
T a r e f a s d o P r e s i d e n t e

Mar c o s V i n i c i o s V i l a ç a

2006-2007





A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S

Tarefas do Presidente

Marcos Vinicios Vilaça
2006-2007

R i o d e J a n e i r o 2 0 0 7



A C A D E M I A B R A S I L E I R A D E L E T R A S
Diretoria de 2007

Presidente: Marcos Vinicios Vilaça

Secretário-Geral: Cícero Sandroni

Primeira-Secretária: Ana Maria Machado

Segundo-Secretário: Domício Proença Filho

Diretor Tesoureiro: Evanildo Cavalcante Bechara

PUBLICAÇÕES DA ABL
Coordenação e Produção editorial

Monique Mendes

Revisão
Igor Fagundes

Fotos
Arquivo ABL

Projeto gráfico e Editoração eletrônica
Estúdio Castellani

Catalogação na fonte:
Biblioteca da Academia Brasileira de Letras

B869 Vilaça, Marcos Vinicios, 1939-
V745t Tarefas do presidente Marcos Vinicios Vilaça, 2006-2007 /

com nota de Antonio Carlos Secchin. – Rio de Janeiro : Academia
Brasileira de Letras, 2007.

VIII, 332 p. : il, retrs. ; 21 cm.

ISBN 978-85-7440-102-7

1. Vilaça, Marcos Vinicios, 1939-. 2. Academia Brasileira de
Letras, 2006-2007. I. Secchin, Antonio Carlos, 1952-. II. Título.



Sumário

Discursos 1

ABL 110 anos 69

Seminários e Ciclos de Conferências 83

Publicações 99

Agenda, Realizações e Compromisssos 105

Sessão da Saudade 153

Chá da Academia e Merenda Acadêmica 161

Reformas e Modernizações 169

Medalhas e Homenagens 177

Exposições 197

Aposição de Retrato 209

ABL na Web 217

Artigos 2006-2007 223

Prefácios 289

Entrevistas 313





Nota

Presidente Plural

Hércules desincumbiu-se de 12 tarefas. Na presidência da ABL, Mar-
cos Vilaça cumpriu, possivelmente, mais de 1200... Com o precioso

auxílio dos outros membros da Diretoria, e o apoio dos demais acadêmi-
cos, Vilaça foi o maestro que soube reger com perfeição tanto a música
de câmara das sessões internas da Casa, às quintas, quanto os acordes sin-
fônicos e ininterruptos de eventos que atraíram milhares de pessoas à
Academia, através de simpósios, seminários, ciclos de palestras, concer-
tos, exposições, noites de autógrafos, saraus e montagens teatrais.

A Academia modernizou-se sem descaracterizar-se. Ampliou sua visi-
bilidade conservando-se fiel aos compromissos de preservação e difusão
do melhor de nossa cultura – o que, se inclui a vertente popular, descarta
a meramente populista. Esse difícil equilíbrio entre a manutenção de um
desempenho em alto nível na cena cultural do país e o desejo de ampliar
de modo expressivo o contingente de pessoas beneficiadas pela progra-
mação acadêmica foi um dos maiores desafios vencidos por Vilaça. Nas
páginas a seguir, o leitor encontrará o registro – ainda assim, não exausti-
vo – do muito que se fez no biênio 2006/2007. Com as marcas do plu-
ral inscritas no próprio nome – Marcos Vinicios – o Presidente poderia
replicar ao famoso verso de Mário de Andrade (“Eu sou trezentos, sou
trezentos e cinqüenta”): “Só isso, Mário?!”.

Ao término de uma gestão de tantos projetos exemplarmente realiza-
dos, recordemo-nos da lição do velho Moraes Silva: em seu dicionário,
ele nos ensina que “tarefa” “é a porção de cana que se mói num dia”. Se o
trabalho foi duro, foi doce o seu fruto.

ANTONIO CARLOS SECCHIN





DISCURSOS





A retórica, como ciência do discurso, é a mais antiga disciplina relacio-
nada à linguagem; remonta ao V Século a.C. Tem suas origens na

Magna Grécia – Sicília – desenvolvendo-se a partir dos processos sobre
os direitos de propriedade agrária.

Entendida, originariamente, como Arte da eloqüência, encontrou em
Atenas seu auge com Empédocles, Coraces e Tísias, que são também os
primeiros retores, seguidos pelos sofistas; sobretudo Górgias. Neste pe-
ríodo, a retórica é tida como Arte de persuasão e portanto caracterizada
pelo seu aspecto pragmático.

Na vida em sociedade o homem é levado a escolher, convencer, acusar,
defender-se e decidir. São fatos normais do cotidiano, revestidos de uma
linguagem própria que, mesmo não sendo aquela rigorosa da Ciência
como acenamos, se assemelha a ela, pois tende ao verdadeiro.

Afinal, o que vem a ser o discurso retórico ou arte retórica?

A retórica é a faculdade – diz Aristóteles – de descobrir em todo o
assunto o que é capaz de persuadir. Esta, com efeito, não é a função
de nenhuma Arte, cada uma das artes tem em vista o ensinamento e
a persuasão sobre o próprio objeto: a Medicina, sobre os casos de
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saúde e de enfermidade, a Geometria sobre as propriedades da
magnitude, a Aritmética sobre os números e de modo semelhante
as demais Artes e Ciências. A retórica, ao invés, parece poder des-
cobrir os meios persuasivos, por assim dizer, sobre qualquer assun-
to (Retórica, A2, 13555 b 26-34).

Hoje a entendemos como Arte de bem falar, de mostrar eloquência
diante de um público para ganhar a sua causa. Isto vai da persuasão à von-
tade de agradar: tudo depende da causa, do que motiva alguém a diri-
gir-se a outrem.

E é isso que vemos nos discursos do Acadêmico Marcos Vinicios Vi-
laça; ele não tenta distinguir o que é verdadeiro ou certo, mas sim fazer
com que o próprio receptor da mensagem chegue sozinho à conclusão de
que a idéia implícita em seu discurso representa o verdadeiro ou o certo.
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Presidência da ABL – 1.o Mandato
Marcos Vinicios Vilaça
Proferido na Sessão do
dia 15 de dezembro de 2005

Sou um insistente na esperança e não sou um subalimentado de so-
nhos. Apresento-me com esperança e sonhos. Retreinados os olhos

para enxergar esta hora, vejo-a, confesso, feliz da vida.
Aqui chego para continuar sem os riscos do continuísmo, que isto é

incompatível com a Casa. Vou tratar de prosseguir na obra dos meus an-
tecessores. Estou comprometido em honrar a transitória ocupação da ca-
deira presidencial de Machado de Assis, inspirado na tradição e na mo-
dernidade.

Tenho o exemplo de Ivan Junqueira, que não poupou sacar da sua in-
teligência privilegiada idéia e energia para a gestão que nos deu. Ele tem
de todos nós a mais categórica gratidão.

Não escondo que estarei a continuar os serviços dedicados de tantos
outros presidentes. Digo logo, também de outros presidentes pernambu-
canos: Medeiros e Albuquerque, Antônio Austregésilo, Celso Vieira,
Múcio Leão, Adelmar Tavares, Barbosa Lima Sobrinho. Menciono, em
destaque, o conterrâneo Austregésilo de Athayde, sem necessidade de ex-
plicitar. Esses pernambucanos deram à Academia a prodigalidade daqui-
lo de que somos feitos, o barro de Guararapes.

Eles todos colaboraram para que a Academia Brasileira não fosse um
eco, nem os sócios, fantasmas em sua história.

A gente sabe que a nossa terra não é limite, mas fonte de civismo. A
gente sabe que Pernambuco é terra do sim/sim, não/não.
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Constância é construção
Machado de Assis ensinou no discurso da fundação que a Academia

precisa da constância de todos, que a tradição é o nosso primeiro voto;
que ele deve perdurar, e que o passemos aos sucessores como o pensa-
mento e a vontade iniciais. Em carta a Nabuco, chegou a dizer que o pas-
sado é a melhor parte do presente.

Constância é continuar.
Por isso, o objetivo não apenas meu, mas de toda a Diretoria, não é

impor idéias, mas conduzir a vontade de todos, claro que sem perda de
um só milímetro do espaço das competências.

Aqueles que me acompanham na Diretoria – todos exponenciais ato-
res da vida cultural brasileira e sedutoras figuras humanas – compreen-
dem que o exercício dessa liderança temporária impõe-nos conduzir até a
transformação e não apenas a mudança, se o tempo assim nos impuser. O
tempo e as intensidades.

Nosso confrade José Sarney costuma lembrar que cada ser humano
é um testemunho do tempo. Testemunho participante das transfor-
mações que ocorrem durante a vida, que vão do corpo ao ritual da
morte, passando pelo cotidiano dos costumes, hábitos, modos e sedu-
ção. E eu acrescento do reforço à fidelidade como resistência à traição
dos infames.

Aqui ninguém se toma membro da Diretoria para ser do contra. So-
mos escolhidos para ser a favor, pois somos produto de consenso.

Recebo uma Casa em ordem e me comprometo a entregá-la do mes-
mo jeito. Zelarei pelas finanças, mas declaro que não serei um miserabi-
lista a prejudicar os objetivos da instituição.

Estarei atento aos nossos cânones, na necessidade de memória e crité-
rio, mas isto não é aderir à mitologia saudosista, ficar patinando no que
Saramago chama de “nada de nada, pela palavra nada”.
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Estarei muito atento a tudo que nesta fala exponho, até por ter apren-
dido com Guimarães Rosa “que por um distraído, um dividido de minu-
to a gente perde o tino por dez anos”.

Confrades, Excelências, Senhoras e Senhores:

Há percepção sedimentada do que significa o conhecimento para o
progresso da humanidade. O que ainda não se proclama com a freqüên-
cia devida é que a rapidez do avanço da ciência e da técnica determinou
grande aceleração da história.

A perspectiva do conhencimento
O Banco Mundial tem afirmado que os países e as pessoas pobres di-

ferem dos ricos não apenas pelo fato de que têm menos capital, mas por-
que têm menos conhecimento.

O novo olhar sobre os problemas do desenvolvimento parte da pers-
pectiva do conhecimento.

Sob o ponto de vista do crescimento econômico e do desenvolvimen-
to social é crucial o domínio do conhecimento técnico e do conhecimen-
to sobre os atributos.

A gestão do conhecimento produz a aceleração na geração de novos
saberes e sua incorporação sob a forma de inovações, com o deslocamen-
to da fronteira dos valores.

No caso da transmissão e disseminação de informações, a teleinfor-
mática atua de forma exponencial, a ponto de preocupar o efeito decor-
rente da chamada exclusão digital.

Este será o século do conhecimento, seja como técnica, seja como
informação. E o que dizer do conhecimento especulativo, da tête bien

faite em lugar da tête bien pleine de que falou Montaigne? O que dizer da
sabedoria?
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Reflitamos com T.S. Eliot, na excepcional tradução de Ivan Junqueira:

O infinito ciclo da idéia e da ação,

Infinita invenção, experiência infinita,

Traz o conhecimento do vôo, mas não o do repouso;

O conhecimento da fala, mas não o do silêncio;

O conhecimento das palavras e a ignorância do Verbo.

Todo o nosso conhecimento nos aproxima da ignorância,

Toda a nossa ignorância nos avizinha da morte,

Mas a iminência da morte não nos acerca de DEUS.

Onde a vida que perdemos quando vivos?

Onde a sabedoria que perdemos no saber?

Onde o conhecimento que perdemos na informação?

Os ciclos do Céu em vinte séculos

Afastaram-nos de DEUS e do Pó nos acercaram.

Há uma partição do conhecimento com o fosso a separar ciências e
humanidades. Há uma cesura que a evolução do saber vem agravando,
pelas crescentes incompreensões, resultando no risco de que se sabe mais
e mais sobre menos e menos, quase tudo sobre quase nada.

A esse propósito o recentíssimo livro da professora madrilenha, Ma-
ria José Dulce – Mercado sin ciudadanía – adverte para uma das assimetrias
da globalização, a da informação que desemboca em privatização do co-
nhecimento.
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Uma nova ciência do homem
Quem sabe não chegou a hora de uma nova ciência do homem, de que

falou Edgar Morin? Ciência a contestar saberes segmentados, rompedora
de fronteiras cristalizadas. Ciência que capte o homem nos seus viveres,
interações, complementaridades, encontros e conflitos como registra
Roberto Cavalcanti de Albuquerque, provocando explicações em seu ad-
mirável ensaio sobre Gilberto Freyre e a invenção do Brasil.

A idéia de civilização refere-se aos valores reconhecidos, estendi-
dos por toda a humanidade. Implica e contém a idéia de progresso.
O homem civilizado opõe-se ao homem primitivo. Já a idéia de cul-
tura revive no presente o “passado eterno”. Se a civilização tende a
apagar diferenças pela pasteurização, a noção de cultura sublinha as
diferenças para bem refletir a consciência de nação, de pátria como
um pertence.

Essa antítese talvez corresponda à oposição entre as filosofias da vida
e as filosofias do espírito.

A globalização, há quem o diga, pode fazer desaparecer a alma de uma
cultura, pela massificação geradora de impotência e alienação, como se a
sociedade existisse e não vivesse.

À Academia de Letras compete participar do humanismo compatível
com esse século do conhecimento, apta a interagir com uma ciência do
homem que seja compreensiva e definidora de sínteses.

Valorizar a memória nacional
Seu papel será preservar e valorizar a memória nacional: a língua

como instrumento do conhecimento e da convivência; as letras como
reveladoras/formadoras da identidade nacional; a cultura preservada e
habilmente inserida em processo civilizatório que seja também caracte-
risticamente brasileiro. Sem deixar de fora nada do que é humano: a
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ciência, que reside no espírito, que observa e explica; e a poesia, que ha-
bita a alma, que sente e compreende.

Para tanto, creio, a Academia deve propor e liderar um sistema básico de
referência para a compreensão e valorização da cultura brasileira. Fazê-lo não
a partir de uma concepção restritiva de cultura, mas de um conceito dela am-
plamente antropológico: abarcando todo o pensar, o agir, o fazer humano,
quando motivados por valores. E valores não apenas estéticos ou históricos;
também os geradores das muitas habilidades, inclusive técnicas utilitárias,
populares. Fazê-lo não a partir de uma visão da cultura como coisa “morta”,
escrava ou apenas testemunha do passado, mas a partir de uma visão dinâmi-
ca da cultura, de uma cultura “viva”, libertadora, integrativa. Inserida em
projeto nacional que se inspire em um novo e transformador humanismo.

Nesse contexto, o desenvolvimento deve ser visto como um processo
dialético global, econômico-social, político-institucional, que resulta da
própria evolução da cultura/civilização. Deve, sim, nutrir-se do passado,
porém avançar criativamente para um novo futuro, fortalecendo a identi-
dade nacional. Por meio dele pode produzir-se uma síntese harmoniosa
de nossa diversidade — de nossos contextos culturais específicos, até
mesmo dos paradoxos de nossa cultura. Síntese da marca brasileira.

Possibilidade de afirmação brasileira
Nos países como o Brasil, esses paradigmas peculiares, embora frágeis,

continuam resistindo, memória ainda viva, à globalização. Eles persistem
como autênticas vertentes de autenticidade, constituindo patrimônio
cultural identitário. E representam a possibilidade de afirmação brasilei-
ra, mas sem o risco de descambar para o particularismo que despreze a
cultura alheia pelo mau costume de apenas estimular rivalidades.

Uma nova política cultural para o País, nela inserida uma política de
valorização e uso da memória, deve contrapor-se à pressão homogeneiza-
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dora da globalização, mas sem os cacoetes do oposto tribalista. A globali-
zação pode ameaçar a identidade nacional sempre em formação. Ameaçar
a própria língua, veículo por excelência da construção social de uma reali-
dade autenticamente brasileira e merecedora de uma eficiente cultura da
língua. Mas, insisto, sem integrismos, com percepção de que há uma vida
a cultivar e não uma morte iminente a prantear.

Alceu Amoroso Lima disse ao tomar posse, em 1935, que são com-
plementares e de duas ordens as funções literárias da Academia: de tradi-
ção e de manutenção do que ficou de bom; de criação e de renovação da
cultura nacional. É lição permanente e atual.

Se o futuro é um chamamento, estamos prontos para ele. Se o futuro é
um sonho, é boa a sua fisionomia. Drummond já nos passou a lição: “Ó

vida futura / nós te criaremos.”
Vamos acudir ao chamado da população de brasileiros internautas, a

décima maior do mundo. Deram-nos ciência das propostas de portais
que disponibilizarão dezoito mil títulos que caíram no domínio público.
Sabemos de como convivem consagrados e estreantes, sem patamares
hierárquicos na publicação on-line.

Dou este exemplo, que estimo seja emblemático, para situar de como
esta é a Academia do tempo tríbio. A tradição é intocável para nós como
razão de hoje construirmos o futuro.

Excelências, Confrades, Amigos:

Meus amigos

quando me dão a mão

sempre deixam outra coisa

presença

olhar

lembrança calor
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meus amigos

quando me dão

deixam na minha

a sua mão

Digo esses versos de Paulo Leminski para me curvar em agradecimen-
tos. Gratidão aos confrades que me puseram nesta Presidência, gratidão a
tantos que vieram aqui para o expressivo testemunho de prontidão no es-
tímulo.

O que lhes peço é que não soltem as minhas mãos.
E o que lhes posso oferecer do eu profundo? Ofereço-lhes o que te-

nho de melhor: o amor que a minha família tem por mim. A mulher,
Maria do Carmo, amor sem comparação, mistura de energia e de luar,
baronesa de Limoeiro como dela disse Odylo Costa, filho; ela com toda
a sua serenidade suporta as impaciências do marido e é minha Nossa
Senhora da Paciência. Os filhos, todos os dois, um alongamento supe-
rior ao alongado, ele e ela, Rodrigo Otaviano e Taciana Cecília, por sua
vez espichados em Mendonça e Larissa. Dos netos, um avô precisa fa-
lar? Eu não preciso falar de José, Ilana, Vinicius, Otaviano, Enrico, da
saudosa e linda Vytória.

Saudade de Marcantonio
Dessa gente e de mais gente, como da nonagenária e lúcida Evalda e da

memória de Vilaça, o bom, recebo aconchego, carinho, todinho pra mim.
Nesta tarde, falta alguém que estava conosco a 2 de julho de 1985,

quando vim suceder ao meu padrinho de casamento, meu compadre
Mauro Mota. Está provado o que fala Flávio Tavares: “A morte com o
seu rito consegue ter mais vida que a vida”. Saudade de Marcantonio.
Muita saudade do filho.
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Confrades, Senhoras e Senhores:
Cheguei a uma idade em que não convém claudicar perante as

emoções, nem subtrair esforços para manter em forma a plenitude
dos desejos.

Sei que é difícil, muito difícil, a missão presidencial, ademais para
quem não acredita na união hipostática na figura do Presidente. Sei da
singularidade deste grupamento a que pertenço. Sei de tudo isto.

Em recente CD da Maria Rita canta-se que a alegria quem dá é Deus e
que a tristeza é a gente quem faz. Deus deu-me a alegria desta hora, evita-
rei a outra parte, pois quero ter, nesta Presidência, sempre presente a lição
de Dom Helder Câmara:

“É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada
certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca.”
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Sala das Sessões Plenárias
do STF
Proferido em 13 de março de 2006

E sta sessão vai evidenciar as afinidades de instituições de histórias pa-
ralelas.

Acredito que falarmos do Supremo Tribunal Federal e da Academia
Brasileira de Letras nos leva, gostosamente, a triangular a análise, juntan-
do-lhes as nossas mais tradicionais Escolas de Direito.

Não é por nada que também foram chamadas de Academias, tanto a
de Olinda, quanto a de São Paulo.

As antigas cerimônias do ingresso de professores nessas Escolas se as-
semelhavam às posses na Casa de Machado, com discurso de recepção e o
empossado a agradecer e a elogiar o antecessor na Cadeira. Tal e qual, por
conta de que as Faculdades de Direito também se inspiraram em procedi-
mentos da Academia Francesa, de onde vem essa liturgia.

Antonio Candido observou que as Faculdades de Direito são o berço
da cultura literária no Brasil. Em São Paulo, nas Arcadas da entrada e no
salão nobre há placas com nomes, todos, não de juristas, mas de poetas.
Em Pernambuco, ainda ecoam as vozes de Castro Alves ou de Carlos
Pena Filho pelos corredores da Casa de Tobias.

O “Navio Negreiro”, creio, foi recitado, pela primeira vez, em ceri-
mônia na Faculdade de Direito de São Paulo. Nada ganhou maioridade
no Recife literário se não tivesse o carimbo da velha Escola de Aníbal
Freire.

O movimento conhecido como Escola do Recife, que Sílvio Rome-
ro divide nas fases crítico-filosófica e poética, exponencia nomes como
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os de Arthur Orlando, Bevilácqua, Martins Júnior, Graça Aranha, que
se completam com o orgulho daquela Casa por lá terem passado não
pernambucanos como Rui Barbosa, Teixeira de Freitas, Barão do Rio
Branco, Araripe Junior, Gilberto Amado, Pontes de Miranda, José Lins
do Rego.

Esses bacharéis, esses literatos, no esplendor da criação intelectual,
chegam alguns à Academia, chegam outros ao Supremo, ou a ambos.
São, antes de tudo, humanistas, que jamais consentiriam no desterro do
espírito.

Mas não é só isso. Mantêm a Academia e o Supremo a tradição que
lhes é comum de se ocuparem de temas de interesse nacional, sem que fi-
quem limitados a questões formalmente mais próprias de seu objeto.
Tudo por altaneria da consciência.

Estas faces gêmeas às duas instituições ainda estão a merecer uma re-
flexão mais aprofundada, pois se realizam pelo diálogo informal e não
pelo monólogo da distância. Não somos brasilcéticos. Temos paixão fu-
turante.

O Marquês de Caravelas, nos debates que antecederam à criação dos
cursos jurídicos, lembrava que deles viriam pessoas não apenas habilita-
das à administração da justiça mas para todas as funções de afirmação na-
cional. Na mesma linha falou o Visconde de São Leopoldo.

E assim aconteceu.
Sempre deles emergiram, inclusive no sentido além-jurídico, gente

que não se ancorou em horas mas se ocupou da libertação dos gestos.
Assimétrica, é certo, mas sem falhas na missão histórica.

São Bento e Goethe, é bom lembrá-los, sabiam o que significam a le-
genda ora et labora e a palavra laboratório.

A Faculdade do Recife começou em Olinda, no Mosteiro de São Ben-
to. Quando Paula Batista, Sinimbu, Eusébio, Cotegipe e Teixeira de Frei-
tas sentavam-se nos bancos da Academia, estavam antecipando uma cons-
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tante contemporaneidade de ação e pensamento que hoje conduzem o
Supremo e a Academia, para que asseguremos ser sempre o homem,

Alma de erros e acertos,

rasuras, paixões

mas alma inteira,

alma geral,

aberta na matéria.

Provoco, lateralmente, o ângulo que associa o Supremo e a Academia,
pois os oradores oficiais desta tarde, ministro Eros Grau e acadêmico
Alberto Venâncio Filho cuidarão com competência do que certamente é
mais fundamental.

Registro que ambos são adequados representantes das instituições,
homens do Direito e homens da Literatura, juristas, escritores, compro-
missados com o pensamento.

A sessão de hoje, que traz a Academia ao Supremo, privilegia a concei-
tuação de Cultura, entendida como todo sistema interdependente e orde-
nado de atividades humanas em sua dinâmica.

Isto é exemplar.
A Cultura é uma aposta fundamental na modernização do País e um

imperativo de afirmação e renovação da nossa identidade.
Quero dizer aos Senhores Ministros, em particular, ao Presidente

Nelson Jobim que, patrioticamente e no seu modo obstinado de ser, tan-
to se empenhou para que hoje estivéssemos juntos, que a Academia Brasi-
leira agradece a honrosa acolhida.

Mas a Academia Brasileira bem a merece. Deu-me vontade de, falando
desse merecimento, recordar-lhes, para arrematar o testemunho de grati-
dão, episódio envolvendo Unamuno e o Rei de Espanha.
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Unamuno, ao receber a mais alta condecoração espanhola das mãos de
Afonso XIII, disse-lhe que, de fato, merecia a distinção.

Ao que Afonso XIII replicou-lhe:
Senhor Unamuno, aqueles outros a quem conferi igual distinção nun-

ca deixaram de me dizer, ao recebê-la, que não a mereciam.
Sem afrontar o Rei nem os homenageados, Unamuno respondeu:
E eles tinham razão, Majestade. Tinham razão.

Excelências:
Não sei de outra instituição à qual o Supremo possa ter prestado ho-

menagem igual a esta de hoje, mas posso dizer que a Academia Brasileira
de Letras merece a deferência.
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Academia Pernambucana
de Letras
Proferido em 3 de abril de 2006

É na terra da gente, protegida pelo prestígio e a perspectiva da distân-
cia, que se torna maior a luminosidade da glória da Academia Brasi-

leira de Letras, do jeitinho ideal que imaginamos.
Afinal de contas, fora da nossa terra melhor se compreende o porquê de:

As aves, que aqui gorjeiam,

Não gorjeiam como lá.

Em quaisquer dessas listagens dos maiores intérpretes do Brasil ou
dos seus poetas ou dos seus prosadores, nunca menos da metade é pre-
sente ou pertenceu à Academia. Esta é a machadiana glória que eleva,
honra, fica e consola.

Tudo sem que se perca a condição de porto de abrigo de contrários. O
nascimento da academia, em fase candente do contraditório entre Repú-
blica nascente e Monarquia cessante, já explica muito. O convívio foi
buscado e realizado. A Academia sinalizou para a convergência.

A Academia não estimula diásporas. Pautou-se em ser preservação e
construção, diversidade na composição e singularidade nos objetivos.

Acredito firmemente que Machado de Assis, no estupendo e brevíssi-
mo discurso com que se empossou Presidente, na sessão inaugural da
ABL, a 20 de julho de 1897, dá a boa medida de tudo.

Proponho que escutemos Machado de Assis:

Senhores,
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Investindo-se no cargo de presidente, quisestes começar a Acade-
mia Brasileira de Letras pela consagração da idade. Se não sou o
mais velho dos nossos colegas, estou entre os mais velhos. É simbó-
lico da parte de uma instituição que conta viver, confiar da idade
funções que mais de um espírito eminente exerceria melhor. Agora
que vos agradeço a escolha, digo-vos que buscarei na medida do
possível corresponder à vossa confiança.

Não é preciso definir esta instituição. Iniciada por um moço,
aceita e completada por moços, a Academia nasce com a alma
nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio
da federação política, a unidade literária. Tal obra exige, não só a
compreensão pública, mas ainda e principalmente a vossa constân-
cia. A Academia Francesa, pela qual esta se modelou, sobrevive aos
acontecimentos de toda casta, às escolas literárias e às transforma-
ções civis. A vossa há de querer ter as mesmas feições de estabilida-
de e progresso. Já o batismo das suas cadeiras com os nomes pre-
claros e saudosos da ficção, da lírica da crítica e da eloqüência na-
cionais é indício de que a tradição é o seu primeiro voto. Cabe-vos
fazer com que ele perdure. Passai aos vossos sucessores o pensa-
mento e a vontade iniciais, para que eles os transmitam aos seus, e a
vossa obra seja contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nos-
sa vida brasileira. Está aberta a sessão.

Na salutar avareza da adjetivação, na limpeza do limpo do estilo, na
objetividade em dizer o que se pretende, o Bruxo do Cosme Velho ex-
pressou tudo o de que era preciso.

Os quase 290 brasileiros que se abrigaram em perto de 110 anos de
ABL cuidam em zelar pela constância dessas diretrizes.
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Apresentei-me para ingressar naquela Casa declarando fidelidade a tais
propósitos, inclusive por Mauro Mota me ter ensinado que procedesse as-
sim. Agi sempre dessa maneira até agora, ao ser alçado à Presidência.

Todos sabem o quanto me honra sentar na Cadeira presidencial de
Machado de Assis. Sou o oitavo pernambucano a merecer esta glória, que
se completa com a alegria de integrar o grupo de 24 conterrâneos com as-
sento por lá. Maiores que a bancada pernambucana, só a dos cariocas
(70), dos mineiros (31), dos paulistas (28).

As certidões de batismo pernambucano na Academia, além da minha,
são as de Adelmar Tavares, Álvaro Lins, Antônio Austregésilo de Athay-
de, Artur Orlando, Austregésilo de Athayde, Barbosa Lima Sobrinho,
Carneiro Leão, Celso Vieira, Dantas Barreto, Evanildo Bechara, João Ca-
bral, Joaquim Nabuco, Manuel Bandeira, Marco Maciel, Martins Júnior,
Mauro Mota, Medeiros e Albuquerque, Múcio Leão, Olegário Mariano,
Oliveira Lima, Silva Ramos, Souza Bandeira. Todos recifenses, exceto
dois de Caruaru (Álvaro Lins e Austregésilo de Athayde), um de Bom
Conselho (Dantas Barreto) e eu de Nazaré da Mata.

À Academia se chega na confluência dos valores da obra, da respeita-
bilidade do homem e dos favores da circunstância. Não sei qual o maior
contributo, se a obra dos livros, se a obra da construção da própria vida,
como base da aliança com a circunstância.

Machado de Assis, mulato pobre, desceu do morro e ocupou a espla-
nada maior do prestígio literário. E desmontou para a ABL, possíveis
acusações de elitismo indiferente, observação de que a Academia France-
sa, a “Velha Senhora”, sempre tem a se explicar.

Conta a história que nela só havia uma poltrona, aquela destinada ao
escritor que presidia os seus trabalhos. Até aquele tempo, sabe-se, a Fran-
ça era uma pátria de profunda distinção de classes; das assembléias em
que se sentassem aristocratas e dignatários da Igreja, os outros ficavam de
pé. Só que, na Academia, havia escritores das três classes.
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Ocorre que La Monoye se faz candidato à imortalidade e o Cardeal
D’Estrées queria dar-lhe o voto. Se ganhasse, como príncipe da Igreja,
não poderia ficar de pé. Sem cadeira o cardeal não iria à posse. Gerado o
impasse, o rei, Luís XIV, teve que o solucionar assim:

“Dêem-se quarenta poltronas aos senhores acadêmicos”.
Conosco nunca foi preciso esse esforço de acomodação, nem governo,

nem governantes têm nada conosco, nem deles somos subordinados ou
dependentes no que quer que seja.

Na ABL não há preconceito de raça, nem de classe, nem de escola. Na
Academia a inteligência não tem pigmento; já o sotaque necessariamente
há de ser brasileiro. Em nossa panóplia todas as escolas literárias finca-
ram suas bandeiras e agora se abrem mais ainda as portas para expressões
da criação cultural não predominantemente da escrita.

Mas a Academia é feminina. Gosta de ser cortejada. E não escolhe ida-
de de onde partam os galanteios.

Eu próprio cheguei a ela, faz 19 anos. Ainda não outoniço, todavia
sem mais o calibre verde de moço. Com menos idade, 37 anos, lá entra-
ram Josué Montello e Múcio Leão. Com menos idade ainda, entre ou-
tros, Medeiros e Albuquerque, Guimarães Passos, Ribeiro Couto, Pedro
Calmon.

Armand de Combout, neto de Seguier, e Germain Habert, abade de
Cerisy, ingressaram na Francesa com 17 anos. E não é só nas academias
que há registro de tais precocidades. Leão X sentou-se no trono de Pedro
aos 30 anos, mas foi cardeal, esse João de Medicis, aos 14. E ainda: o
principezinho Afonso, infante de Portugal, aos 7 anos de idade, ganhou
o Cardinalato.

Quando o nosso Olegário Mariano, com a cara lisa de moço, tomou
posse, Gustavo Barroso no discurso de recepção fez boutade e lhe per-
guntou:

“Senhor Olegário Mariano, que idade tendes?”

D I S C U R S O S

21



Acredito, que o milagre do “cume flutuante” da Academia esteja pere-
ne na constância com que dê atenção aos novos valores do espírito, na
contemplação da juventude das idéias, ou a dos poucos anos vividos.

Montaigne dá-nos boa lição, num dos seus Ensaios:
“Que o tempo me arraste, mas que me leve de costas; enquanto meus

olhos puderem contemplar a formosa estação que se foi, cuidarei comigo
de não perdê-la de vista”.

Assim devem ter-se orientado, Magalhães de Azeredo ao sentar-se no
cadeiral da Casa aos 24 anos, ou Graça Aranha aos 29, ou Pereira da Silva
aos 80, ou Celso Cunha aos oitenta e tantos.

Todos nós, todavia, tendo presente o testemunho de Nabuco:

“Vim para a Academia pelo prazer de sentar-me ao lado da nova
geração”.

Senhoras e Senhores,

Cheguei à Casa de Carneiro Vilela com o doce e instigante calibre
da mocidade. Ainda nessa condição, a Presidente, o que me valeu frase
de Gilberto Freyre que se incorporou ao patrimônio da família, como
bem valioso. Quarenta anos depois, semi provecto já vi como a juven-
tude sai de nós tão silenciosa e, como disse Afonso Arinos, dou-me
conta de que modo se instala a velhice, a companheira progressiva e
confidente.

Josué Montello me advertiu de que a velhice é inquilina astuta que se
instala na gente para ocupar nossos cômodos, passo a passo.

Já sei disso. De vez em quando, penso em despejá-la, em denúncia va-
zia, seja lá como for, e me dou conta de que não dá certo. Melhor mesmo
é conviver, juntar, repartir esforço e tempo, não brigar, fingir que a inqui-
lina é agradável.
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Machado de Assis, sempre ele Machado de Assis, pintou em Brás
Cubas o quadro magistral de quem tenta enganar a velhice e logo depois é
por ela castigado.

Pois é melhor não a enganar, conviver com ela, e aí dar-se conta de que
tudo não passa de um ponto de vista que varia conosco, à medida que va-
mos vivendo. E que cada um se esforce para ser, nesse ponto da maturida-
de, o mínimo possível, um exilado dentro de si mesmo.

Entende-se porque, quando menos se espera, venho regar as minhas
raízes, todas as vezes em que, como falou Adelmar Tavares, as minhas
barcaças estão cheias de saudade.

Alfonso Reyes tem razão: “Las cercanias nos curan de las lejanias”.
O lugar próprio para dizer isto é nesta Casa de Carneiro Vilela, onde

não preciso caprichar em forma, onde me desvisto de conveniências. Ain-
da mais numa noite como esta, em que um xará, tanto da minha admira-
ção, Marcos Accioly, cantador da família Vilaça, poeta tão forte e tão ri-
goroso, fala pelos confrades, fala por instituições que se acumpliciaram
no gesto de generosidade tão própria da doçura de trato e do sotaque do
meu povo, para que de todos recebesse esse testemunho de incentivo.

José Lins do Rego disse certa vez a Gilberto Freyre: “gosto de agrado
como menino gosta de bombom”. Pois eu também gosto. Daí ter apre-
ciado muito o original pronunciamento do meu amigo e Presidente Wal-
denio Porto.

As Academias não dão nome a ninguém. Nela não se edifica a própria
glória. Faz-se a dos outros. Tal e qual acontece nesta hora. E como se não
bastasse, juntam-se todas as inteligências guararapeanas, sejam da Casa ou
de outras Casas do Pensamento, para que eu ouça o estímulo fraterno. Não
faltam nem o conforto, nem o bem querer de confrades do Nordeste. Nor-
deste que não é só paisagem, é a nossa convicção, a nossa ortodoxia.

Quero lhes dizer que, à moda de Vieira, não tenho espinhos nos ouvi-
dos que escutam com o coração, mas tenho os ouvidos de Maria do Car-
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mo, dos filhos e netos, para me ajudarem a escutar. Tenho os seus verdes
olhos para ver com esperança. Tenho as vozes dos filhos e netos para po-
der falar.

Só assim é possível entender o que Steinheck em “As vinhas da Ira”
perguntava:

Como podemos viver sem as nossas vidas:

como sabemos quem somos sem o nosso passado?

Confrades, Amigos,

Não faltarei nunca a Pernambuco e ao Nordeste, como Presidente da
Academia Brasileira de Letras. Por isso, escolhi como primeiro ato presi-
dencial a se cumprido, em terras da minha terra, entregar alta condecora-
ção da Academia a um brasileiro de Pernambuco, que tem entre os mais
relevantes nomes da cultura da língua portuguesa, especialmente no que
toca ao livro, lugar de protagonismo universalmente reconhecido. Lou-
vor e bem querer a Edson Nery da Fonseca.

E para calar, pois “o silêncio é o mais dizer, é tudo aquilo que se diz,
naquilo que se cala”, recordo em forma de juramento a Pernambuco, o
que há mais de duzentos anos, disse em Lisboa, Domingos Caldas Barbo-
sa, voltando da campanha do Roussillon:

Sou soldado, sentei praça

na gentil tropa de amor.

Jurei às suas bandeiras

nunca serei desertor.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

24



Academia das Ciências
de Lisboa
Proferido em 19 de outubro de 2006

Sei agradecer os bons momentos. E este Encontro é um deles: nossos
dois países, nossas duas Academias, nossa língua o proporcionam.

Testemunhamos, agora, o enlace de interesses que são partilhados aquém
e além-mar.

Digo “aquém” aqui, no ponto de partida para o outro encontro,
aquele realizado pela esquadra cabralina que avistaria ervas, sinais de
terra, aves chamadas fura-buchos e logo o monte redondo, despon-
tando de grande e verde arvoredo. Era o oitavário da Páscoa de 1500,
passagem vencida do Atlântico pela “frol daquela mancebia jovem”,
como disse João de Barros da gente embarcada no Restelo. Que terra
seria aquela? Nem africana, nem indiana, terra d’além-mar, a terra que
teve “diploma lavrado à beira do berço de uma nacionalidade futura”,
na expressão do nosso Capistrano de Abreu a referir-se à Carta de Ca-
minha.

No tempo em que, nele mesmo, Tempo, e no Espaço, Portugal fez
crescer o mundo, somente a palavra escrita daria conta de tal sucesso. Um
navio levou a notícia ao reino. E, prossegue Capistrano, “dois degreda-
dos, deixados na terra, ficaram na praia chorando”. Custa imaginar que
“saudade”, a pérola do nosso vernáculo, tenha sido a palavra dita e redita,
entre muitas lágrimas, pelos que fizeram a língua portuguesa aportar num
Brasil ainda sem nome?

Quinhentos e seis anos depois, a palavra, semente da linguagem hu-
mana, é a credencial que nos identifica e promove, pela primeira vez na
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História, a união de nossas Academias. A Academia das Ciências de Lis-
boa tem seus estatutos aprovados em 1779, pleno século do Iluminismo,
que será o tema deste Encontro. A Academia Brasileira de Letras os tem
lavrados em 1897. Quase eqüidistante das duas datas, 1839 é a do nasci-
mento de Machado de Assis.

No mestre da Literatura brasileira, que teve como querida e maior in-
terlocutora a portuguesa Carolina Xavier de Novaes, encontramos o pri-
meiro desenho dos trabalhos acadêmicos: a Casa recém-nascida deveria
coligir, se possível, “alguns elementos do vocabulário crítico dos brasilei-
rismos entrados na língua portuguesa e das diferenças no modo de falar e
escrever dos dois povos”. Obedece esse programa a dispositivo regimen-
tal. Como a outra tarefa – dar andamento ao anuário bibliográfico –, a
que diz respeito à língua portuguesa pede “diuturnidade paciente”, pois
exige:

não só pesquisa grande e compassada atenção, mas muita crítica
também. As novas formas da língua, ou pela composição de vocá-
bulos, filhos dos usos e costumes americanos, ou pela modificação
de sentido original, ou ainda por alterações gráficas, serão matérias
de útil e porfiado estudo. [...] A Academia, trabalhando pelo co-
nhecimento desses fenômenos, buscará ser, com o tempo, a guarda
da nossa língua. Caber-lhe-á então defendê-la daquilo que não ve-
nha de fontes legítimas – o povo e os escritores, – não confundin-
do a moda que perece, com o moderno que vivifica.

Imagino Machado deitando sua fina escrita no papel, ou quiça Caroli-
na que lhe tomava alguns ditados, a redigir estes preceitos tão válidos
quanto atuais. Imagino, também, que entre os guardados do remanso do
Cosme Velho, onde ambos viveram e morreram, houvesse uma página
anterior, estampada em O Novo Mundo – New York. É de 1873:
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Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo
e as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no
século quinhentos é um erro igual ao de afirmar que a sua trans-
plantação para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este res-
peito, a influência do povo é decisiva.

Tudo isso sustenta o dispositivo primeiro dos Estatutos assinados
por Machado de Assis e companheiros em 28 de janeiro de 1897: a Aca-
demia Brasileira de Letras “tem por fim a cultura da língua e da Literatu-
ra nacional”.

Para nós, que viemos de lá, estar em Portugal é estar fora da geografia
do Brasil; não é estar fora da vida do Brasil. Afinal, cá se canta:

Que é das tuas falas doces

Oh! Rosa!

Tirana!

Que me davas algum dia?

E lá, no remoto Jequitinhonha das Minas Gerais, alguém responde:

Subi no pé da roseira,

Ô rosa, tirana,

Para ver se te avistava,

Ô rosa,

Cada rosa que se abria,

Ô rosa, tirana,

Cada suspiro que eu dava,

Ô rosa...
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A reunião conjunta das nossas Academias é o resultado de uma idéia a
serviço da reflexão em comum. Haverá de ser distinto momento de nos-
sas relações no plano cultural, mas na condição de comunidade ativa e
não apenas de contemplação.

Temos prazer em estar aqui.
Quero dizer, como dizem os caboclos do meu chão nordestino-

brasileiro, pelo começo. Falei na Carta de Pero Vaz de Caminha como
nossa certidão de nascimento, feita no cartório improvisado das naus e
sob a jurisdição de Dom Manuel. Mas a Carta de Pero Vaz de Caminha
também é o nosso batismo literário. Pela primeira vez as cores tropicais
do Brasil e sua gente são descritas. Recordando esse documento inaugu-
ral, não apenas comemoramos o encontro da civilização portuguesa com
os nativos e a terra do Brasil, mas comemoramos mais de quinhentos
anos de Literatura brasileira.

Não alimento a controvérsia se a Literatura brasileira começa com
Gregório de Matos, com os nossos árcades ou com o nosso romantismo?

Essa é uma discussão acadêmica que fica para outra hora e para quem
sabe mais do que eu.

O que não se pode negar é que a Carta registra e narra competente-
mente a saga de navegadores chegando ao Novo Mundo. E de forma de-
liciosa, brejeira, até com a graça do toque tropical.

Caminha tem os olhos de um prosador que quer ver um paraíso, espé-
cie de admirável mundo novo, naquelas terras de fascínio. Ali está, não
apenas como tabelião do Novo Mundo, mas também como cronista lite-
rário do sêmen dessa civilização morena que irá se construir.

Somos herdeiros não apenas da língua que usamos como intercurso
social e idioma oficial do país. Somos herdeiros, junto com a língua, das
tradições, usos e costumes, da civilização portuguesa e, bem compreende-
mos, uma certa voluptas dolendi de sua criação literária. Logo, legatários da
rica tradição da Literatura portuguesa. Ninguém herda apenas uma lín-
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gua. Junto, vem toda a cultura de um povo. Chega toda a Literatura dessa
gente sensível, de quem Sophia de Mello Brayner falou assim: “Os que

avançam de frente para o mar / E nele enterram como uma aguda faca / A proa negra

dos seus barcos / Vivem de pouco pão e de luar”.
Irmanado na língua e na cultura, o Brasil conseguiu, é claro, criar

sua independência política, cultural e literária. Mas, mesmo que as ex-
pressões literárias de hoje entre Brasil e Portugal mostrem diferenças
no trato da mesma língua, como poliglotas em português, esculpimos, na
talha do tempo, a perenidade das criações estilísticas feitas com o
mesmo instrumento: nosso idioma comum. Já ensinou Agustina Bes-
sa-Luís que “só as lágrimas e o riso não têm sotaque”. Alexandre Melo, notá-
vel crítico de Arte e homem de letras desta terra, defendeu, em situa-
ção assemelhada, que essa postura é bem distinta daqueles antolhos
do que chamou localismo, a posição absurda de quem ignora as incon-
veniências do isolacionismo.

Somos hoje uma comunidade respeitável, com produções literárias
em todos os países de língua portuguesa. A presença nas galas litúrgicas
do Nobel mostra a vitalidade dessa Literatura.

O futuro nos reserva mais espaço nestes tempos de globalização verti-
ginosa. Se os livros fizeram o Iluminismo e a Enciclopédia, uma Revolu-
ção, o que nos aguarda nas próximas décadas? Unidos nas especificida-
des, unidos na diferença, unidos na aliciante e plural expressão da língua
portuguesa – essa língua que o alemão Schlegel, “descobrindo” Camões
para a Alemanha, em 1803, chamava-a de língua flexível, propiciaremos
que a comunidade lusófona caminhe para um século em que poderá se
vestir de venturosas expressões. Expressões que contemplem as diversida-
des dos povos e sua manifestação particular de falar e escrever o portu-
guês, de mostrar que temos orelhas e bocas. Mas sempre estaremos uni-
dos pelo raizame comum do idioma.
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Bebendo nesse chafariz, cumpriremos o compromisso estratégico de
sua difusão e defesa, tal como nos compete agir segundo o objetivo
maior das Academias Brasileira de Letras e das Ciências de Lisboa. E
mais não fosse, para que não se perca sua marca de “língua de viagem e
de mestiçagem”.

Alberto da Costa e Silva fez, recentemente, comentário judicioso so-
bre o tema, dizendo:

Tudo indica que serão poucos, no futuro, os grandes idiomas de
cultura e de entendimento transnacional. Entre os requisitos para
uma língua manter-se nesse patamar ou a ele ascender não se conta-
rão apenas sua riqueza vocabular, sintática e expressiva, sua ductili-
dade, sua plasticidade, seu pendor ou aptidão para renovar-se, a
fim de acompanhar as mudanças do mundo e ser capaz de expri-
mi-las, mas também a amplitude de sua disseminação numérica e
geográfica e o poder relativo que os seus utentes detenham no con-
certo das nações.

A língua portuguesa é a credência para os nossos sonhos, preconizou
o mestre mestríssimo que é Gilberto Freyre.

O mundo da era tecnológica é menor que o existente no século XVI.
Cada vez diminuiremos mais, o que não quer dizer que não seremos
imensos dentro de nossa individualidade. O mundo de fala portuguesa
tende a participar desse processo de assimilação global. Estaremos cada
vez mais junto com outras culturas e outras línguas. Contudo, estaremos
também individualizados em nossa expressão idiomática e em nossa Li-
teratura.

Vejo o futuro das Literaturas de língua portuguesa de forma otimista.
Teremos pela frente mais outros tempos que os já convividos para cons-
truir ativamente enlaces lusófonos e nos tornarmos elementos funda-
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mentais de uma cultura universal. Cabe aos nossos escritores continuar a
produzir incessantemente, a aumentar o público leitor, a contribuir na er-
radicação do analfabetismo onde quer que ele esteja, a apoiar o fomento a
políticas de incentivo ao hábito de leitura, no propósito de favorecer ain-
da melhor educação formal aos nossos povos.

Esses são instrumentos que temos para ampliar o mercado interno de
leitores que é uma das dimensões da existência dos bens culturais. Por
outro lado, para expandir o mercado externo, não vejo outra saída a não
ser nós mesmos. É pela diferença que seremos iguais. A nossa peculiari-
dade tem encanto aliciante e rejeita pasteurização.

Claro que o escritor, antes de produzir, tem que ser.
Não há idéia de progresso na Literatura. Há momentos de culminân-

cia, de excepcionalidades ou de períodos mais produtivos que outros. No
passado foi assim. No futuro, também o será. O curioso é que as épocas
de aparecimento de grandes figuras literárias nem sempre coincidem com
a abundância econômica.

Tudo leva a crer que não basta, prospectivamente, sair à cata de fatu-
ras econômicas de estabilidade para o aparecimento de valores literários
de expressão. Mesmo sabendo deste fato saído da sociologia da Literatu-
ra, temos que trabalhar para que se estabeleçam mecanismos de facilita-
ção de produção literária, escoamento dessa produção e, conseqüente-
mente, de seu consumo.

Não há toreutas para gênios. Mas podemos propiciar que a cadeia li-
terária, formada pela tríade da criação, circulação de bens culturais e de-
manda de produção artística, resulte, como conjunto, na simplificação da
tarefa dos produtores e ampliação do público leitor.

O mar nos uniu e nos separou no passado. No futuro, o mar será o vir-
tual. Viajaremos todos na nau cibernética, onde, esperamos, não haja
Mar Tenebroso. A Literatura dos países de língua portuguesa já tem pos-
to nesse barco, sem considerá-lo um messianismo internetiano.
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É uma Literatura que avança sem esquecer seus úteros. Pois não se
pode alcançar o céu, sem antes partir da terra.

O que nos fará universal é o particular, é pintar a nossa aldeia – mes-
mo que nossa aldeia já contenha muito do mundo. Mas o que são nossas
raízes? Todas as raízes são como tentáculos que se entranham na terra.
Cada tentáculo é uma herança. A raiz, portanto, nunca é una. A raiz é
sempre vária. A variedade é que nos colocará como novo argonauta neste
mar de novas tecnologias. Não podemos arrefecer diante do entorno de
dúvidas dessa realidade, para não nos vitimarmos das “horas malogra-
das”, usando expressão de Camilo.

A Literatura, como exposição maior da língua e uma das formas do
pensamento mais elaborado, mostra a alma dos nossos povos. Podemos
ver-nos em forma escrita e identificar-nos como nações e como cidadãos.
No futuro, cada vez mais se acentuará essa condição de alma do povo e
cada grande expressão literária em língua portuguesa acrescentará um co-
nhecimento a mais sobre nós mesmos e sobre nossas nações, unidas pela
língua, unidas pela Literatura. Velemos pela vida longa à Literatura de
língua portuguesa, porque significará longevidade para a civilização lusó-
fona, perpetuando alma e pulsar comuns, na certeza, que temos, de ser o
presente, não apenas um rumor de consciência.

O Pe. Vieira ensinou que no nascimento somos filhos dos nossos pais,
na ressureição seremos filhos de nossas obras. É preciso pensar nisto.

E que se cumpra o desejo do grande compositor Martinho da Vila,
quando cantou em samba-enredo de escola de samba de carnaval recente:

É sonho ver um dia / A música e a poesia /

Sobreporem-se às armas / Na luta por um ideal /

E preconizar / A lusofonia / Na diplomacia universal
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Universidade de Coimbra
Proferido em 21 de outubro de 2006

T oda vez que chego a Coimbra enxergo em tudo “uma paixão e um selo
de resistência... uma alma de muralha”. Penso nos tantos brasileiros

que aqui estudaram, próceres da Pátria, confrades e patronos de Cadeiras
da Academia Brasileira, brasileiros distinguidos com doutoramento e por-
tugueses muito vinculados a nós e vejo o desfile deles na minha cabeça.

Recordemos alguns nomes: José Bonifácio de Andrada e Silva, Luiz
Guimarães Filho, Gilberto Freyre, Gonçalves Dias, José Sarney, Silva
Alvarenga, Silva Ramos, Hipólito da Costa, Pinto Ferreira, Cláudio Ma-
noel da Costa, Souza Caldas, Tomás Antônio Gonzaga, Padre Nóbrega.

Bacharel Professor de Direito, como quase todos nós da Academia
Brasileira, Coimbra me impõe a reflexão do tema jurídico, de um jeito
que tem qualquer coisa de impositivo.

Até por ser cada vez mais comum se falar de uma certa “crise de para-
digmas”, neste começo de milênio, afetando o Direito.

Tal situação pode derivar, entre outros fatores, no campo da ciência
do Direito do fato de que o positivismo jurídico e seus consectários, após
alçarem a um patamar de conhecimento estabilizado, universalmente re-
conhecido, já não estariam suportando as demandas das sociedades mo-
dernas e tecnologicamente avançadas.

Há, perpassando esses fatos, perguntas inadequadas e respostas com
roupagem do inócuo, mas é necessário que a relação tecnologia/socieda-
de tenha equilíbrio.

As rápidas transformações por que passam as relações sociais, com re-
flexos em todos os seus subsistemas, decorrem em boa medida da cres-
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cente velocidade com que pessoas, bens, capitais e informações circulam,
sem limitações.

O ícone desse processo, talvez seja certo paradigma da informatiza-
ção, que não pode ser infirmada como realidade de muitas das nossas
convivências. Qualquer acontecimento pode estar no mais remoto lugar e
ao mesmo tempo ser sentido sem retinas intermediárias.

Há progressos sem precedentes no campo das ciências exatas e bioló-
gicas, fazendo anacrônicos conhecimentos tidos como atualizados ou
desfazendo dogmas consolidados.

Sem que seja um despropósito, por outro lado, por-se-ia em cheque
de certa maneira o próprio conceito da pessoa, que passaria a depender
tanto da Ciência, quanto da natural reprodução da espécie humana.

No plano internacional, é fácil perceber a interdependência crescente
dos países, a se destacarem os planos econômico e financeiro. A forma-
ção de blocos econômicos – como o Mercosul e a União Européia – as-
sim como a complexidade dos problemas novos do tipo meio-ambiente,
bioética, por exemplo, bem como a rapidez das mudanças que não respei-
tam as fronteiras territoriais estariam levando à inaplicabilidade da se-
qüência do modo de produção atual e das regras jurídicas e, também, a
uma certa crise do Direito e do Estado.

De outra parte, é igualmente fácil perceber a ineficácia de organiza-
ções internacionais que assistem no final de século a um sangramento do
império do indivíduo, na miséria das guerras, inclusive das urbanas não
militarizadas, estas, agravadas no conjunto das contradições da vida con-
temporânea de cidades incivilizadas. O aumento da desigualdade e a de-
sestruturação social animam a violência em suas diversas manifestações.

No plano econômico e de organização do Estado, os direitos sociais –
assim considerados aqueles que implicam uma prestação positiva por
parte do Estado – são muito atingidos. Lembre-se a advertência de Nor-
berto Bobbio:
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o problema grave de nosso tempo, com relação ao direitos do ho-
mem não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los (...).
O problema não é mais filosófico, mas jurídico, e, num sentido
mais amplo, político.

Adela Cortina costuma referir-se à distinção que há entre o manejo do

Direito e os meios de fazer justiça, na reflexão de que um mundo economi-
camente global exigiria uma justiça igualmente global.

Assiste-se a uma volúpia do poder de influência das empresas transna-
cionais e grandes corporações econômicas sobre a condução de políticas
públicas ou emissão de novos diplomas legais pelos Estados, principal-
mente os menos desenvolvidos, muitos deles subjugados por questões li-
gadas ao psicossocial e à assimetria de poder. Chega-se até mesmo ao
ponto de detonar o processo de revisão de normas constitucionais e legais,
para que os países possam se candidatar a receber investimentos dessas
corporações e inserirem-se no comércio internacional.

Mas é sábia a advertência de que não se deve confundir o mercado com
a sociedade. Isto, sob os cânticos sedutores da utopia da globalização a que
se refere John Gray (in – False Dawn) e como se dela resultasse um mundo
sem fronteiras em vez da realidade de um mundo com novas fronteiras, na
heterogeneização e conflitos entre camadas sociais, de que falou Elmar
Altvater.

Observa-se também a emergência de novos direitos, de cunho coletivo
e difuso como os do meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico,
cultural e artístico, sem esquecer o patrimônio cultural imaterial, o que
vem a reforçar críticas aos paradigmas da cultura jurídica tradicional.

Portanto, o que esperar do direito positivo em sua versão normati
vista convencional, com suas regras hierarquizadas por meio de crité-
rios lógico-formais, em contextos cada vez mais complexos, mutáveis e
policêntricos?
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No Brasil, penso eu, vivemos a dificuldade de um sistema jurídico “in-
flacionado” por um sem número de “normas de circunstância” e “regula-
mentos de necessidade”, que tentam acompanhar e disciplinar os avanços
e desvios da sociedade moderna.

Tal modelo, no entanto, resta impotente e insatisfatório. Não há dú-
vida que o sistema jurídico terá de passar por grandes e importantes alte-
rações de concepção e, para que isso ocorra de maneira eficiente, é funda-
mental a participação de toda a comunidade ligada a essa área do conhe-
cimento e interessada na construção de um mundo mais fraterno e justo.

Cito, como embasamento das minhas reflexões, o mestre Gomes Ca-
notilho:

O mundo não é uma ordem fixa, nem uma ordem derivável da
simples natureza humana. O problema do conhecimento e instala-
ção de uma ‘boa ordem’, embora seja um problema permanentemen-
te aberto, não significa a impossibilidade de, numa determinada si-
tuação histórica, se terem idéias concretas sobre o que essa ordem
deve ser e os meios de a realizar. A possibilidade e a necessidade da
conformação social significa que o mundo não “está em ordem”,
mas sim que a ordenação é sempre um problema central e aberto.

Consigno nesta Coimbra, que é um condomínio de sonhos e realiza-
ções da vocação universalista da cultura portuguesa, a grande importân-
cia deste Encontro de Academias, para proclamarmos nós o reconheci-
mento de que a nacionalidade brasileira, como consciência social e políti-
ca, muito deve a esta Universidade.

Tratemos de possibilitar o reforço do intercâmbio e cooperação na
área do conhecimento entre Brasil e Portugal. Somos povos solidários
diante do marcante destino que devemos vigiar, como um permanente
amanhecer. Viabilizemos assim o debate, em caráter preponderantemen-
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te prospectivo, dos importantes temas contidos no espelho das preocu-
pações a serem privilegiadas.

Afinal de contas, Chesterton já nos disse que “as coisas essenciais nos
homens são as coisas que eles possuem em conjunto e não as que pos-
suem separadamente” e Miguel Torga ensinou que “é preciso ter pelo
menos um palmo de ilusão”.
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Presidência da ABL – 2.o Mandato
Marcos Vinicios Vilaça
Proferido na sessão do
dia 14 de dezembro de 2006

A o chegar à Presidência, muito refleti sobre os sonhos e ferramentas
que trazia para exercer um mandato à altura dos votos fraternais re-

cebidos dos companheiros acadêmicos.
Sonho e ferramenta se impuseram para mim como ecos do vivido e

sonoridades a serem entoadas, condensando-se na palavra cultura, desdo-
brando-se em outra: humanidades. Elas me predispõem à ação, e muito se
ajustaram, então, ao que significa aquele frágil portãozinho da Avenida
Presidente Wilson querendo se abrir mais e mais. Não apenas para os in-
tegrantes da Casa e para um compreensivo público já fiel, mas para ur-
gentes expectativas da nossa sociedade.

Sabemos quanta resposta daqui emanou ao longo de quase onze déca-
das. Mas por que não ampliar horizontes? Por que não somar ao trabalho
em favor da Literatura e da língua uma obstinada busca de enlaces, preci-
samente pelos caminhos da língua que é a mais complexa produção da
cultura humana?

Linguagem e vida são uma coisa só.
Tríplice aliança se delineou: a primeira naturalmente a mais fun-

damental, inter pares; a segunda, com os detentores de outros saberes; a ter-
ceira, com a conquista de recursos materiais e tecnológicos capazes de
viabilizar sonhos, de azeitar ferramentas.

Já disse, e repito, que a cultura é herança e trabalho, exigindo cabeça
para pensar e braço para agir. Se a Academia é a elite do pensamento,

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

38



também ela precisa usar a destreza de seu braço, a amplitude de seus espa-
ços, com o mais alto sentido de hospitalidade ao outro que a complemen-
ta. Não pode se esgotar em contemplação. Não pode aceitar espartilhos
conservadoristas. Não pode se intimidar ao desfazer limites. Não pode
desconhecer o espetáculo da criação, em nome de um modo de ser com-
posto daquele sentimento de que sempre “foi assim”.

Transposto o umbral, o outro se configurou nos dispostos a atender
nosso convite. Nada impede a agregação de vozes de modo a formar-se
um grande coro. Esse projeto, idealizado com esperança, inquietação e
surpresa, agora é audível – por que não saboreável? – com imenso prazer.
Nada foi banalizado. Nada foi vulgarizado. Zelamos pelas tradições, mas
sabemos que o tempo é tríbio.

Não é necessário tensionar a tradição por enlaçar o moderno. Mais
modernidade não quer dizer menos tradição. Ademais não se deve fazer
da crendice uma crença.

Convergências e divergências, impasses e acertos, insurgências e res-
surgências devem se animar para, com a contribuição de todos, melhor si-
tuar a Academia e melhor estar no Brasil. Atravessar fronteiras em busca
da compreensão, dialogar com a razão e a espiritualidade, revisitar o con-
tinente da filosofia, afinar laços com a história, acionar ignições, eis o
nosso papel.

Trabalhamos para um Brasil feito de gente, como diz Celso Lafer,
aberta ao sincretismo da diversidade.

Sem dizer da totalidade dos esforços e sem necessidade de declinar to-
dos os nomes daqueles a quem somos infinitamente gratos, o que se pro-
curou entoar no grande coro ouvido em 2006, sempre a buscar o equilí-
brio entre os graves da tradição e a aguda tessitura da modernidade, foi
um canto novo. Houve a recolha do passado e a imaginação do futuro.

Nossa composição soou bem. O público convergiu para aquele por-
tãozinho fronteiro à estátua de Machado. Aos distantes ou aos impedi-
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dos de comparecer, tudo se transmitia e transmite através da Internet – fer-
ramenta do presente e do futuro. A Academia não é artesanal.

Há um ano, eu me declarava insistente na esperança. Expus sonhos.
Nomeei algumas ferramentas. Agora verifico que, como disse Borges
em Ruínas Circulares, “no sonho do homem que sonhava o sonhado des-
pertou.”

Seguindo o conto borgeano, onde o sonhado desperto é um novo ho-
mem, peço licença para chamá-lo de Humanidades, renovando o convite
para sua permanência em nossa Casa. Declaro-me convencido do acerto
em fazer com que sejamos cada vez mais uma Academia de Letras não
apenas literárias, mas decididamente voltada para as humanidades.

A Academia deve trabalhar com parâmetros aquecidos, que sugerem
vida. Viver é desenvolver, não é engessar. A Academia não pode ser mo-
nocultural. Sua composição assim o determina. Nem deve desaprumar a
mão, errar o gesto ou desprezar o sopro do sonho. A Academia tem cons-
ciência de que é o ativo cultural mais destacado do País.

Confrade, Senhoras, Senhores:
Ninguém me peça para dizer o que fiz. Não fiz nada. Quem fez foi a

Diretoria. Quem fez foi o plenário. Quem nos ajudou a fazer foram mui-
tos. Os muitos amigos da Casa e os dedicados funcionários.

Nem me peçam para mencionar se fiz bem ou mal, pois no Quincas

Borba, Machado disse que a vida não é completamente boa, nem comple-
tamente má.

Só tenho certeza de que passou longe da Diretoria a acédia, para usar a
palavra de origem grega. Isso não.

Em termos da equipe gestora, este ano que vem encontrará Antonio
Carlos Secchin e José Murilo de Carvalho a tratar de questões difíceis e
do interesse acadêmico, apenas formalmente fora da Diretoria. Confia-
mos a eles tarefas nas relações com o meio universitário no Brasil e no
Exterior, além de maior ênfase nos assuntos editoriais. Com isso trouxe-
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mos para o corpo diretivo Domício Proença e obrigamos Evanildo Be-
chara a retornar. Deles esperamos tudo. Tudo mesmo, pois eles podem
muito.

Está posta a minha gratidão aos impecáveis colegas de Diretoria, des-
tacando a obstinada cooperação de Cícero Sandroni e os sábios con-
selhos de Ana Maria Machado, aos Confrades – de quem só recebo con-
fiança a se renovar, estimulo e carinho – aos servidores, aos colaborado-
res externos, ás esposas dos Confrades. É muito grande o meu reconheci-
mento. A Maria do Carmo, essa minha N. S. da Paciência, e aos familiares
só peço que se mantenham no mesmo ponto de apoio e tolerância.

Afora isso, em relação à Academia, prosseguirei achando que Mário
de Andrade tem razão ao versejar: “Nós somos na Terra o grande milagre do

amor! / E embora tão diversa a nossa vida / Dançamos juntos no carnaval das gentes /

Bloco Pachola do Custa mas vai”.
É isso. Custa, mas vai.
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Embaixada do Brasil
em Londres
Proferido em 18 de junho de 2007

M achado de Assis viveu e foi protagonista de importante momento
da vida do Brasil, aquele que marca a passagem da Monarquia para

a República.
Machado é um tríbio. Temos que o ver no que antecede essa transi-

ção, na própria transição e no que a ela se sucedeu.
O passado não pode ser considerado uma fase de vida experimentada,

mas uma experiência presente no inconsciente, como influência modifi-
cadora de comportamento. Modificadora da própria projeção sobre o
futuro, como ensinou Gilberto Freyre, o brasileiro que melhor expôs essa
teoria do Tempo Tríbio.

A República chegou vindo do coração antigo dos pioneirismos vários
que marcam Pernambuco. Em 1710, em Olinda, a velha capital daquele
Estado, bradou-se por uma república ad insta de Veneza. Depois vieram os
Inconfidentes de Minas e mais uma vez Pernambuco com os padres dou-
tores na Revolução de 1817. Os gestos se ampliariam com os movimentos
revoltosos dos Balaios no Maranhão, Cabanos no Pará, Sabinos na Bahia,
Convencionais de Itu, Farrapos no Rio Grande e Santa Catarina.

Quando chegou o 15 de novembro de 1889, viu-se que não havia ali
apenas uma mudança ao nível das instituições, mas houve, de fato, uma
alteração nas bases e nas forças sociais que articulavam o sistema de do-
minação.

No outono do Império, a crítica social pôs a nu a escravidão e a gran-
de propriedade rural.
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Machado de Assis viveu e escreveu sob o pálio de tudo isto, ora na iro-
nia, ora nas entrelinhas, ora vitimado por controvérsias que o envolve-
ram, ora escaneando as veredas da política. Entre um caso e outro, pausas
para ouvir música no Clube Beethoven, já que fez dessa Arte sua diversão
mais usual.

As instituições do Império representavam um passado incompatível
com a economia do País. A Abolição da Escravatura e a República são os
parâmetros mais fáceis para a constatação do processo. E o mulato Ma-
chado de Assis é dessa época.

A burguesia mercantil, os imigrantes, o surto de propriedade urba-
no-industrial, a Revolta dos Quebra-Quilos, o café foram ingredientes
da mudança. Fazendeiros republicanos, beneficiários da imigração apoia-
vam a Abolição.

Tudo isto tinha seu estuário no Rio de Janeiro, capital do País, onde
viveu Machado de Assis sem de lá sair, exceção de brevíssimos períodos
em que se deslocou para Nova Friburgo, na região serrana a poucos qui-
lômetros.

Viveu no Rio e foi o melhor intérprete da sociedade de então.
Nesse período fundou, sob a idealização, entre outros, de Lúcio de Men-

donça, a Academia Brasileira de Letras. É um tempo muito curioso. Começa
a moda da galocha, do paletó jaquetão, do soneto, do chopp, do chuveiro, da
Gillete, da Kodak, da injeção – sobretudo contra a sífilis – da substituição do
carneirinho pelo velocípede como brinquedo de criança e do presépio pelo
Papai Noel, da governanta inglesa, do futebol, do habeas corpus, da caricatura
política alongada em caricatura social veiculada na imprensa que contava
com a constante e prestigiosa presença de Machado de Assis.

Na fase candente da história do Brasil também foi novidade o daguer-
reótipo. Machado diz assim:

A outra novidade que fui ver à casa do Pacheco (espécie de galeria
de Arte daquele Rio de Janeiro) foi um aparelho fotográfico, che-
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gado ultimamente, destinado a reproduzir em ponto grande as
fotografias de cartão. Não vi ainda trabalhar esse novo aparelho,
mas dizem que produz os melhores resultados. Até onde chegará
o aparelho de Daguerre?

Thomas Sträter analisa, em ensaio já hoje clássico (“Fotografia do in-
visível: a invenção de Daguerre na obra de Machado de Assis”), de como
a fotografia ou mais precisamente a daguerreotipia comparece “nos pro-
cessos narrativos e na personália de Machado de Assis, com ênfase parti-
cular no Dom Casmurro.” (Ivan Junqueira).

Esaú e Jacó certamente é a melhor investigação romanceada do período
em que saímos da Monarquia para a República. Os tipos que nele se en-
contram desdobram as paixões e o contraditório e expõem a suavidade da
mudança. Mais que mudança, uma transformação. Dá boa medida disso
a reação inconformada do republicano personagem Paulo, diante da ine-
xistência de sangue, tiros, barricadas. O aguerrido Paulo queria a Repú-
blica, mas a desejava chegando sob o zumbido do choque armado. Era
um agressivo. O irmão Pedro, um ameno.

Machado, entretanto, sentiu a mudança. Vejamos que em 1889 escre-
veu 22 vezes, quase duas por mês. Em 1890, apenas 4 colaborações na
Imprensa.

Machado de Assis traça o perfil do tempo sem querer fazer ensaio de
ciência política. Ao seu modo, machadianamente sutil, irônico, cético,
dosando a invenção no romance com a realidade quotidiana na crônica
severa de juízo crítico.

Nesse tempo, o do “15 de novembro” revogou-se o então segundo
mais antigo documento constitucional escrito do mundo: a Carta Mo-
nárquica Brasileira de 1824. O mais antigo seguiu sendo a Constituição
Americana de 1787.
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Machado de Assis, cronista do Senado, escreveu sobre a velha Assem-
bléia um conjunto de textos de admirável beleza e de astuta e astuciosa
crítica dos parlamentares.

Há um ser coletivo mais característico do Brasil do fim do Império e
do começo da República. Tem formato múltiplo no seu modo de ser
singular.

É por exemplo, o menino que nasce com parteira e vai-se chamar, ro-
manticamente, Paulo ou Virgínia, não mais à maneira clássica, Sólon,
Aristóteles ou, ainda, pelo acento positivista-científico, Galileu ou New-
ton. Tempo de menino que se trajava de marinheiro inglês.

Nessa época Machado de Assis percebeu algumas outras característi-
cas: declínio do patriarcado; alteração da composição étnico-social e ét-
nico-cultural da sociedade brasileira; crescente urbanização; separação
do Estado da Igreja; substituição, em chefias políticas e administrativas,
dos proprietários rurais pelos seus filhos e genros doutores, sem que se
abandonasse o coronelismo, em que pese a República ter-se deles valido
– e como! – e, não esqueçamos, intensifica-se o espírito de solidariedade
com as Repúblicas do Continente.

Sobretudo é a época de reação às idéias de publicistas franceses, do
tipo do indefectível Le Bon – desgraçadamente seguido pelo argentino
Ingenieros – de menosprezo pela nossa metarraça, da nossa morenidade,
dos mulatos como Machado de Assis.

E a voz do povo, no após “15 de novembro”, proclamava:

“O Primeiro Imperador foi-se porque não era nato; o Segundo,
porque não era mulato”.

Pedro II ao partir, sob condições injustas de desprestígio, deixava uma
governação de cinqüenta anos de respeito à Cultura e de uma certa mag-
nanimidade, mas de pouca atenção ao nordeste do País. Seu tempo não
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aponta apenas a maldade da estatística ao revelar que ficara no Brasil uma
nobreza de sete marqueses e uma marquesa viúva. Dez condes e dez con-
dessas viúvas. Vinte viscondes e dezoito viscondessas viúvas. Vinte e sete
barões e onze baronesas viúvas. Era viúva demais...

É mais ou menos consensual que Machado de Assis não era muito
apaixonado pela política. Mas inegavelmente nunca a ignorou como cro-
nista ou romancista. Por isso mesmo, participou também da acesa discus-
são sobre a transferência da capital do País.

Falava-se em instalar o governo da República em cidades serranas do
Estado do Rio de Janeiro, mas Cruls já batia pernas pelo Planalto Cen-
tral, cuidando dos instantes seminais do que mais tarde viria a ser Brasília.
E Machado opinava:

Não há dúvida que uma capital é obra dos tempos, filha da His-
tória. As novas devemos esperar que serão habitadas logo que se-
jam habitáveis. O resto virá com os anos.

E ainda:

A Capital da República, uma vez estabelecida, receberá um
nome deveras, em vez deste que ora temos, mero qualificativo. Não
sei se viverei até a inauguração. A vida é tão curta, e morte tão in-
certa, que a inauguração pode fazer-se sem mim, e tão certo é o es-
quecimento que não darão pela minha falta.

Foi mesmo assim, só que seu nome nunca restou esquecido em Brasí-
lia. O Senado da República e os meios acadêmicos nunca o permitiram.

Não se deixa de anotar amostragens do interesse de Machado pela
política, não na militância das ruas, mas na consideração do seu papel
catalisador.
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Brito Broca chama a atenção para o fato de Brás Cubas ter sido depu-
tado. E diz:

Se temos, pois, em Brás Cubas, uma sublimação do secreto ideal
político de Machado de Assis, teremos no sentido satírico desse epi-
sódio o reverso do mesmo ideal. No discurso do herói, Machado,
segundo o seu método de compensação psicológica, destrói a possí-
vel inveja que lhe causariam aqueles que subiam, um dia, os degraus
da tribuna parlamentar. O Brás Cubas da barretina reflete toda a des-
crença e toda a malícia de um Machado de Assis deputado.

O desfile de perfis políticos está mesmo nas crônicas de A Semana, en-
tre elas o texto clássico O Velho Senado, mas há nos romances políticos ti-
pos como Lobo Neves, supersticioso e fátuo; Camacho, cabo eleitoral tí-
pico; Teófilo, ansioso por se tornar ministro; Brotero, o das aventuras
amorosas e não podemos esquecer o brasileiro Tristão, a naturalizar-se
português para se eleger deputado por lá, o deputado Clodovil a viajar
pela Europa.

O entorno de amigos de Machado estava farto de políticos: Alencar,
Francisco Otaviano, Bocaiúva, Joaquim Serra e o maior deles: Joaquim
Nabuco.

É hora de ir terminando. É hora de testemunhar algo muito em parti-
cular. Sou, como ele, membro de uma Corte de Contas, já centenária, o
que no Brasil conta muito. Machado de Assis foi por 41 anos modelar
funcionário público e apetecia a ele tarefas que hoje são nomeadas como
de Controle Interno.

Exerceu, entre outras tantas bem diversificadas, funções dessa nature-
za no Ministério de Obras Públicas. Não era esse o nome. Mas vá lá que
seja para simplificar. É bom ver em papéis antigos o servidor público
Machado de Assis desempenhar-se metodicamente do controle de con-
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tas, dos que adquiriram lápis grafite, réguas de ébano, pó da Pérsia, cân-
fora, papel para embrulho, envelope para cartas.

Na obra machadiana o funcionário público sempre comparece sob a
sua mordacidade, como mediocrão, relapso, incompetente, preguiçoso,
exatamente o contrário do que ele foi. Rascunhava seus despachos antes
de pô-los no papel, impugnava contas inadequadas, conteve gastos sem
previsão orçamentária.

Não se poupou de caturrices, como conta Josué Montello:
Quando o Império enfardelou os trapos e a República chegou, é acon-

selhado a retirar da parede da repartição onde trabalhava o retrato do
Imperador. Machado, solenemente esclarece:

“O retrato chegou aqui com uma portaria e só sai com outra
portaria”.

Senhoras, Senhores:
Em certa crônica na Gazeta de Notícias, numa fase de altas turbulên-

cias, apelou à esperança dizendo: “Supunha o mundo perdido em meio
de tantas guerras e calamidades, quando respirei aliviado: encerravam-se
em Londres, com grande brilho, as festas de Shakespeare”.

Pois bem, que brilhem em Londres as festas de Machado.
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XIII Bienal do livro
Proferido em 22 de setembro de 2007

ABL e José Olympio
Feliz da vida recebi na Bienal do Livro o Prêmio José Olympio 2007, ou-

torgado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros à Academia Brasile-
ira de Letras. Por uma agradável coincidência, a outorga ocorre no momento
em que se comemoram os 110 anos da fundação da Academia, marco de rara
continuidade e amplitude de alcance na história das instituições culturais
brasileiras. Nenhuma instituição cultural atingiu tão diretamente o imaginá-
rio nacional. Ao mesmo tempo que se transformou em símbolo inegável de
excelência e de prestígio, pode-se dizer que espalhou essa simbologia, em es-
pecial nos tempos recentes, por todas as camadas da população.

A solenidade provou que o livro segue sendo o mais eficiente instru-
mento de veiculação cultural. Apesar da concorrência de outros suportes
da comunicação.

Mesmo diante das resistências iniciais de um Sócrates e um Pitágoras
e de outros pensadores e poetas, que não nos legaram nenhum texto escri-
to, por acreditarem que as idéias melhor se expressavam na manifestação
oral, a palavra escrita impôs-se e permanece. Por meio dela, foi possível
que tivéssemos, ao longo dos tempos, acesso às idéias daqueles e de ou-
tros filósofos e a tantas obras de Arte da Poesia.

A relação entre a comunicação e a forma de linguagem em que se con-
cretiza, além de antiga, freqüentemente assume caráter polêmico e geral-
mente é mobilizadora de susceptibilidades: cineastas e fotógrafos defen-
dem o privilégio das imagens. Chegam mesmo a afirmar que uma imagem
vale mais do que mil palavras; os pintores, por sua vez, investem nas li-
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nhas e nas cores. A polêmica é inócua. O que vale é falar da magia do li-
vro, na totalidade do possível. Com razão escreveu Jorge Luis Borges:

A Literatura é a única forma ficcional onde podem coexistir, con-
trariando a física, no mesmo espaço, um tigre de bengala e um ca-
melo. Ou seja, a única linguagem que permite o exercício pleno da
imaginação.

É a lucidez do escritor que lembra ainda que os instrumentos do tipo mi-
croscópio e telescópio são utilizados pelo ser humano como extensões da vi-
são. O telefone, extensão da voz. O arado e a espada, extensões do braço. O
livro é o único que é a extensão somente da memória e da imaginação.

Mallarmé, por seu turno, assevera que “tudo cabe num livro”.
Seria desnecessário citar bons autores para destacar a relevância do li-

vro como produto cultural básico para uma sociedade que não se queira
socialmente imobilizada, estática. Valham, no entanto, as abonações.

E o que fazer para que esse veículo de cultura seja disseminado no nível de
um consumo amplo, que permeie o conhecimento por meio da sociedade, e
assim a torne mais justa? Como divulgar o livro e, a partir dele, promover o
acesso ao conhecimento, o debate, a circulação livre de idéias, a geração de
tecnologias? As respostas são múltiplas e não definitivas, mas, acredito, virão
do diálogo estreito entre as autoridades responsáveis pela política geral do li-
vro e os segmentos sócio-econômicos diretamente ligados à matéria, num
processo dinâmico de trocas e colaboração. Virão da ação da escola, virão
das bibliotecas. É preciso criar as umuaramas, o encontro desses caminhos.

Ao lado dessas agências culturais relevantes, emergem, na direção da
divulgação do texto impresso, nesses tempos de sociedade de massa, os
grandes encontros em torno e a favor do livro. A premiação ressalta a re-
levância da Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, iniciativa
que associa editores, escritores, livreiros, poder público. Abre-se ao deba-
te fecundo, ao convívio com o conhecimento. Faz-se de uma enorme li-
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vraria, plantada nesses amplos espaços da paisagem da Barra da Tijuca.
Potencializadora de florações do espírito, em matizes e matrizes.

Amplia-se em grande a ação visionária de José Olympio, o livreiro. Cria-
dor e mobilizador da Livraria e Editora que leva o seu nome. Catedral do
livro durante o tempo de transformação vivido pela sociedade brasileira
durante os anos de 1930 e 1940. De suas oficinas emergiram textos lumi-
nares da Literatura brasileira. Desde a sede da Rua do Ouvidor à da Mar-
quês de Olinda. Suas estantes disseminaram arte literária e cultura da mais
alta representatividade. A Casa, como era carinhosamente chamada, acom-
panhou e, de certa forma complementou as mudanças vividas pelo Brasil
nos vários espaços do saber: nas letras, na música, na arquitetura, na econo-
mia. Enfrentou, com o povo brasileiro, o ar livre da redemocratização. Sob
a batuta segura do patriarca, disseminou livros à mão cheia e Fez o povo
pensar. Pensar e construir-se. Na direção gradativa de sua identidade. E a
Casa editora graças a Deus segue a insistir no livro.

A mim toca em particular o fato, de no campo do pensamento sobre o
Brasil, a atividade editorial de José Olympio ser de importância inapreciá-
vel. Em 1936, exatamente cinco anos após o início das atividades da Edito-
ra, lança a coleção “Documentos Brasileiros”, que através de meio século e
mais de duas centenas de livros publicará, em edições originais ou reedi-
ções, um dos conjuntos indispensáveis de textos sobre o Brasil dentro da
história livreira nacional. Com obras de história, etnologia, geografia, fol-
clore, crítica literária, biografias, memórias, “Documentos Brasileiros” terá
três fases bem marcadas pelas personalidades de seus três diretores sucessi-
vos. Sob a direção de Gilberto Freyre, a coleção se inaugura, em 1936, com
o grande clássico, Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. O maior
sociólogo brasileiro só a dirigirá, no entanto, durante três anos, mais pre-
cisamente até o seu décimo oitavo título, História de dois golpes de Esta-
do, de Otávio Tarquínio de Souza, em 1939. Com a saída de Gilberto
Freyre, é exatamente este grande historiado carioca que assumirá a direção

D I S C U R S O S

51



da “Documentos Brasileiros”, cargo em que continuará até o seu trágico
falecimento em 1959. Por convite pessoal de José Olympio, a direção de
“Documentos Brasileiros” passa então para Afonso Arinos de Melo Fran-
co, que a levará até a obra que a encerra, a terceira edição de A Vida de Macha-

do de Assis, de Luís Viana Filho, publicada em 1989. É notável esta vertente
de José Olympio. Louvemo-la sem cessar.

Duplo foi, por todas essas razões, o regozijo da Academia Brasileira
de Letras, ao ser agraciada com o Prêmio José Olympio. Porque outorga-
do pelas entidades ligadas ao livro que alimentam esta Bienal e por trazer
o nome de um ícone da causa livreira em nosso país. Agradeço em nome
da Casa de Machado de Assis, a honra que nos desvanece.

Na ocasião disse ao Presidente Paulo Rocco que esse grato reconheci-
mento oxigena ainda mais o empenho da Academia na sua determinação
de contribuir para a disseminação da leitura e a divulgação do livro, no-
meadamente do texto de autor brasileiros.

Em meu nome pessoal e em nome de todas as acadêmicas e acadêmi-
cos disse quantos lá se encontravam: muito obrigado. Todos nós, como
imaginam, ao falar de livros, podemos tomar emprestados versos de Ma-
nuel Bandeira e proclamar:

Estás em tudo que penso,

Estás em quanto imagino:

Estás no horizonte imenso,

Estás no grão pequenino.

Estás na ovelha que pasce,

Estás no rio que corre:

Estás em tudo que morre.
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Comemoração dos 110 anos
da ABL
Proferido em 28 de setembro de 2007

Uma casa não é nunca / só para ser contemplada; / melhor: somente por dentro

/é possível contemplá-la / seduz pelo que é dentro, / Ou será, quando se abra: /

pelo que pode ser dentro dessas paredes fechadas.

E stes versos do pernambucano João Cabral de Melo Neto sugerem
bem o que vem a ser a Academia Brasileira de Letras.

Indicam o que nela é o aconchego da sacralidade da tradição e a ara-
gem dos ventos da sua modernidade.

Dos quarenta fundadores, eram apenas dezesseis os nossos antecesso-
res que se reuniram no dia 20 de julho de 1897, em sala do Pedagogium,
para realizar a sessão inaugural da Academia Brasileira de Letras. Uma ata
singela serve como certidão de nascimento.

Lúcio de Mendonça, adoentado, mandou uma breve carta ao primeiro-
secretário, lamentando não poder comparecer. Mas sem declinar seu nome,
o Presidente Machado de Assis destacou-o como o “moço” iniciador da
Casa. De fato, naquela semeadura começava o respeitável percurso que
hoje celebramos.

Um olhar imaginoso para esta sala leva-nos a convidar os 197 Acadê-
micos aos quais nós, os quarenta de agora, nos somamos. E, claro, gentil-
mente, cederíamos nossas Cadeiras aos patronos. Então, 277 escritores
extrapolariam o cadeiral dos Acadêmicos.
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Desse pequeno grupamento, vindo de séculos passados e projetado no
século XXI, fez-se a Academia, para atingir uma idade que já transcende
a da existência humana. Feição e corpo cheios de energia, da juventude
cada vez mais renovada pelo empenho de ser quem foi, quem é e quem sa-
berá perdurar como um luzeiro da nossa cultura e da nossa sociedade. É o
Brasil multifário – este Brasil, brasis – o tônico de uma instituição vene-
rável entre as venerandas, em terra de recentes cinco séculos.

Trata-se de um tônico cujo princípio tem por nome Língua Portugue-
sa. Disto quero que tome boa nota o querido confrade Eduardo Romano
de Arantes e Oliveira, Presidente da Academia das Ciências de Lisboa,
presença que nos honra.

Uma boa medida de como a língua faz a continuada união de brasilei-
ros e portugueses está em Chico Buarque de Holanda ao promover sínte-
se e fusão, cantando: “Avencas na caatinga, alecrins no canavial, / Licores na mo-

ringa, um vinho tropical / guitarras e sanfona / jasmins, coqueiros, fontes. / Sardinhas,

mandiocas, / Num suave azulejo. / E o rio Amazonas, que corre trás os montes / E

numa pororoca, deságua no Tejo”.
Seria tentador citar aqui o que sobre a nossa Língua escreveram e fala-

ram os membros da Academia. Mas isso ocuparia muitas páginas, ou,
como ordena a contemporaneidade, inúmeros arquivos digitais.

Tenho por certo que a Língua Portuguesa é nosso melhor ativo. E
se já foi afirmado que mais de duzentos milhões de pessoas sonham
em português, a dimensão dos sonhos só pode ser conhecida por
Aquele que “de antemão” conhece suas criaturas – como avisou o
Apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos.

Mas o português concreto, fator de união e comunicação ao longo da
nossa História, é o próprio capital de uma cultura efervescente, e aí surge
a Academia Brasileira de Letras como guardiã confirmada pelos Estatu-
tos que já fizeram 110 anos, iniciados nos tempos fascinantes em que mi-
gramos de Monarquia para República.
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Não esquecemos a advertência, em forma de pergunta, que faz
Gertrude Stein: “A que distância tem que estar uma data para que nos
preocupemos com ela?”

A consciência dessa guarda permite-nos dar à Língua Portuguesa
estatuto de assunto de profunda identificação com o próprio ser nacio-
nal e transnacional. Tratar a língua de forma estratégica parece-nos
um modelo conveniente de buscar protagonismo internacional para
construir diálogos. Diálogos não se fazem com monólogos. Temos
que dialogar, nomeadamente em português, e não só no mundo lu-
so-afro-brasileiro.

Temos a tarefa patriótica de defesa da língua, investida por Ma-
chado de Assis naqueles começos. Obedientes a sua alocução, cultiva-
mos a constância no compromisso de que a obra de todos fosse e sem-
pre seja “contada entre as sólidas e brilhantes páginas da nossa vida
brasileira”.

Agora, para mostrar o esforço de preservação, a guarda da língua é
vigilante atenção para tudo o que nos reserva o futuro, em representa-
ção do ponto máximo de extensão e consciência humana, como sugere
Bergson. E o elo entre ele e o passado não seria suficientemente forte
se não servisse de alicerce à Língua Portuguesa, o vasto chão das Hu-
manidades.

A tarefa da Academia Brasileira de Letras não é apenas da rígida pre-
servação, mas de preservar enriquecendo, fortalecendo, alongando, pelo
tanto que o passado nos dá no presente. Por esta razão, louvando o em-
penho do contributo à tarefa nacional da Educação iremos entregar hoje
a alta condecoração da Medalha João Ribeiro à Fundação Roberto Mari-
nho, à Fundação Bradesco e a Antonio Oliveira Santos, exaltando-os pela
relevância do patriótico serviço que prestam aos brasileiros. Nosso lou-
vor, nossa gratidão.
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Senhor Presidente da República:

A Academia abriga e até estimula o contraditório. É esta a razão de
termos chegado até hoje a enfrentar mudanças e transformações. Aliás,
Vossa Excelência sabe que é mais ou menos fácil mudar, o difícil é trans-
formar. Somos individualidades de um coletivo, tal como o governante
há de entender o povo. Prefiro sempre falar de povo, que é a representati-
vidade político-social, em vez do termo população, mais adequado à lin-
guagem da geografia. Essa pluralidade é que dá mais relevo à nacionalida-
de. O Brasil não teme, em razão de sua volumetria, valorizar a diversida-
de. A identidade nacional respira em especial pela sua língua e pela forma
como a utilizamos para fazer cultura.

A ABL apóia governante que se empenhe no resgate da hipoteca da
justiça social e lute pela eqüidade. Não falo de equalitarismo, que isso é
mera teoria.

De outra parte, o governo sempre terá da Academia a palavra de ca-
tegórico estímulo a tudo que vise à melhoria das condições de ensino.
De ensino, em particular, do Português. De ensino, sobretudo, básico,
onde tudo principia. Depois chega o momento adequado da valoriza-
ção do convívio com a Literatura.

Só poderemos proceder à necessária consolidação e ao conveniente
desfrute da democracia se zelarmos pelo aperfeiçoamento da educação e
dos seus enlaces com diferentes contextos culturais – sem ideologizar, é
claro, pois isto leva ao risco de deslizar para totalitarismo.

Com testemunho de respeito ao Chefe de Estado, recebemo-lo hoje e
agradecemos por ter vindo.

Acredite, esta não é uma Casa de brasilcéticos, porque não convive
com atitudes de ausência. É da nossa tradição respeitar princípios e bus-
car ideais com uma noção realista das possibilidades. A Academia não é
uma fábrica de ilusões nem nunca será depositária de desilusões.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

56



Seja bem-vindo.
Oferecemos-lhe os saudares do nosso sagrado. Já os segredos, permi-

ta, esses, ficam conosco.

Senhoras, Senhores
Nosso fazer diário pode ser modesto como convém à Academia e aus-

tero como é do gosto dos Acadêmicos, mas isto não quer dizer ausência,
repito, de intimidade com o quotidiano do povo brasileiro, inclusive de
suas aspirações no plano do crescimento econômico e do desenvolvimen-
to social. Temos ido ao encontro do Brasil juntando-nos – como o fize-
mos pela primeira vez na história – à Corte Suprema que nos acolheu ou,
por exemplo, subindo aos morros e chegando às veredas dos sertões para
doar livros a meninos que vivem em favelas e pontas de rua.

A Academia vive atenta aos versos de Gonzaguinha a nos ensinar: “Eu

fico com a pureza da resposta das crianças / É a vida! É bonita e é bonita! / Viver e não ter

a vergonha de ser feliz / Cantar, e cantar e cantar / A beleza de ser um eterno aprendiz.”
Somos, assim, fiéis à memória de Machado, menino pobre nascido no

Morro do Livramento. Aliás, amanhã, 29 de setembro, assinalaremos os
99 anos do seu falecimento.

Excelências, Senhoras, Senhores:
Mestre Raymundo Faoro lembra que rebentamos com a suposta tra-

dição de absenteísmo, na noite solene de 1906, quando aqui ingressava
Euclides da Cunha, recebido por Silvio Romero. Naquela noite também
ingressou no salão a emoção pública e o debate político.

José Sarney, nosso querido decano e orador oficial desta sessão, já ob-
servou, com a sua reconhecida sabedoria, que se Machado de Assis foi o
líder que nos deu as normas, que insuflou a vida perdurável, a constitui-
ção da Academia foi um ato político, realizado por um grande líder.

Teremos que dar constância a tudo isto.
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Uma Academia nova, observava Nabuco, é como uma religião sem
mistérios: falta-lhe solenidade. A Casa já tem solenidade. Há muitos mis-
térios, decerto, nos seus anos de vida. E convém não desvendá-los todos.

O cuidado para que tudo isto fosse assim está desde o instante semi-
nal, quando se formatou sem facciosismos e sem preconceitos. Um olhar
na nominata dos fundadores revela os grandes espíritos da época.

Muito tempo passou. Gerações se sucederam na parceria de relevan-
tes serviços à cultura. Houve dor na partida e sorriso na chegada de
confrades. Há registros de poentes e alvoradas. Premiou-se iniciante e
deu-se aval a consagrados, em prêmios e concursos literários. Publica-
ram-se obras, realizaram-se cursos. As bibliotecas implementadas por
tecnologia de ponta são de uso público. O trabalho corre para as ruas
como pão da vida.

Indiscutível que a Literatura é a central das preocupações acadêmicas,
mas impossível desconhecê-la como o grande instrumento de interpreta-
ção das formas de vida humana, de percepção da história. Poesia, narra-
ção, ensaio, teatro, novela, transparecem a vida. Somos uma Casa para as
humanidades e disso tem dado provas as sessões do recentemente criado
“Seminário Brasil, brasis”.

Mas somos voz, ouvidos e olhos. Queremos a fonética e também o
plástico, bem como as suas inter-relações. Daí não desatentarmos para
Einstein, ao achar que a Música era a Matemática; para Gauthier, ao escu-
tar som nas cores; para Valéry, ao encontrar na lógica a razão do poema.

A Academia possui de Letras o sentido de cultura estética.
As Letras para seus sócios são base de inteligibilidade e sabemos que a

glória do povo brasileiro construíram-na também os seus intelectuais,
padecendo por ideais.

A Academia envaidece-se na constatação da transcendentalidade da
ação dos seus intelectuais que lhe deram memória histórica. Dela saí-
ram estímulos às trajetórias dos nossos homens públicos, impelindo-os
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a evitar a atonia e, exatamente em razão disso, política e literatura se
completam.

Sua manifestação totalizante, nesta hora, sob impulso algo juvenil e
sob o apergaminhado da experiência, é a de rejeitar a autoflagelação do
pessimismo.

Acadêmicos, por necessidade e caminho cabe-nos valorizar e preser-
var a memória nacional; ter a língua como instrumento do conhecimento
e da convivência; as letras como reveladoras/formadoras da identidade
nacional; a cultura inserida em processo civilizatório, sem deixar de fora
nada do que é humano; a Ciência, que reside no espírito, que observa e
explica e a Poesia que habita a alma, que sente e compreende.

Acadêmicos, temos compromisso com uma política cultural que se
contraponha a pressões homogenizadoras mas sem os cacoetes do oposto
tribalista; atenta à valorização da memória e aos critérios da diversidade;
compatibilizada com o moderno, de que a Internet – hoje inserida em nos-
sas ações – é emblema de nossa atitude futurante.

Como é fácil perceber como nossos sonhos são ousados. Ousados
porque são realizáveis. A cor dominante nesta Academia é o verde, tida
como a cor da esperança, mas como observou Lygia Fagundes Telles, é o
verde a única cor que amadurece. Estamos amadurecidos para sonhar e
ousar.

Se o acontecimento vivido é finito, como ensinou Walter Benjamin, e o
lembrado é infinito, estamos aqui para o infinito, para lembrar e relembrar.

Completados 110 anos, a obra segue incompleta, o vento sopra e o
tempo não sobra.
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Discurso na Faculdade de Direito
de São Paulo
Proferido em 26 de novembro de 2007

É com certo orgulho e justificada alegria que atendo ao convite desta
Casa, para também ser orador nas comemorações da sua fundação.

Existe, além do sentimento, a felicidade da fraternidade. Atrás de mim
está a Faculdade de Direito do Recife.

Em Olinda, a Câmara viveu o início das aulas, mandando celebrar Te

Deum, deitar luminárias na cidade e no texto de um edital demonstra o
seu júbilo, dizendo:

Olinda, prasa a Deus teu aumento; recebe este doirado pomo em
reféns do firme juramento que prestaste com as mais Províncias do
Império ao sagrado Código Constitucional que nos rege, devendo
portanto ressoar os sinos dos teus templos, iluminados por três
dias sucessivos, assim como as nossas casas, principiando de 15,
para satisfação do prazer que transporta as nossas almas.

A velha cidade, cuja ânsia de saber bem se clarifica, anos antes, na fun-
dação do seu Seminário, já podia declarar, na voz do orador da solenida-
de que “lá se foram os tempos, em que muito de propósito se promovia a
nossa ignorância e pobreza” e, eufórico, fala o Desembargador Lourenço
Ribeiro: “Eia, pois, jovens e caros concidadãos, abertos nesta província
os tesouros da sabedoria.”

Quarenta e dois eram os matriculados, não apenas para as leiras jurí-
dicas stricto sensu, mas para as doutrinas Sociais e para o Direito Eclesiás-
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tico, a fim, como se desejava, de conciliar os deveres do sacerdócio e do
Império.

E tudo aquilo se viabilizava por um esforço parlamentar, de que a
Assembléia Geral Legislativa do império do Brasil fora cenário admirá-
vel, na tarefa de criar o curso e definir-lhe a localização, pois muitas fo-
ram as províncias que a isto pretenderam, se bem que tivesse prevalecido
o ponto de vista, como se dizia então, de implantá-los na temperada São
Paulo e na ardente Olinda.

Nesses debates o Marquês de Caravellas lembrava que dos tais cursos
viriam “não só bons magistrados e advogados para administração da Justi-
ça e exercício do Foro, mas também grande cópia de pessoas dignas pelo
seu conhecimento para ocuparem os mais importantes cargos do Estado”.
E o Visconde de São Leopoldo complementava: “Esses homens se consti-
tuirão pela sua capacidade e pelas suas luzes, na força dos Estados.”

A tradição das Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, que sin-
tetiza a da própria idéia de universidade brasileira, pelo sentido além-jurí-
dico que durante décadas representou, não é feita de ancoragens de horas,
mas da libertação de gestos. Nunca ela foi esférica, nem monolítica. Tem
as assimetrias da existência, mas sem falhar na missão histórica.

Por isso, é preciso que as comemorações da fundação dos cursos jurí-
dicos, no Brasil, na evocação do Mosteiro de São Bento e do Largo de
São Francisco, de Olinda e de São Paulo, do mar – do também salgado e
verde mar nordestino – e do Tietê, são a oportunidade generosamente
devolvida para que possamos sarar desatentos e reenergizar esperanças.

Esta não é uma festa de girândolas sobre ruínas.
As luzes deste tempo devem ser caminhos para os que têm olhos anoi-

tecidos.
Por que não valorizar, na sua exata medida, um passado que nos auto-

riza a recusar anemias? Não é aqui que se encontra o laboratório funda-
mental da vida brasileira?
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Goethe, que sabia o significado primeiro da palavra laboratório –
“trabalho e oração” – diz que o homem só se sente capaz quando se sente
herdeiro das riquezas do passado. E do Mosteiro de São Bento e do Lar-
go de São Francisco não ficou a tristeza do tempo parado, nem do pran-
to. Restou foi o convívio da claridade.

E porque somos mais produto da história que da natureza, continue-
mos a fazer história, mesmo porque não há êxito passado que por si só
garanta sobrevivência no futuro.

Em sessão solene realizada pelo Supremo Tribunal Federal em homena-
gem aos dez acadêmicos que foram também seus ministros sentiu-se, entre
outros objetivos, a evidência das afinidades de duas instituições com históri-
as paralelas: a Academia Brasileira de Letras e a nossa Alta Corte de Justiça.

Esses dez ministros-acadêmicos foram: Lúcio de Mendonça, Rodrigo
Octávio, João Luís Alves, Pedro Lessa, Ataulfo de Paiva, Aníbal Freire,
Cândido Motta Filho, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Oscar Dias
Corrêa.

Ao falar na ocasião, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal e à Aca-
demia Brasileira de Letras, disse que temos forçosamente de triangular a
análise, acrescentando-lhes as nossas mais tradicionais Arcadas, como as de
Olinda e de São Paulo, que foram chamadas também de Faculdades.

As tradicionais cerimônias do ingresso de professores nessas Faculda-
des assemelham-se às posses na Casa de Machado de Assis, com discurso
de recepção e o empossado agradecendo e elogiando o seu antecessor na
cadeira. As Faculdades de Direito também se inspiraram nos procedi-
mentos da Academia Francesa, de onde vem toda essa liturgia.

Antonio Cândido observou que as Faculdades de Direito são o berço
da cultura literária no Brasil. Em São Paulo, nas Arcadas da entrada e no
salão nobre, há placas com nomes, todos, não de juristas, mas de poetas.
Em Pernambuco, ainda ecoam as vozes de Castro Alves ou de Carlos
Pena Filho pelos corredores da Casa de Tobias Barreto.
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“O Navio Negreiro” foi recitado, pela primeira vez, na Faculdade de Di-
reito de São Paulo. O movimento conhecido como Escola do Recife, que
Sílvio Romero divide nas fases crítico-filosófica e poética, exponencia nomes
como os de Artur Orlando, Clóvis Bevilacqua, Martins Júnior e Graça Ara-
nha, com o orgulho daquela Casa por lá terem passado Rui Barbosa, Teixeira
de Freitas, Barão do Rio Branco, Araripe Júnior, Gilberto Amado, Pontes de
Miranda e José Lins do Rego, que não eram pernambucanos.

Esses bacharéis-literatos, no esplendor da criação intelectual, chega-
ram alguns à Academia, outros ao Supremo, ou a ambos. Eram, antes de
tudo, humanistas que jamais consentiram no desterro do espírito.

As velhas Faculdades foram senhoras dos ritmos dominantes da nossa
história. A elas deveremos ser fiéis.

Como tantas de nossas instituições, elas têm sabido demonstrar que a
vitória sobre os obstáculos do passado traz, necessariamente, outros de-
safios demandantes de posições mais imaginativas.

Os presentes internacional e nacional impõem que tenham as virtudes
caldeadoras da temperança e da criatividade.

Não sei de lição maior que nos possa legar o “11 de agosto”, senão a
de prestigiarmos o pensamento e a ação.

Compete-nos não apenas acumular os exemplos históricos que escor-
regam das ladeiras de Olinda e das arcadas do Largo de São Francisco,
mas uni-los aos fatos do presente, à luz das perspectivas e das prospecti-
vas do nosso destino de grandeza.

Ninguém desmereça da convocação superior que as festas destes 180
anos nos põem aos olhos. Como o poeta, cada um de nós tem de repetir

É preciso vir: de qualquer parte

onde o vento sopre este clarim

onde estivermos em raízes.
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Discurso de despedida do
Presidente Marcos Vinicios Vilaça
Proferido em 13 de dezembro de 2007

E sta minha fala é para agradecer, desculpar-me e despedir-me.
Se o trabalho trouxe algum cansaço, se rugas apareceram, não impor-

ta. É tudo registro das emoções. Se buscamos alguma inovação, foi por
competir a quem administra obter melhores meios para melhores fins,
sob a cadência da respiração a fim de não perder tempo. Se foi dada con-
tinuidade a tantas linhas de ações, foi pelo conhecimento de que a conti-
nuidade é a solidariedade no tempo. A Academia se responsabiliza pelo
que faz e presta atenção ao que acontece.

A invenção só é possível se trabalharmos pelo ainda não realizado. As
palavras só valem se atrás delas vierem idéias, atos e fatos.

A Academia Brasileira de Letras nunca foi para fazer a cultura do
Príncipe ou dos príncipes, mas para trabalhar pelo culto da Liberdade. A
Liberdade é apanágio das humanidades e patrimônio do povo.

A Academia trabalhará sempre pelo conhecimento, que não é um pro-
cesso de transferência, mas de aguçada construção.

Assim, deve estar comprometida em ser instrumento a serviço da lín-
gua e da cultura.

Na presidência da Casa lutei por ser, por saber e por aprender. Escutei
o zumbido da ABL a trabalhar. Aí residiu o meu conforto.

A Academia é anciã austera, mas vivaz. A idade a que atingiu não serve
para retardar-lhe o passo. A Academia é também magnética. Nela não ca-
bem nem decadência do espírito nem das coisas. Não temos que ancorar
nas horas. Temos é que libertar os gestos. Para tanto, há que empregar for-

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

64



ças e meios. Forças e meios que existem para que, convocados, juntem-se a
serviço da Casa e dos Acadêmicos, esconjurando a mesmice. Se não for as-
sim, ficaremos à janela vendo o tempo passar. Se não for assim, desrespei-
taremos a regra transmitida por Machado de Assis, aquela de atentar sem-
pre para o que é útil, que a utilidade é valor e título para a Academia.

Forças e meios tem de ser úteis. Não existem para justificar inação ou
para serem contemplados em acumulações paralisantes. Por exemplo: o
centenário da morte de Machado, tema básico de 2008, cujas comemora-
ções já iniciamos este ano em Londres, nunca será uma festa de girândo-
las sobre ruínas, mas um convívio com a claridade da inteligência. Não é
apenas a dominação de idéia comemorativa, senão o compromisso com a
memória verificada.

Fiz o que pude, não tudo o que desejei ou deveria, ora por não poder
mais, ora por não saber mais que o estritamente necessário. Descul-
pem-me por isto. Peço escusas aos confrades e aos servidores. O que fiz
foi com muita paixão, com total alegria, feliz da vida, honrado por sen-
tar-me nesta cadeira que Machado, uma legião de grandes homens e uma
notável mulher ocuparam com o brilho de que me servi. Se ficou alguma
anotação de descompromisso em relação a mim, não é problema meu.
Deletei. Nada tem calibre suficiente para me atingir nessa honra e nessa
alegria de ter sido Presidente. Para mim foi uma beleza. Foi tudo uma
alegria para o coração. Essa alegria é a vida do homem.

Trabalhei nos meus parâmetros de reagir à concentração. Igualmente,
tenho horror ao que seja o cultivo do dividir. Minha raça é a da conver-
gência, da fraternidade. Odeio grosseria, enoja-me a deslealdade. Como
nada disso trafegou nos meus caminhos, só falo de alegria.

Não teria a petulância de atribuir-me os belos versos de Torga em re-
gistros para Afonso de Albuquerque, a dizer: do que fiz ou não fiz, não
cuido agora, as Índias todas falarão por mim. Não há nem a Índia nem
indianos ao meu redor.
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Cuido é das minhas dívidas. Cuido agora e cuidarei sempre. Dívidas
com os companheiros, solidários, estimuladores, com ótica sempre genero-
sa para mim. As diretorias de 2006 e 2007 nunca largaram as minhas
mãos. Deram-me o contributo de trabalho e conselhos. Foram impecáveis.

Cuido das dívidas com os servidores, que nunca me faltaram e a Ma-
ria Carmen, a você que é a “primeira-ministra” da Casa, peço dizer a
cada um dos seus colegas que, comovido, me sinto devedor a todos pela
dedicação e lealdade com que serviram à Academia. Tanto os dos servi-
ços tradicionais, quanto os que foram incorporados em ações inovado-
ras, em tarefas contemporâneas da modernidade, de que o uso da internet

é símbolo.
Dívida imensa com o Brasil que apoiou a Academia em intensidade ja-

mais alcançada. Foi o Brasil que permitiu à Academia, como disse Eduar-
do Portella, rejeitar para sempre o modelo do confidencial e se abraçar
com a sociedade.

Dívida com a família toda: a mãe Evalda, os filhos Rodrigo Otaviano
e Taciana Cecília, os netos José, Ilanna, Vinicius, Otaviano e Enrico.
Com os meus mortos Marcantonio, Vytória e o velho Vilaça. Para eles
todos sempre me volto em promessas futurantes ou em recordações.

Dívida maior com Carmo, a minha N. S. da Paciência, que não é mi-
nha cara-metade, mas meu caro-inteiro. Sem ela, sem ela repito, nada
para mim é possível. Nada. Nada, mesmo. Para ela, tudo, tudo que ex-
presse gratidão.

A Academia ficará em mãos comprometidas com o trabalho, a objeti-
vidade e a tolerância. As mãos de Cícero Sandroni, meu companheiro leal
em todas as horas, nas boas e nas difíceis. Nós, seus confrades, temos cer-
teza de que ele e sua Diretoria contarão vitórias.

Saúdo-os a todos, os novos diretores, e deposito em mãos de Laura
Sandroni o carinho que lhe oferta Maria do Carmo, a simbolizar o que
ela, a minha Carmo, sente por todas as “meninas”, as esposas dos Acadê-

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

66



micos – e pelas companheiras dos companheiros que já seguiram sua via-
gem. A todas elas, também, meu abraço de muito obrigado.

São Bento que cuide de dizer a Deus, como agradecimento meu, que o
ora et labora foi respeitado por mim.

Agora, vejamos se há algum tipo de sol no ocaso. Espero que sim.
Com versos de Carlos Pena Filho – poeta poetíssimo, meu conterrâ-

neo – explico o que sinto e me despeço:

Às vezes, penso: não tem dor nem mágoa

quem se ofertou a tão alegre ofício.
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ABL 110 ANOS





A pesar das comemorações pelos 110 anos da instituição terem sido
adiadas para setembro em função do acidente aéreo em Congonhas,

a Academia Brasileira de Letras inaugurou na terça-feira (24/7/2007) a
exposição “110 Anos da ABL”. Até 13 de dezembro, o público pôde ver
no saguão do prédio Centro Cultural do Brasil diversas curiosidades ex-
postas de forma multimídia e interativa.

Logo na entrada, o painel com todos os presidentes da Casa, de Ma-
chado de Assis a Marcos Vinicios Vilaça, que dá boas-vindas ao visitante
através de um mosaico de gerações. Mais à frente, um telão mostrava fil-
mes gravados em sessões e posses de acadêmicos.

No centro da exposição, o fardão – vestimenta oficial dos acadêmi-
cos em eventos solenes – marcou a entrada do público à parte interati-
va. Textos, poemas e livros aliados a terminais de computador que res-
pondiam com um simples toque na tela fizeram os visitantes se apro-
fundarem mais do passado e do presente da instituição considerada “a
elite do pensamento”.

O Presidente Marcos Vilaça expressou o sentimento de toda Casa em
relação aos 110 anos passados pela Casa quando colocou:
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Uma Academia nova, observava Nabuco, é como uma religião
sem mistérios: falta-lhe solenidade. A Casa já tem solenidade. Há
muitos mistérios, decerto, nos seus anos de vida. E convêm não
desvendá-los todos.

O cuidado para que tudo isso fosse assim está desde o instante
seminal, quando se formatou sem facciosismos e sem preconceitos.
Um olhar na nominata dos fundadores revela os grandes espíritos
da época.

Muito tempo passou. Gerações se sucederam na parceria de re-
levantes serviços à cultura. Houve dor e sorriso, na partida e na
chegada de confrades.

Indiscutível que a literatura é a central das preocupações acadê-
micas, mas impossível desconhecê-la como o grande instrumento
de interpretação das formas de vida humana, de percepção da his-
tória. Poesia, narração, ensaio, teatro, novela transparecem a vida.
Somos uma casa para as humanidades. A Academia possui de Le-
tras o sentido de cultura estética.

As Letras para seus sócios são a base da inteligibilidade e sabe-
mos a glória do povo brasileiro construíram-na também os seus in-
telectuais, padecendo por ideais.

A Academia envaidece-se na constatação da transcendentalida-
de da ação dos seus intelectuais que lhe deram memória histórica.
Dela saíram estímulos às trajetórias dos nossos homens públicos,
impelindo-os a evitar a atonia e, exatamente em razão disso, políti-
ca e literatura se completam.

Sua manifestação totalizante, nesta hora, sob impulso algo juve-
nil e sob o apergaminhado da experiência, é a de rejeitar a autofla-
gelação do pessimismo.
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A cultura popular tem raízes fortes e sólidas na Academia Brasilei-
ra de Letras. Pelas mãos de escritores, poetas, jornalistas, cineastas,
professores e intelectuais, o Brasil é (re)apresentado constantemente
junto a seu povo.

No ano em que a instituição completa 110 anos, a abertura das come-
morações foi feita pela miscigenação regional do canto e da dança, perso-
nificados no multiinstrumentista Antonio Nóbrega.

O artista apresentou o espetáculo “Cantos e Toques”. O recital co-
mentado abordou o centenário do frevo e a música armorial. Nóbrega
estava acompanhado de Gabriel Almeida (bateria), Edmilson Capelupi
(violão) e Zezinho Pitoco (sopros).
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Show de Antonio Nóbrega.



110 anos da Academia Brasileira
de Letras

AAcademia Brasileira de Letras celebrou os 110 anos de sua fundação.
A cerimônia, que ocorreu no Petit Trianon, foi presidida pelo Acadê-

mico Marcos Vinicios Vilaça, presidente da instituição. A Solenidade
Comemorativa contou ainda com a presença do Presidente da República,
Ex.mo Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, do Ministro interino da Cultura,
Ex.mo Sr. Juca Ferreira, do Governador do estado do Rio de Janeiro,
Ex.mo Sr. Sérgio Cabral. Tendo como orador oficial do evento o Acadê-
mico José Sarney.

Essa foi uma Sessão especial e exclusiva, somente para convidados,
que contou com a Orquestra de Cordas da Grota do Surucucu – comuni-
dade de Niterói – executando o Hino Nacional. O evento teve transmis-
são ao vivo pelo portal da Academia.

Durante a cerimônia, foram entregues as Medalhas João Ribeiro ao
presidente da Confederação Nacional do Comércio do Rio de Janeiro,
Sr. Antonio de Oliveira Santos, à Fundação Roberto Marinho, represen-
tada pelo seu presidente Sr. José Roberto Marinho, e à Fundação Brades-
co, representada pelo presidente da instituição Sr. Lázaro Brandão.

As comemorações pelos 110 anos da ABL envolveram ainda uma
Missa Solene, no Mosteiro de São Bento. Bem como um belíssimo jantar
oferecido pela Sr.ª Lily de Carvalho Marinho em sua residência, aos aca-
dêmicos. De igual maneira, no Palácio das Laranjeiras, o governador do
Rio de Janeiro, o Ex.mo Sr. Sérgio Cabral, homenageou essa data tão im-
portante.
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Sessão solene

Missa no Mosteiro de São Bento realizada em 28/09/2007.
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Vilaça em jantar oferecido pela Sr.ª Lily de Carvalho Marinho em sua residência.

Os presidentes Lula e Marcos Vilaça durante a Sessão Solene.
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Em jantar no Palácio das Laranjeiras, o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral,
homenageou essa data tão importante.



Livraria mais antiga do Brasil
homenageia ABL

A livraria mais antiga do Brasil, a Ao Livro Verde, de Campos, RJ, ho-
menageou os 110 anos da Academia Brasileira de Letras com

uma placa comemorativa. A peça foi entregue por Ronaldo Sobral,
proprietário da livraria, ao presidente da instituição, o acadêmico
Marcos Vinicios Vilaça.

Ao Livro Verde funciona desde 13 de junho de 1844 e nunca fechou
suas portas. A livraria consta no Guiness Book, na edição de 1995.
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Entrega da placa comemorativa por Ronaldo Sobral ao acadêmico Marcos Vinicios Vilaça.



Academia chega aos 110 anos
menos sisuda
O Globo – Segundo Caderno (RJ) –
Rachel Bertol 19/07/2007

ABL faz aniversário, mas festa foi adiada
devido ao luto pelo desastre aéreo em SP
Casa de estórias e História, a Academia Brasileira de Letras completa

amanhã 110 anos, desta vez sem festa. Toda a programação agendada para
amanhã, que contaria com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, foi adiada devido ao luto pela morte de mais de 200 pessoas no desas-
tre aéreo ocorrido em São Paulo. As festividades planejadas devem ocorrer
no dia 28 de setembro, com a presença de Lula, mas, na terça-feira da pró-
xima semana, será inaugurada a exposição sobre a história da ABL.

Ao homenagear a Casa de Machado de Assis, o presidente, de certa for-
ma, irá retribuir o apoio que recebeu de muitos acadêmicos em 2002, ano em
que os imortais elegeram, sob polêmica, o popular Paulo Coelho. O apoio de
Lula, candidato também popular, e a coincidência da eleição de Coelho fo-
ram vistos como sinais de que a Academia começava a mudar, ganhando ares
menos sisudos. Na gestão do atual do presidente da ABL, Marcos Vinicios
Vilaça, no segundo (e último) ano consecutivo de mandato, consolidou-se o
perfil mais polivalente. A Academia chega aos 110 anos da forma mais con-
temporânea possível. Neste momento, seguindo a linha de meus antecesso-
res, está ampliando seus enlaces, sempre dedicada à literatura, mas sem es-
quecer que é uma Casa voltada para as humanidades. É um ponto de equilí-
brio que se busca. Até porque não é uma Academia de ausência, mas de pre-
sença – afirma Vilaça, ministro do Tribunal de Contas da União.
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Academia para as letras
O Globo – Prosa e Verso (RJ)18/11/2007

A oito meses de celebrar 110 anos, ABL mostra novo perfil, aberto
para a sociedade

Em sua próprias palavras, Marcos Vinicios Vilaça tinha “medo físico
de computador”. Assim, foi apenas no ano de 2000, por insistência de
um de seus filhos e influência dos netos, que o presidente da Academia
Brasileira de Letras (ABL) passou a se aventurar no mundo tecnológico e
se rendeu à internet. Apesar de um distanciamento inicial, porém, foi justa-
mente ele, Vilaça, o responsável pela inserção da ABL no mundo virtu-
al. De um site pouco acessado no passado, a instituição conta hoje com
um portal que, inaugurado em junho, já teve mais de 300 mil visitantes e
que transmite posses e seminários ao vivo.

As novidades na ABL, contudo, não param por aí. Os próprios semi-
nários não aconteciam com a freqüência que ocorrem hoje. Este ano, a
programação cultural da Academia incluiu conferências com temas di-
versos como “futebol e literatura brasileira”, “Razão e espiritualidade” e
“Literatura e jornalismo”; mesas-redondas sobre Freud; Grande Sertão: Ve-

redas e o vôo do 14 Bis; e seminários sobre a culinária na literatura, a moda
e a sociedade contemporânea, e ciência e literatura, por exemplo. Todos
com entrada franca. A oito meses de celebrar seu aniversário de 110 anos,
o perfil da Academia definitivamente mudou.

– A ABL, não pode ser artesanal e se limitar àquele modelo extrema-
mente conservador. Ela tem que se organizar para o contemporâneo e,
para isso, deve se abrir para a sociedade. Mas sem vulgarizar – contou ao
GLOBO um simpático Vilaça que, além de presidir a ABL há quase um
ano, é ministro do Tribunal de Contas da União desde 1988 e acadêmi-
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co desde 1985. – Um imortal, certa vez, disse que a instituição se resumia
a dois discursos: o que se faz na posse e o que não se ouve na despedida.
Temos que mudar essa imagem. Até para confortar nossa vaidade, temos
que ser reconhecidos. As pessoas não sabem que temos duas bibliotecas,
uma cátedra em Oxford, uma editora de porte médio e um programa de
música com concertos. Pensam que a Academia é um bando de velhos
que se reúne na quinta-feira para tomar chá, esperando que um imortal
morra para enfiar um fardão em ouro e fazer um discurso. Ela não se re-
sume a isso.
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SEMINÁRIOS
E CICLOS DE

CONFERÊNCIAS





A Academia Brasileira de Letras, na presidência do Acadêmico Mar-
cos Vinicios Vilaça, promoveu amplo debate com expoentes repre-

sentantes de diversas áreas culturais da sociedade brasileira com vistas a
uma profunda análise sobre os caminhos da cultura brasileira neste início
de século XXI.

Por meio do “Seminário Brasil, brasis”, a Academia mantém sua tra-
dição de conservar e promover cultura. Além disso, mais uma vez abre ge-
nerosamente suas portas ao público, para a discussão de temas atuais que
têm despertado a curiosidade, o interesse e, acima de tudo, a necessidade
de reflexão por parte da sociedade.

Os motivos que inspiraram o “Seminário Brasil, brasis” são a am-
pliação da efetiva participação do público, já cativo dos eventos cul-
turais da Academia Brasileira de Letras, no que tange à discussão com
profissionais de destaque em suas áreas de atuação; a necessidade pre-
mente de análise dos caminhos da cultura num País em que ela pode
ser, o mais das vezes, considerada algo “de elite”; e a promoção e valo-
rização, em última instância, da própria cultura brasileira em seus
múltiplos e variados aspectos.
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O “Seminário” consistiu em encontros mensais, presididos e coorde-
nados por Acadêmicos, além de ter estado a seu encargo a exposição de
abertura dos trabalhos; para cada sessão foram convidados palestrantes
especialistas para análise e aprofundamento do tema.

Já os Ciclos foram encontros semanais com temas previamente es-
tabelecidos, coordenado igualmente por acadêmicos, onde os orado-
res convidados expuseram suas idéias, apresentando de forma organi-
zada seus pontos de vista, oralmente ou por escrito, sempre tendo
como meta clara o seu pensamento a respeito do tema abordado.
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Seminário Brasil, brasis – 2006

20/04 • A CULINÁRIA NA LITERATURA
Coordenação: Arnaldo Niskier
Expositor: Domício Proença Filho
Palestrantes: José Nêumanne Pinto; Josias de Souza;

Merval Pereira e Tereza Cruvinel

25/05 • A MODA E A SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Coordenação: Ana Maria Machado
Expositor: Ivo Pitanguy
Palestrantes: Constanza Pascolato; Júlio Rego; Nízia Villaça;

Iesa Rodrigues; Alcindo Leite Neto e Carla Cavendish

01/06 • A LITERATURA E A CULTURA POPULAR:
INFLUÊNCIAS RECÍPROCAS
Coordenação: Cícero Sandroni
Expositor: Antonio Olinto
Palestrantes: Muniz Sodré; Frederico Goés; Jomard Muniz de

Brito; Lélia Coelho Frota
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27/07 • MÚSICA POPULAR BRASILEIRA: DO PASSADO
ÀS TENDÊNCIAS ATUAIS
Coordenação: Cícero Sandroni
Expositor: Antonio Carlos e Secchin
Palestrantes: Luiz Nassif; Cussy de Almeida; Martinho da Vila;

Ricardo C. Albin

10/08 • A CULTURA MEDIÁTICA: PERSUASÃO E PODER?
Coordenação: Arnaldo Niskier
Expositor: Domício Proença
Palestrantes: Tereza Cruvinel; Merval Pereira; José Nêumanne

e Pinto; Josias Souza

14/09 • DESENVOLVIMENTO REGIONAL: IMPASSES,
REALIZAÇÕES, CONSEQÜÊNCIAS E IMPACTOS
SOCIOCULTURAIS
Coordenação: Affonso Arinos de Mello Franco
Expositor: Ministro Eros Grau
Palestrantes: Clóvis Cavalcanti; Eduardo Eugênio G. Vieira;

Roberto Cavalcanti de Albuquerque e Wilson Cano

05/10 • CIÊNCIA E LITERATURA: CONVERGÊNCIAS E
DIVERGÊNCIAS
Coordenação: Ivan Junqueira
Expositor: Moacyr Scliar
Palestrantes: Marcelo Gleiser e Sílvio Meira
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09/11 • ARQUITETURA E URBANISMO COMO
EXPRESSÃO ARTÍSTICA E BEM-ESTAR SOCIAL
Coordenação: Cícero Sandroni
Expositor: Bárbara Freitag
Palestrantes: Augusto Ivan de Freitas Pinheiro; Jayme Zettel;

José Luiz da Motta Menezes; Ruy Ohtake

23/11 • A ARTE DE HOJE EM DEBATE: OS CAMINHOS
DO GOSTO E DO CONCEITO
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Alberto da Costa e Silva
Expositor: Eduardo Portella
Palestrantes: Beatriz Milhazes; Marcelo Araújo e

Lauro Cavalcanti

S E M I N Á R I O S E C I C L O S D E C O N F E R Ê N C I A S

89



Ciclos de Conferência – 2006

CICLO ROMANCISTAS DA ACADEMIA
Coordenação: Evanildo Bechara
� “Nélida Piñon” por Eduardo Portella (21.03.2006)
� “Lygia Fagundes Telles” por Vera Tietzmann (28.03.2006)
� “João Ubaldo Ribeiro” por Domício Proença Filho (04.04.2006)
� “Carlos Heitor Cony” por Antonio Olinto (11.04.2006)

CICLO FUNDADORES DA ABL
Coordenação: Murilo Melo Filho
� “Joaquim Nabuco” por José Sarney (18.04.2006)
� “Coelho Neto” por Tarcísio Padilha (25.04.2006)
� “Rui Barbosa” por Murilo Melo Filho (02.05.2006)
� “José Veríssimo” por Ivan Junqueira (09.05.2006)

CICLO FUTEBOL E LITERATURA BRASILEIRA
Coordenação: Cícero Sandroni
� “Drummond e o futebol” – José Roberto Torero (16.05.2006)
� “Nossa torcida é mesmo assim – o América e a literatura” –

Arnaldo Niskier (23.05.2006)
� “José Lins do Rego e o Flamengo” – Marcos de Castro /

“Nelson Rodrigues e o Fluminense” – João Máximo (30.05.2006)
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� “Por que Lima Barreto era vascaíno?” – Sérgio Cabral /
“Uma viagem literária em torno do Botafogo” – Roberto
Porto (06.06.2006)

CICLO LITERATURA E JORNALISMO
Coordenação: Cícero Sandroni
� “Jornais e jornalistas da época do Romantismo” – Cícero Sandroni

(12.06.2006)
� “O Diário de Notícias e a literatura” – Fernando Segismundo /

“A literatura no Correio da Manhã” (21.06.2006)
� “Insultos impressos” – Isabel Lustosa (26.06.2006)
� “Os suplementos literários” – Alexei Bueno (04.07.2006)

CICLO OS ESCRITORES GAÚCHOS
Coordenação: Moacyr Scliar
� “Érico Veríssimo” – Moacyr Scliar (11.07.2006)
� “Mário Quintana” – Sergius Gonzaga (18.07.2006)
� “Vianna Moog” – Carlos Appel (25.07.2006)
� “Augusto Meyer” – Carlos Nejar (01.08.2006)

CICLO RAZÃO E ESPIRITUALIDADE
Coordenação: Tarcísio Padilha
� “Racionalidade e espiritualidade” – Urbano Zilles (08.08.2006)
� “Razão e espiritualidade: uma conversa imemorial” – Luiz Paulo

Horta (15.08.2006)
� “Transcendência e secularização – Candido Mendes de Almeida

(22.08.2006)
� “Perplexidade epistemológica e sedução do irracionalismo” –

Tarcísio Padilha (29.08.2006)

S E M I N Á R I O S E C I C L O S D E C O N F E R Ê N C I A S

91



Seminário Brasil, brasis – 2007

29/3 • A FAVELIZAÇÃO: FENÔMENO DAS GRANDES
CIDADES
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Helio Jaguaribe
Expositor: Helio Jaguaribe
Palestrantes: Jorge Wilheim; Paulo Lins; Aspásia Camargo

26/4 • LITERATURA E TELEVISÃO: DO FOLHETIM
À NOVELA
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Nélida Piñon
Expositor: Ivan Junqueira
Palestrantes: Marlyse Meyer; José Wilker; Beatriz Segall

24/5 • VIDA COM HORA MARCADA: A NATUREZA
DESAFIADA
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Ivo Pitanguy
Expositor: Candido Mendes
Palestrantes: Drauzio Varella; Paulo Niemeyer Filho;

Raul Cutait; Renato Kovach; Raul Cutait
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21/6 • A LEGISLAÇÃO AUTORAL: OS DIREITOS DE
FAZER CULTURA
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Celso Lafer
Expositora: Celso Lafer
Palestrantes: Tercio Sampaio Ferraz Junior; José Paulo

Cavalcanti Filho; Gustavo Martins de Almeida;
José Graça Aranha

16/8 • UM BRASIL QUE O BRASIL DESCONHECE:
AÇÕES QUE TRANSFORMARAM
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Tarcísio Padilha
Expositor: Tarcísio Padilha
Palestrantes: Daniel Munduruku; Zuenir Ventura e Hermano

Vianna

20/9 • A FOTOGRAFIA BRASILEIRA: PIONEIRISMO E
ATUALIDADE
Coordenação Geral: Marcos Vinicios Vilaça
Coordenação: Carlos Nejar
Expositor: Nelson Pereira dos Santos
Palestrantes: Pedro Karp Vasques; Príncipe D. João de Orleans

e Bragança; Rosangela Rennó; Pedro Karp Vasques
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25/10 • O HOMEM NA ERA DAS NOVAS MÍDIAS
Coordenação: Cícero Sandroni
Expositor: Arnaldo Niskier
Palestrantes: Mônica Dias Pinto; Marcos Troyjo; Paulo Markum

29/11 • RITMO E POESIA: SAMBA NO PÉ, SAMBA
NO VERSO
Coordenação: Lêdo Ivo
Expositor: Alberto da Costa e Silva
Palestrantes: Nelson Sargento; Ney Lopes; Lenine
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Seminário Brasil, brasis: “A Fotografia Brasileira: Pioneirismo e atualidade”.
Da esquerda para direita: Rosangela Rennó, Príncipe D. João de Orleans e Bragança,
Carlos Nejar, Marcos Vinicios Vilaça, Nelson Pereira dos Santos, Milton Guran e
Pedro Karp Vasques.



Ciclos de Conferência – 2007

CICLO OS PRIMEIROS PRESIDENTES DA ABL
Coordenação: Tarcísio Padilha
� “Machado de Assis” – Nélida Piñon (06.03.2007)
� “Rui Barbosa” – Lêdo Ivo (13.03.2007)
� “Domício da Gama – Geraldo Holanda Cavalcanti e “Carlos de

Laet” – Evanildo Bechara (20.03.2007)
� “Afrânio Peixoto” – Alberto Venancio Filho (27.03.2007)

CICLO OS 110 ANOS DE LITERATURA
BRASILEIRA
Coordenação: Domício Proença Filho
� “O romance e a construção do imaginário brasileiro” – Marisa

Lajolo (03.04.2007)
� “Tendências da poesia brasileira” – Ivan Junquelra

(10.04.2007)
� “Tendências do conto brasileiro” – Marco Lucchesi

(17.04.2007)
� “Percursos da crítica brasileira” – Leticia Malard

(24.04.2007)
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CICLO OS 110 ANOS DE LITERATURA BRASILEIRA II
Coordenação: Domício Proença Filho
� “A crônica: um gênero brasileiro?” – José Castello (08.05.2007)
� “A literatura infanto-juvenil no Brasil” – Laura Sandroni

(15.05.2007)
� “O teatro na cena culturál brasileira – 1897/1950” –

João Roberto Faria (22.05.2007)
� “O teatro na cena cultural brasileira – 1950/2007”–

Bárbara Heliodora (29.05.2007)

CICLO ESPAÇOS DA MÍDIA
Coordenação: Murilo Melo Filho
� “A televisão: linguagem e imaginário” – Muniz Sodré

(05.06.2007)
� “O rádio no Brasil” – Ricardo Cravo Albin (12.06.2007)
� “O jornalismo brasileiro de 1897 à atualidade” – Cícero

Sandroni (19.06.2007)
� “Humor, charge e caricatura contam a história do Brasil” –

Isabel Lustosa (26.06.2007)

CICLO 1897, O ANO DA ABL
Coordenação: Alberto da Costa e Silva
� “A língua portuguesa e a ABL”– Evanildo Bechara (03.07.2007)
� “1897 – Panorama da cultura no Brasil” – Candido Mendes

(10.07.2007)
� “A cultura brasileira na ABL” – Arnaldo Niskler (24.07.2007)
� “1897 – Panorama da cultura ocidental”– Sergio Paulo Rouanet

(31.07.2007)
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CICLO RETRATOS DO BRASIL
Coordenação: Ana Maria Machado
� “Interpretações de interpretações do Brasil” – Roberto Damatta

(07.08.2007)
� “Há uma identidade do Brasil?” – Renato Janine Ribeiro

(14.08.2007)
� “O imaginário brasileiro na música popular” – Ruben Oliben

(21.08.2007)
� “Perfil cultural do homem brasileiro” – Alberto da Costa e Silva

(28.08.2007)

CICLO CULTURA E SOCIEDADE BRASILEIRA
Coordenação: Ana Maria Machado
� “Sociedade brasileira e interculturalidade”– Eduardo Portella

(04.09.2007)
� “Multiculturalismo e sociedade brasileira” – Sérgio Paulo

Rouanet (11.09.2007)
� “Literatura e resistência cultural” – Alfredo Bosi (18.09.2007)
� “Caminhos do imaginário brasileiro”– José Murilo de Carvalho

(25.09.2007)

CICLO ESPAÇO DAS ARTES
Coordenação: Ivan Junqueira
� “Cinema”– José Carlos Avelar (02.10.2007)
� “Música I” – Luis Paulo Horta (09.10.2007)
� “Música II” – Sérgio Cabral (16.10.2007)
� “Artes Visuais” – Paulo Herkenhoff (23.10.2007)
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CICLO ROMANCISTAS NA ABL
Coordenação: Evanildo Bechara
� “Ana Maria Machado” – Eduardo Portella (30.10.2007)
� “Moacyr Scliar” – Flávio Loureiro Chaves (06.11.2007)
� “José Sarney” – Domício Proença Filho (13.11.2007)
� “Antonio Olinto” – Lêdo Ivo (21.11.2007)

CICLO CIÊNCIA E DIPLOMACIA NA ABL
Coordenação: Alberto Venancio Filho
� “A ABL e a filosofia” – Tarcísio Padilha (27.11.2007)
� “A ABL e o Direito” – Celso Lafer (04.12.2007)
� “A ABL e a Diplomacia” – Affonso Arinos de Mello Franco

(11.12.2007)
� “A ABL e a medicina” – Ivo Pitanguy (18.12.2007)
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PUBLICAÇÕES





A s publicações da Academia Brasileira de Letras representam uma das
primeiras atividades da instituição. A Lei n.o 726, de 8 de dezembro

de 1900, em seu artigo 2.o, deu à Academia a faculdade de publicar na
Imprensa Nacional as suas publicações regulares.

O 1.o volume dos Discursos Acadêmicos data da sessão inaugural da
Academia e reúne os discursos de Machado de Assis, Presidente; Joa-
quim Nabuco, Secretário-geral; e Rodrigo Octavio Filho, 1.o Secretário.
Em 1855 foi criada a Revista Brasileira, que passou a ser publicada pela
Academia em julho de 1941.

Um novo padrão gráfico foi dado às publicações da Academia a partir
de 2001.

Em 2003 criou-se a Coleção Antônio de Morais Silva, sob a direção
do filólogo Evanildo Bechara. O volume Estudos Filológicos, de Ante-
nor Nascentes, organizado por Raimundo Barbadinho Neto, abriu esta
coleção, que publica estudos sobre a língua portuguesa, filologia, lexico-
logia e lexicografia. Sem dúvida as Publicações são uma das atividades em
que mais se empenha nossa Instituição, pois são com elas que se colocam
ao alcance do público, especializado ou geral, obras antigas esgotadas ou
recentes, de valor literário ou cultural.
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A ABL seguiu lançando novas publicações e, atualmente, fazem parte
de seu acervo as Coleções Afrânio Peixoto, Austregésilo de Athayde e
Antônio Morais Silva, assim como os Anais da ABL, que inicialmente cha-
mava-se Revista da Academia e só a partir do n.o 167, relativo ao primeiro se-
mestre de 1994, passou a denominar-se Anais da Academia Brasileira de Le-

tras, atualmente dirigida pelo Acadêmico Eduardo Portella.
Hoje o Setor de Publicações é dirigido pelo Acadêmico Antonio Car-

los Secchin, e nos dois anos de mandatos do Presidente Marcos Vinicios
Vilaça foi lançado pela ABL um total de 25 obras, além de duas lançadas
em co-edição com a Imprensa Oficial de São Paulo.
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Publicações de 2006

O Ocaso do Império, de Oliveira Vianna. Introdução de José Murilo de
Carvalho; Cardeal Lucas Moreira Neves. Entrevista com Françoise Vayne;

Herberto Sales e a Gênese de Cascalho, de Fernando Sales. A Língua Portuguesa
na Revista Brasileira 1944-2006. t. I v. XVI; Discursos Acadêmicos –
1920-1935 t. II. V. X; Anuário 2002-2006; Anais da Academia Brasileira de
Letras, v.189, 1.o semestre de 2005; v.190, 2.º semestre de 2005; Revis-
ta Brasileira, números 46, 47, 48 e 49, sob a direção do Acadêmico João
de Scantimburgo.
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Publicações de 2007

Com o Patrocínio da Caixa Econômica Federal foram editorados os
números 50, 51, 52 e 53 da Revista Brasileira, sob a direção do Acadê-

mico João de Scantimburgo e o Tomo III dos Discursos Acadêmicos.
Na Coleção Afrânio Peixoto: As Amargas, Não... (lembranças) – Álvaro

Moreyra; Casimiro de Abreu – Correspondência – Org. de Mário Alves de Oli-
veira; Os Discursos de Josué Montello, com apresentação do Acadêmico Alber-
to Venancio Filho.

Na Coleção Antônio Morais Silva, com supervisão do Acadêmcio
Evanildo Bechara, Estudos de Linguagem e Estilo em Machado de Assis; Eça de Quei-

rós e Simões Lopes Neto, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira.
Os Anais v. 191, 1.o semestre de 2006; e v. 192, 2.o semestres de 2006.
Também foram editorados neste ano de 2007, assim como se encon-

tram disponíveis na internet, as seguintes obras: Tribuna Acadêmica, de Oscar
Dias Corrêa; Biobibliografia dos Patronos v. 9, Cadeira 16, Gregório de Matos
e Hipólito José da Costa, Cadeira 17; e v. 10, Cadeira 18, João Francisco
Lisboa e Joaquim Caetano da Silva, Cadeira 19.

Em co-edição com a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, en-
contram-se: Os Sonetos de Guilherme de Almeida e Machado de Assis: Sete Conferên-

cias de Alfredo Pujol. E em co-edição com a Academia Chilena de la Lengua:
Manuel Bandeira & Vicente Huidobro – Carlos Nejar e Juan Antonio Massone.
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AGENDA,
REALIZAÇÕES E

COMPROMISSSOS





A Jornalista Cleusa Maria colocou, após entrevistar o Ministro Mar-
cos Vinicios Vilaça, que duas instituições poderosas juntam suas

forças pela glória de Machado de Assis. De um lado, a respeitável e cen-
tenária Academia Brasileira de Letras, fundada pelo autor de D. Casmur-
ro em 1897; do mesmo lado, o prestigiado Ministro do Tribunal de Con-
tas da União (TCU), ex-ministro da Cultura, poeta, ensaísta e personali-
dade de trânsito nas altas esferas do poder político e cultural do país, o
pernambucano Marcos Vinicios Vilaça, que por sua vez expressou:

Minha proposta é dar seqüência à obra de meus antecessores, que
cuidaram de administrar o programa editorial, a programação de
cursos e de recuperar o acervo da biblioteca. Mas pelo meu tempe-
ramento vou acelerar. Sou muito apressado.

E ainda reitera que “desconfie de uma pessoa que diz que não tem
tempo. Tempo a gente sempre faz, posso trabalhar normalmente em di-
versas das minhas atividades.”

E é o que vimos na vida desse pernambucano nesses dois anos à frente
dessa Instituição e, para quem quiser constatar, basta somente pedir para
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checar sua agenda, e logo comprovará que o tempo para ele é aliado, pois
administrar o tempo é o mesmo que planejar a vida, não é uma questão de
ficar contando os minutos dedicados a cada atividade: é uma questão de
saber definir prioridades.

O Presidente Marcos Vilaça lançou na ABL a Agenda de Compromis-
sos com a Educação, declarando: “A Academia é composta em sua tota-
lidade por professores. Muitos foram reitores e muitos foram ministros
da Educação. Estamos enlaçados com tudo que signifique Educação.” .

E é com essa consciência que se iniciou em sua gestão uma série de
compromissos e realizações, sempre tendo como objetivo a aliança e a
parceria entre a ABL e todos os seguimentos representativos da Cultura.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

108



ABL inaugura em 27 de abril
Sala Afonso Arinos com busto
e exposição fotobiográfica
Abril de 2006

A Academia Brasileira de Letras inaugurou no dia 27 de abril, em sole-
nidade presidida pelo Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, a Sala

Afonso Arinos, no 1.o andar de seu Centro Cultural, dedicada a cultuar a
memória do jurista, professor, político, historiador, crítico, ensaísta e
memorialista Afonso Arinos de Melo Franco, que ocupou a Cadeira 25
da ABL entre 1958 e 1990.

Eleito em 23 de janeiro de 1958, na sucessão de José Lins do Rego e
recebido em 19 de julho de 1958 pelo Acadêmico Manuel Bandeira,
Afonso Arinos recebeu os Acadêmicos Oscar Dias Corrêa, Otto Lara
Resende, Antonio Houaiss e Guimarães Rosa.

Na solenidade falou, em nome da família o Acadêmico Affonso Ari-
nos de Mello Franco (Afonso Arinos, filho), atual ocupante, desde
1999, da Cadeira 17 da ABL, na sucessão de Antonio Houaiss.

A Sala Afonso Arinos abriga uma exposição fotobiográfica, manuscri-
tos dos livros de memórias de Arinos, e também todas as condecorações
que ele recebeu ao longo de sua vida. A Sala encontra-se à disposição de
visitantes e pesquisadores.
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Marcos Vilaça exalta dedicação
às causas libertárias na obra do
escritor angolano Luandino Vieira,
ganhador do Prêmio Camões 2006
Maio de 2006

O Presidente da Academia Brasileira de Letras, Acadêmico Marcos
Vinicios Vilaça, declarou, no dia 19 de maio, que “a premiação de

Luandino Vieira homenageia um notável escritor lusófono, cuja vida se
confunde com a sua obra, na visibilidade da dedicação a causas libertá-
rias”. Vilaça acrescentou que “Luandino pensa como um musseque, na
língua mesclada de quimbundo e português, tal como ele, um português
que se angolizou desde infância. Basta ler A Vida Verdadeira de Domingos Xa-
vier para sentir a força de sua africanidade lusíada”.
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Aposição da Placa da ABL
Agosto de 2006

F oi instalada a placa que homenageia a ABL, na Travessa do Ouvi-
dor em frente ao número 31, onde funcionava a sede da Revista

Brasileira e ocorreu a sessão de fundação da Academia Brasileira de
Letras em 1896. A iniciativa da colocação da Placa foi do Acadêmico
Alberto Venancio Filho, aprovada em sessão plenária.
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Acadêmico Marcos Vilaça lança
Da Arca Sacra
Agosto de 2006

N o Centro Cultural da Justiça Federal, o acadêmico Marcos Vilaça
lançou o seu livro de crônicas Da Arca Sacra pela Editora Bagaço.
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Presidente da ABL é
homenageado na FIESP
Outubro de 2006

Marcos Vilaça, Presidente da Academia Brasileira de Letras, foi ho-
menageado com almoço na sede da Federação das Indústrias de

São Paulo. A homenagem contou com a presença de intelectuais, empre-
sários e embaixadores. O presidente da FIESP, Paulo Skaf, quer fortale-
cer as alianças das forças econômicas com as culturais.

Biblioteca do Tribunal de
Contas da União
Outubro de 2006

OAcadêmico Marcos Vinicios Vilaça doou à Biblioteca do Tribunal
de Contas da União todo o seu acervo particular de livros de Direi-

to, e os de História à Biblioteca da Escola Marcantonio Vilaça, a institui-
ção de ensino mais moderna da Amazônia.
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Encontro com a Academia
Brasileira de Letras em Portugal
Outubro de 2006

O Presidente da ABL, Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, esteve em
Portugal, acompanhado de outros Acadêmicos. Eles estiveram na

Academia das Ciências de Lisboa, onde houve a saudação de seu presi-
dente, o Sr. José V. de Pina Martins e o discurso de abertura desse encon-
tro coube ao Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça.
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Presidente da ABL em encontro
com Presidente de Portugal
Outubro de 2006

P residente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vilaça
esteve no Palácio de Belém em audiência com o Presidente de Portu-

gal, Professor Cavaco Silva, para convidá-lo a visitar a ABL, em sua pró-
xima viagem ao Brasil.

Marcos Vilaça: “É honroso
administrar a ABL”
Novembro de 2006

Em entrevista concedida ao caderno Prosa e Verso do jornal O Globo, o
presidente da Academia Brasileira de Letras contou como a institui-

ção aderiu à tecnologia da informação para se adequar ao novo cenário.
Colocou que a Academia é a elite do pensamento e como conseguiu unir
tradição e modernidade.
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ABL alimenta sonhos com
doação de livros
Novembro de 2006

A luta contra a fome e a miséria é a força motriz da ONG Ação da Ci-
dadania há mais de dez anos. Agora, a Campanha Natal Sem Fome

concentra seu esforço na educação e cultura para a geração de renda. Lan-
çada oficialmente este mês de novembro, foi rebatizada de Campanha
Natal Sem Fome dos Sonhos, onde recolherá brinquedos e livros infan-
to-juvenis. A Academia Brasileira de Letras adotou a idéia e em outubro,
doou 4.000 livros para que crianças e jovens carentes dêem asas aos so-
nhos de uma vida melhor. Para abrigar todo esse conhecimento, serão
criados 2.000 Espaços de Leitura nas comunidades de todo Brasil.
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ABL em prol da Casa de Betânia
Dezembro de 2006

C asa de Betânia é uma instituição localizada no Rio de Janeiro que
abriga e presta assistência aos idosos. Sob a coordenação de Maria

do Carmo Vilaça, esposa do presidente Marcos Vilaça, funcionários da
Academia Brasileira de Letras, esposas e viúvas de acadêmicos se uniram
para ajudar a Casa. No dia 15 de dezembro, a partir das 16h, foram dis-
tribuídos no local bens de uso e alimentos aos abrigados.
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Manifesto do presidente
Dezembro de 2006

Manifestando o pensamento da Academia Brasileira de Letras, teste-
munho nossa grande preocupação com o encaminhamento da lei

de incentivos ao esporte. Compreendemos a necessidade desse apoio a
uma área importante para o desenvolvimento social e que tem, em grande
parte de suas modalidades, atendido aos anseios do povo.

Não obstante, aflige-nos o risco de danos irreversíveis ao esforço cul-
tural da sociedade que conta com incentivos fiscais.

A Academia confia no discernimento dos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo na condução do tema relevante, de grande responsabilidade para
os que sobre ele estão deliberando.

Saudações.
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Instituições espanholas receberam
os acadêmicos Vilaça e Portella
Janeiro de 2007

Os acadêmicos Marcos Vinicios Vilaça, presidente da Academia Bra-
sileira de Letras, e Eduardo Portella estiveram reunidos em Madrid

com diretores da Real Academia Espanhola. Os imortais conversa-
ram com o presidente Victor Garcia de la Concha, Gregório Salvador
(Vice), Guilherme Rojo (Secretário Geral) e Humberto Lopez Morales,
secretário executivo da Associação das Academias dos países de Língua
espanhola, que reúne 18 entidades na Europa e Américas.

O embaixador brasileiro José Viegas esteve presente nos encontros e
atendeu os acadêmicos. O ministro conselheiro Fernando Abreu também
participou da reunião que teve a presença da vice-reitora da Universidade
Complutense de Madrid, Lucila Gonzalez, e dos professores Jesus Mo-
neo, José Maria Alvarez Romero e Antonio Maura, tradutor de Guima-
rães Rosa.
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Vilaça e Mindlin são os mais
influentes
Janeiro de 2007

O ano começou com o pé direito para os acadêmicos Marcos Vilaça e
José Mindlin. O presidente da Academia Brasileira de Letras e o bi-

bliófilo foram eleitos pela revista Isto É para fazerem parte dos “100 bra-
sileiros mais influentes de 2007”. A edição especial apresentou os nomes
que terão destaque no país.

Aos 66 anos, o pernambucano Vilaça colocou a ABL atuante no cibe-
respaço e mais próxima da sociedade. A nova e bem-sucedida postura da
Academia foi a marca de sua primeira gestão. Marcos Vinicios Vilaça foi
reeleito em 14 de dezembro e estará à frente das comemorações pelos
110 anos da instituição.

Com cerca de 40 mil títulos em sua biblioteca, Mindlin é um apaixo-
nado por livros. Foram quase 80 anos de busca em sebos e livrarias de
todo o mundo para adquirir raridades como os originais de Grande Sertão:

Veredas, de Guimarães Rosa e Vidas Secas, de Graciliano Ramos.
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Acordo entre ABL e Biblioteca
Nacional teve doação de livros
Fevereira de 2007

AAcademia Brasileira de Letras doou 25 mil livros para a Fundação
Biblioteca Nacional. Entre as doações estão Discursos Acadêmicos,

exemplares da Revista Brasileira e obras das coleções Austregésilo de
Athayde, Afrânio Peixoto e Antonio Callado, que serão distribuídos en-
tre 4,5 mil bibliotecas públicas dos 27 estados. O acordo de cooperação
entre as instituições foi assinado pelo acadêmico Marcos Vilaça, presi-
dente da ABL, e pelo professor Muniz Sodré, presidente da FBN.
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Português, Mangueira e Imortais
Fevereiro de 2007

E ste ano, a Estação Primeira de Mangueira contou na Sapucaí a história
da Língua Portuguesa – desde a sua origem até a exaltação do idioma

por escritores, poetas, romancistas e compositores. O tema escolhido ani-
mou os imortais e fez o presidente da ABL, Marcos Vilaça, levar sua alegria
pernambucana para o Sambódromo. Além de Vilaça, os acadêmicos Ivan
Junqueira, Antonio Olinto, Domício Proença Filho e Antonio Carlos
Secchin também estiveram no carro Estação Primeira da Luz. Com o enre-
do “Minha pátria é minha língua, Mangueira meu grande amor. Meu sam-
ba vai ao Lácio e colhe a última flor”, a “Verde e Rosa” conquistou o tercei-
ro lugar e o direito de participar do Desfile das Campeãs.
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Exposição em honra à memória
de Marcantonio Vilaça
Fevereiro de 2007

O artista português José Pedro Croft realiza exposição retrospectiva
de sua obra na Pinacoteca de São Paulo em honra à memória do co-

lecionador Marcantonio Vilaça, falecido no ano de 2000.

Audiência Ministerial
no Palácio do Planalto
Fevereiro de 2007

O Presidente Marcos Vinicios Vilaça esteve no Palácio do Planalto
recebido em audiência especial pelo Ministro Chefe da Secretaria

da Presidência da República, Professor Luís Dulci. Trataram de temas
do interesse da Academia Brasileira de Letras. Vilaça também foi convi-
dado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro para integrar a nova
composição do Conselho de Cultura.
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ABL e PUC firmaram convênio
Fevereiro de 2007

A ABL e a PUC-Rio assinaram o Convênio de Cooperação Técnica.
Com duração de dois anos, a parceria entre as instituições vai benefi-

car alunos e professores através de um programa de bolsas para pesquisas
independentes, pós-graduação, mestrado e doutorado. O suporte técnico
e cultural virá dos acadêmicos e profissionais da ABL. O presidente da
Academia, Marcos Vilaça, encarou com entusiasmo a aliança entre as
instituições. Segundo o acadêmico, ela vai permitir a dinamização das
atividades nas duas áreas e produzir resultados de grande expressão cul-
tural e científica.
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Marcos Vilaça toma posse no
Conselho Estadual de Cultura
Março de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vi-
laça, foi empossado como membro do Conselho Estadual de Cul-

tura do Rio de Janeiro, em solenidade realizada no Palácio Guanabara,
presidida pelo governador Sérgio Cabral. A Mesa que dirigiu a cerimônia
esteve também integrada pelo secretário estadual de Cultura, Luiz Paulo
Conde, e a subsecretária Ângela Leal.

Vilaça foi escolhido por seus novos colegas de Conselho para discursar
em nome dos 25 novos Conselheiros. O presidente da ABL destacou a im-
portância da centralidade cultural do Rio de Janeiro como marco defini-
dor da presença do Estado no conjunto da Federação e país, e comprome-
teu-se a desenvolver esforços no sentido de contribuir para o aperfeiçoa-
mento dos mecanismos institucionais voltados para a área cultural do Rio.
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Visita da CPLP à ABL teve
Acordo Ortográfico na pauta
Março de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vila-
ça, recebeu na instituição o embaixador Luís Fonseca, secretário Executi-
vo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa - CPLP que está em
visita oficial a autoridades brasileiras. A reunião aconteceu nesta sex-
ta-feira com discussões sobre o Acordo Ortográfico da Língua Portu-
guesa. O embaixador Lauro Moreira, representante Permanente do Brasil
junto à CPLP, também participou do evento.

A CPLP foi criada no ano de 1996, em Lisboa, com a finalidade de
reunir os países lusófonos - Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe – em torno de três objeti-
vos gerais definidos nos Estatutos da Comunidade: o afinamento políti-
co-diplomático entre os seus membros; a cooperação econômica, social,
cultural, jurídica e técnico-científica; e a promoção e difusão da Língua
Portuguesa. Depois de conquistar a independência em 2002, o Timor-
Leste passou a integrar esse grupo de Estados.

Lisboa, 1990: O ano do Acordo da
Língua Portuguesa
O Acordo Ortográfico consiste em um tratado internacional assinado

em dezembro de 1990 pelos representantes oficiais de Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Prínci-
pe. Em 2004, foi aderido pelo Timor-Leste.
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O objetivo é estabelecer um padrão único na forma de escrever em Por-
tuguês a ser adotado por todos os países que usam a Língua. Segundo as es-
feras acadêmicas, constitui um passo importante para a defesa da unidade
essencial da Língua Portuguesa e para o seu prestígio internacional, pondo
um ponto final na existência de duas normas ortográficas divergentes e am-
bas oficiais: uma no Brasil e outra nos demais países lusófonos.

Federação de Indústrias
Março de 2007

O Presidente Marcos Vilaça participou do almoço que a Federação
das Indústrias de São Paulo ofereceu ao Presidente do Conselho de

Ministro da Itália, Romano Prodi. Convidado do Presidente Paulo Skaf
sentou-se à mesa principal, quando lhe foi solicitado pelo premier explicar
os objetivos da ABL.

Pernambuco em destaque na ABL
Jornal do Commercio (PE) Março de 2007

Na pauta da ABL há uma série que poderia se chamar Pernambucânia.
O presidente Marcos Vilaça agendou, para abril, homenagens a

Manuel Bandeira, com a colocação de estátua em frente à ABL; a aposi-
ção de retrato de Barbosa Lima Sobrinho; mostra de Francisco Brennand;
e festejos em honra da Fundação Gilberto Freyre e a Cícero Dias. Tudo
terminará em novembro com um seminário sobre o frevo.
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ABL recebeu apresentador e
semifinalistas do “Soletrando”
Presidente e Luciano Huck
Abril de 2007

AAcademia Brasileira de Letras recebeu o apresentador Luciano Huck
e os nove semifinalistas do quadro Soletrando. O convite para o encon-

tro partiu do presidente da instituição, Marcos Vilaça, que está encanta-
do com a idéia do programa. O grupo tirou fotos e conheceu a Casa de
Machado de Assis. Além do presidente da ABL, os acadêmicos Evanildo
Bechara, Domício Proença Filho e Arnaldo Niskier também conversa-
ram com os jovens.
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Huck e os semifinalistas do
Soletrando tomam um chá
com os Imortais
Abril de 2007

O Caldeirão recebeu um convite da Academia Brasileira de Letras
para levar as crianças do Soletrando para uma visita à sede da insti-

tuição. Huck ficou honrado com a proposta e, nesta quarta-feira, levou
os semifinalistas do concurso para tomar um chá com os Imortais no pré-
dio da Academia, localizado no centro do Rio.

Para o apresentador, a experiência foi inesquecível:

Esta visita vai ficar para sempre na cabeça das nossas crianças e na
minha também, que já sou grandinho. A Academia Brasileira de
Letras parece, para quem gosta da Língua Portuguesa (eu me in-
cluo neste grupo), uma coisa do imaginário, que você acha que
nunca chegará perto. Seria como se fosse o castelo inatingível das
histórias em quadrinhos. Poder estar aqui hoje é um aval muito im-
portante para este quadro, que já estamos a mais de um ano e meio
produzindo. Isto só vem reforçar a idéia de que é através da educa-
ção e da cultura que poderemos fazer um país mais legal.

As crianças ficaram maravilhadas em poder sentar à mesa com perso-
nalidades tão ilustres da nossa literatura.

É uma oportunidade muito grande para nós. Só de estarmos aqui
hoje já é um prêmio, é a realização de um sonho para todos. Foi
uma sensação muito boa poder tomar um chá com os imortais da
Academia e vai ficar para sempre na nossa lembrança,
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afirmou, entusiasmado, Aurélio Póvoa, de 13 anos, candidato do estado
de Goiás.

No final da visita tivemos mais uma surpresa. Marcos Vinícios Vila-
ça, presidente da Academia, anunciou a doação de 500 livros para cada
uma das escolas classificadas para a semifinal do Soletrando. Ele explica:
“Este projeto merece todo o nosso apoio. A televisão é um instrumento
poderoso e a Academia está às ordens para contribuir em tudo que for
necessário para o êxito desta iniciativa de popularização, no bom sentido,
da Língua Portuguesa.”

Agora os nossos candidatos estão cheios de moral para fazer bonito
nas semifinais. Quem sabe um dia alguma daquelas cadeiras não será de
um deles?
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ABL doou mil livros ao
Exército Brasileiro
Abril de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vilaça, e o ge-
neral Ivan Bastos, diretor do Departamento de Ensino do Exército,

assinaram o Termo de Doação de mil livros das Coleções Acadêmicas,
Austregésilo de Athayde, Afrânio Peixoto, Antonio de Morais Silva, Re-
vista Brasileira, Anais da Academia Brasileira de Letras, Bibliografia dos
Patronos e co-edições diversas.

Além de Vilaça e do general Bastos, os acadêmicos e Cícero Sandroni
e Evanildo Bechara, o general João Tranquillo Beraldo (diretor de
Assuntos Culturais do Exército) e o general Eduardo Dias da Costa Vil-
las Bôas (comandante da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais do
Exército) também compareceram à cerimônia de doação.

131

A G E N D A , R E A L I Z A Ç Õ E S E C O M P R O M I S S S O S



ABL doou sete mil livros à
Secretaria de Educação do RJ
Abril de 2007

O presidente da ABL, Marcos Vilaça, e o secretário de Educação do
Estado do Rio de Janeiro, Nelson Maculan, assinaram um Termo

de Doação de sete mil livros das Coleções Acadêmicas (Austregésilo de
Athayde, Afrânio Peixoto, Antonio de Morais Silva, Revista Brasileira,
Anais da Academia Brasileira de Letras, Bibliografia dos Patronos e
Co-edições diversas). Além do presidente da instituição, estiveram pre-
sentes os acadêmicos Cícero Sandroni, secretário-geral da ABL, Lêdo
Ivo, o secretário de Cultura, Luiz Paulo Conde, e o subsecretário de Edu-
cação, Godofredo Oliveira Neto.
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Prefeitura de Caruaru homenageia
Marcos Vilaça e outros acadêmicos
Maio de 2007

No mês de maio, os acadêmicos Austregésilo de Athayde e Álvaro
Lins (post mortem) e Marcos Vinicios Vilaça foram distinguidos

pela Prefeitura de Caruaru (PE) por ocasião dos festejos comemorati-
vos dos 150 anos de fundação da cidade. Também foram homenagea-
dos post mortem os escritores João José e Elísio Condé, além do ceramista
Vitalino.

Livro de poemas tem prefácio
de Vilaça
Maio de 2007

O livro de poemas Noite de um dia, de Humberto França com tradução
feita pelo membro da Academia Argentina de Letras Horácio Cas-

tilho, saiu no mês de maio em Buenos Aires. O prefácio é do acadêmico
Marcos Vinicios Vilaça.
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Presidente Marcos Vinicios
Rodrigues Vilaça em Portugal
Maio de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios
Vilaça, participou do lançamento de Identidade e Diferença, de Oli-

veira Martins no Centro Nacional de Cultura, em Lisboa. O livro tem
um capítulo de temas brasileiros quando se ocupa das obras de Josué
Montello, Miguel Reale e Celso Lafer.

Na ocasião, Vilaça e o sócio correspondente da ABL, Eduardo Lou-
renço, foram homenageados. O acadêmico pernambucano também se re-
uniu com o presidente da Câmara de Letras da Academia de Ciências de
Lisboa, professor Braz Teixeira. Os intelectuais trataram do Encontro
Anual entre as duas Academias que tem previsão para acontecer em se-
tembro, no Rio de Janeiro.

Para tratar de assuntos ligados ao Acordo Ortográfico, Vilaça teve re-
união com a ministra da Cultura de Portugal, Isabel Pires, e ainda visitou
como convidado a Universidade Autônoma de Lisboa.
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Semana Machado de Assis
em Londres
Junho de 2007

A Embaixada do Brasil na Inglaterra
dedica a semana de 18 a 22 de ju-

nho de 2007 a Machado de Assis, den-
tro das celebrações do centenário do fa-
lecimento do grande escritor brasileiro.
O Presidente, Acadêmico Marcos Vi-
nicios Vilaça, a convite do Embaixa-
dor, estará em Londres para a abertura
desta semana.
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“Marcos Vinicios Vilaça – O Artesão
da Palavra” no Canal Brasil
Junho de 2007

A través de uma viagem de caminhão – de São Miguel das Missões
(RS) a Olinda (PE) – o diretor Douglas Machado traça um diálogo

com o escritor Marcos Vinicios Vilaça e seu universo literário.
A ação do filme ocorre de maneira paralela: a viagem propriamente

dita e os passeios de carro com o escritor – seja no Recife, Rio de Janeiro
ou Brasília – sempre permeado por depoimentos de amigos, familiares,
intelectuais e caminhoneiros. Dentre os entrevistados, o escritor Roberto
Cavalcanti de Albuquerque e os acadêmicos Ariano Suassuna, Nélida
Piñon, Lêdo Ivo, José Sarney e Alberto da Costa e Silva.

Presidente Marcos Vilaça no
programa “Deles e Delas”
Julho de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vi-
laça, foi o convidado do programa Deles e Delas do último domin-

go, na TV Bandeirantes. Seus entrevistadores foram o embaixador Geral-
do Holanda Cavalcanti, jornalista Aristóteles Drumond, Thiers Monte-
bello, presidente do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro e o jurista
João Maurício Pinho.
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Academia Brasileira de Letras
no Programa Amaury Jr.
Julho de 2007

O apresentador conversou com escritores, poetas e jornalistas que estão
entre os 40 membros da ABL, participou do chá da quinta-feira, co-

nheceu obras e artefatos raros. Entre um bolo de rolo e outras delícias, a
entrevista com os acadêmicos Marcos Vinicios Vilaça, presidente da insti-
tuição, Arnaldo Niskier, Carlos Nejar, Moacyr Scliar, Nélida Piñon, Car-
los Heitor Cony e Marco Maciel virou um bate-papo descontraído. Ao ser
perguntado sobre qual era a atividade da ABL, Vilaça declarou:

A Academia zela pela língua e defende a cultura. (...) Discute ques-
tões rigorosamente de letras literárias e discute as questões que são
inerentes às humanidades. A atividade da Academia é múltipla.
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Marcos Vilaça exorta Portugal
a aprovar o Acordo Ortográfico
Julho de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, acadêmico Marcos
Vinicios Vilaça, acaba de expressar à ministra da Cultura de Portu-

gal, Isabel Pires, o interesse da Academia em que o governo português
promova ações concretas, e com a possível brevidade, no sentido de rati-
ficar definitivamente o Acordo Ortográfico da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa, atualmente aprovado integralmente por Brasil,
São Tomé e Príncipe e Cabo Verde e paralisado no parlamento lusitano.

Vilaça lamentou que os portugueses mantenham a atual resistência e
que pretendam – depois de 16 anos de formatação do Acordo (1991) –
ainda mais 10 de prazo para a adoção das novas regras ortográficas. Re-
gistrou também o desconforto causado ante a resistência da indústria
editorial lusa, o que contribui para um possível isolamento de Portugal,
não estando distante da realidade a percepção de que Moçambique
vem-se aproximando crescentemente do inglês, por força de seus interes-
ses de ordem econômica.

Para reforçar sua argumentação, o presidente da ABL fez menção ao
fato de que – enquanto Portugal mantém seus níveis de intransigência –
os países de língia espanhola valem-se de apenas um dicionário, resultado
do trabalho da Real Academia da Espanha e de outras 17 academias de
países hispânicos.

– Nada nos deve separar de Portugal – frisou Marcos Vilaça, para
acrescentar: “Acho mesmo que o governo do Brasil deveria ser mais cate-
górico nesse tema.”
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Presidente Marcos Vilaça
em Portugal
Agosto de 2007

De passagem por Portugal, o presidente da Academia Brasileira de Le-
tras, Marcos Vilaça, se reuniu com a direção da Academia das Ciên-

cias de Lisboa. O acadêmico brasileiro conversou com o presidente da
ACL, Eduardo Arantes de Oliveira, Brás Teixeira (presidente da Câmara
de Letras), Dias Farinha (secretário geral) e o acadêmico João Bigote
Chorão sobre as instituições sugerirem aos seus governos gestões diplo-
máticas para ratificação do Acordo Ortográfico junto às autoridades de
Angola, Moçambique e Guiné.
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Jornadas Literárias de Passo
Fundo convida Vilaça
Agosto de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios
Vilaça, foi convidado para participar das Jornadas Literárias,

evento organizado pela Universidade de Passo Fundo e Prefeitura Mu-
nicipal que compreende seminários, cursos, encontros e debates entre
escritores e público de todas a idades. Este ano o tema é “Leitura da
Arte e Arte da Leitura”.

Paralelo à Jornada, o presidente e os demais acadêmicos – Domí-
cio Proença Filho, Evanildo Bechara, Antonio Carlos Secchin, Lêdo
Ivo, Moacyr Scliar e Murilo Melo Filho – estiveram presentes no 2.o

Encontro Nacional da Academia Brasileira de Letras, sob o tema “Re-
visitando os Clássicos II”. Dr. Vilaça falou sobre a obra do escritor e
sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, autor de Casa-Grande e
Senzala.
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Crianças tomam chá na Academia
Brasileira de Letras
Agosto de 2007

A s crianças do Espaço Criança Esperança do Cantagalo, Pavão/Pa-
vãozinho visitaram a ABL, no dia 19 de abril, para receber a doação

de mil livros. A garotada foi recebida por atores que interpretaram a his-
tória da Academia, que completa 110 anos, numa visita guiada pelos sa-
lões. Logo após, os acadêmicos receberam os convidados no salão de chá
para um lanche e assinatura do termo de doação. No encontro, estavam
presentes os acadêmicos Cícero Sandroni, Arnaldo Niskier, José Mind-
lin, Murilo Melo Filho, Sábato Magaldi e Antônio Olinto. A seleção dos
livros doados ficou a cargo da Fundação Nacional do Livro Infanto-
Juvenil, que escolheu obras como: A República das Saúvas, de Arnaldo
Niskier; Como Nasceram as Estrelas, de Clarice Lispector; e Tempo Diferente,
de Murilo Melo Filho.

“Essa doação é só o início. É fundamental não parar de estudar
nunca. Nós, mesmo velhinhos, continuamos estudando”, ensinou
Marcos Vilaça, atual presidente da ABL.

Vilaça lembrou aos visitantes que o fundador e primeiro presidente
da Academia, Machado de Assis, era filho de operário, mulato, viveu no
morro do Livramento, origem pobre, vida modesta e chegou a trabalhar
com baleiro. Sem meios para cursos regulares, estudou como pôde e, em
1855, com 16 anos incompletos, publicou o primeiro trabalho literário,
o poema “Ela”, na Marmota Fluminense. Tornou-se jornalista, contista, cro-
nista, romancista, poeta e teatrólogo.
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Rede Globo firma parceria
com a ABL
Setembro 2007

A Academia Brasileira de Letras e a Rede Globo firmaram parceria
para Capitu, próxima série do Projeto Quadrante a ser exibida pela

emissora. A notícia foi veiculada na coluna de Patrícia Kogut, no jornal
O Globo.

Presidente Marcos Vilaça
no Programa do Jô
Setembro 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vi-
laça, esteve hoje no Programa do Jô. Na pauta, Machado de Assis,

Acordo Ortográfico e Coronelismo.
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ABL doou 500 livros ao Projeto
Criança Esperança de Belo
Horizonte
Setembro 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vila-
ça, e o segundo-secretário, Domício Proença Filho, entregaram ao

Projeto Criança Esperança do Bairro da Serra, em Belo Horizonte (MG),
quinhentos livros das Coleções Acadêmicas e também infanto-juvenis. A
doação dá prosseguimento ao trabalho de difusão da literatura brasileira
entre jovens de comunidades carentes. Vilaça registrou o interesse da ABL
em continuar com essa cooperação e enfatizou a importância da leitura
para a formação de cidadãos integrados ao processo de desenvolvimento social brasileiro.
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Doação de 20 mil livros a
comunidades carentes
O Globo (RJ) – Setembro 2007

Na sua gestão, entre outras coisas, Vilaça modernizou o portal da
ABL na web; criou a série de seminários “Brasil, brasis”, em que já se

discutiram temas como futebol, culinária e telenovela; costuma convidar
personalidades de diferentes áreas para visitas; e, este ano, doou 50 mil li-
vros para comunidades como o Cantagalo e a Central Única de Favelas
(Cufa). Até o fim do ano, planeja distribuir mais 20 mil títulos.

– Conforta-me discutir temas como direitos autorais e favelização, mas
isso não acontece sem o portal on-line (pelo qual se transmitem os debates)
ou o envolvimento do corpo de acadêmicos – diz o imortal, que também
destaca como inovação o ABL Responde, para tirar dúvidas de português
pela internet, sob coordenação de Evanildo Bechara. – O brasileiro precisa
de qualidade de vida, e a ABL tenta oferecer qualidade de expressão cultu-
ral. A Academia não pode se isolar. No processo de melhoria de vida do
brasileiro, podemos contribuir com qualidade intelectual. Não podemos
ficar armazenando essa qualidade. Outra novidade é a reforma do Teatro
Magalhães Jr., na sede da Academia, que deve ser reaberto em 21 de setem-
bro, com um show do ministro da Cultura, Gilberto Gil. Para amanhã, es-
tava prevista a assinatura de um protocolo de intercâmbio literário com o
Ministério da Cultura de Portugal. Vilaça conta que a ABL também está
firmando um convênio com a Academia de Letras do Chile.

Temos feito um esforço para comparecer no âmbito interno e internacio-
nal. A tradição serve de exemplo, mas não é para ser repetida. Senão, cairía-
mos na imobilidade e inibiríamos a criação. – destaca o presidente Vilaça.
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Academia Brasileira de Letras
recebe Prêmio José Olympio
Setembro 2007

A Academia Brasileira de Letras recebeu o Prêmio José Olympio, conce-
dido pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros a pessoas ou

instituições que contribuem para a difusão do livro e da cultura. A entre-
ga foi no dia 22 de setembro, durante a Bienal do Livro. O presidente da
ABL, Marcos Vinicios Vilaça, representou a instituição que preside pela
segunda vez. O Prêmio José Olympio foi criado em 1983 pelo SNEL em ho-
menagem ao editor que marcou época como um dos primeiros a presti-
giar o autor brasileiro. Entre as personalidades já premiadas, encontra-se
o acadêmico José Sarney (2005).
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Marcos Vilaça na Comissão de
Honra do Centenário da ABI
Setembro 2007

O acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, presidente da Academia Brasi-
leira de Letras, foi escolhido para ingressar a Comissão de Honra

do Centenário da Associação Brasileira de Imprensa. O imortal partici-
pará da homenagem ao lado de outras personalidades de diversos campos
da vida social. Entre elas, o presidente da Comissão, o arquiteto Oscar
Niemeyer.

Marcos Vilaça participa das
Jornadas de Literatura Brasileira,
no Chile
Setembro 2007

Marcos Vinicios Vilaça, presidente da Academia Brasileira de Letras,
foi convidado pela Universidade do Chile para participar da segun-

da edição das Jornadas de Literatura Brasileira, em Santiago. O acadêmi-
co palestrou sobre a influência e o papel atual da ABL na educação e cul-
tura do Brasil. O presidente embarcou para o Chile junto com os confra-
des Ivan Junqueira e Carlos Nejar. Os acadêmicos participaram também
da Feira Sulamericana do Livro.
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ABL é a homenageada da Bienal
do Livro de Pernambuco
Outubro 2007

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco deste ano presta home-
nagem à Academia Brasileira de Letras pelos seus 110 anos. A sexta

edição do evento ocorreu no Centro de Convenções de Pernambuco, com
a presença dos acadêmicos Marcos Vinicios Vilaça, presidente da ABL,
Ariano Suassuna, Moacyr Scliar, Sergio Paulo Rouanet, Murilo Melo Fi-
lho, Domício Proença Filho, Marco Maciel e Arnaldo Niskier.

Sob o tema “Literatura: Diálogos e Interfaces”, a Bienal pretende
mostrar a relação da literatura com as outras artes.
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Marcos Vinicios Vilaça apresenta
“Príncipe e Corsário”
Outubro 2007

Em Paris, o presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vini-
cios Vilaça, fará a apresentação do livro Príncipe e Corsário, de Maria

Cristina Cavalcanti de Albuquerque. A obra é um romance histórico da
presença de Nassau em Pernambuco.

Marcos Vilaça apóia
“A reinvenção da democracia”
Outubro 2007

Na última semana em Paris, o presidente da ABL, Marcos Vinicios
Vilaça, prosseguiu com os entendimentos junto a UNESCO –

através do embaixador Macedo Soares –, a fim de garantir o melhor re-
sultado para a conferência “A reinvenção da democracia”.

O evento, que será no dia 13 de novembro, no Rio de Janeiro, é pro-
movido pela Biblioteca Nacional, Colégio do Brasil, UNESCO, ABL e
tem a coordenação do acadêmico Eduardo Portella.
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Presidente da ABL participou do
lançamento da Mostra Itinerante
do Prêmio Marcantonio Vilaça
Outubro 2007

N a última quarta-feira, em Brasília, o acadêmico Marcos Vinicios
Vilaça presidiu o lançamento da Mostra Itinerante do Prêmio

CNI/SESI Marcantonio Vilaça de Artes Plásticas. O ato foi no novo
Museu Nacional do Conjunto Cultural da República.
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Discurso de lançamento da Mostra Itinerante do Prêmio CNI/SESI Marcantonio Vilaça de
Artes Plásticas.



Marcos Vilaça apóia “A reinvenção
da democracia”
Novembro 2007

O presidente da ABL, Marcos Vilaça, prosseguiu com os entendi-
mentos junto a UNESCO – através do embaixador Macedo Soa-

res –, a fim de garantir o melhor resultado para a conferência “A reinven-
ção da democracia”. O evento aconteceu no dia 13 de novembro, no Rio
de Janeiro, e foi promovido pela Biblioteca Nacional, Colégio do Brasil,
UNESCO, ABL e teve a coordenação do acadêmico Eduardo Portella.

ABL cria “Ano Joaquim Nabuco”
Dezembro 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vilaça, as-
sinou portaria que institui o ano de 2010, na Academia Brasileira

de Letras, como “Ano Joaquim Nabuco”. Em 2010, faz cem anos que
morreu Nabuco, escritor e diplomata pernambucano, fundador da Ca-
deira 27 da ABL.

Para coordenar a programação comemorativa, foram nomeados os
acadêmicos Evanildo Bechara, Affonso Arinos de Mello Franco, José
Murilo de Carvalho e Eduardo Portella. O evento será presidido pelo
acadêmico Marco Maciel.
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Convênio entre ABL e MinC prevê
obras machadianas populares
Dezembro 2007

Em 2008, o Brasil e a Academia Brasileira de Letras lembrarão o cente-
nário de morte do autor de clássicos como Memórias Póstumas de

Brás Cubas e Dom Casmurro.
O “Ano Nacional Machado de Assis” terá uma série de comemora-

ções em todo país. E na ABL, considerada a “Casa de Machado”, os pre-
parativos para as homenagens ao fundador e primeiro presidente já co-
meçaram.

No dia 28, em Brasília, o acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, presi-
dente da instituição, e o ministro da Cultura, Gilberto Gil, assinaram um
convênio que irá contemplar diversos projetos. Entre eles, a publicação
das obras completas do “Bruxo do Cosme Velho” em versões populares.
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SESSÃO DA
SAUDADE





Tradicionalmente na primeira quinta-feira após a morte de um
membro da ABL, acontece a Sessão da Saudade, que serve para ho-

menagear o falecido e declarar oficialmente aberta a vaga que este
ocupava.

Na gestão do Presidente Marcos Vinicios Vilaça, a ABL perdeu dois
membros, e na sessão da saudade em memória dos Acadêmcos Josué
Montello e Miguel Reale encontrou-se o registro do sentimento, do en-
tão presidente, pelas perdas.
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Adeus a Josué Montello

C ontemplo Josué e recuso-me a aceitar sua finitude. Diante do inevi-
tável, depois de tanto sofrimento, o adentar de Josué na terra desco-

nhecida ainda parece, tudo, incompreensível para nós, os seus compa-
nheiros. Não nos acostumamos à idéia da ausência do grande escritor de-
votado desde a juventude ao ofício das Letras com ardor de um crente. O
enorme talento, suficiente para consagrá-lo como um dos maiores ro-
mancistas do nosso tempo, multiplicava-se e se enriquecia, por servir a
um tenaz trabalhador literário, homem íntegro, inteiro, incansável, diu-
turno. Um homem de caráter.

Lembro Montaigne, num dos seus prediletos, em Filosofia é aprender
a morrer. Montaigne, dizendo que toda a filosofia é aprender a morrer,
advertindo-nos de que pouco a pouco vamos percebendo que a aventura
da vida não termina na morte. A vida daqueles que cuidamos e que desa-
parecem, se prolonga em nossas vidas. Levamos até o fim as recordações
dos que conosco morreram e, deste modo, continuam vivos.

Todos os dias, às cinco da manhã, quando a madrugada exige ainda
luzes acesas no interior do escritório, Josué se encontrava diante de uma
escrivaninha com seus instrumentos de trabalho a criar as urdiduras dos
seus romances, contos e novelas, ou então a preparar, com a erudição ha-
urida nas leituras dos clássicos, tomos de história literária, biografias, en-
saios e artigos para jornal. Duas horas depois, os manuscritos prontos
eram passados à sua querida e devotada Yvonne, e ela se ocupava de dati-
lografá-los; só depois de terminada a primeira tarefa do dia, o casal toma-
va o seu café da manhã.
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Às oito horas, Josué iniciava a segunda fase dos seus trabalhos, as lei-
turas, os estudos, as pesquisas sempre à procura do ainda ignorado para
as devidas incorporações. Depois do almoço, um terceiro tempo dedica-
do às atividades de administrador cultural em várias esferas do governo:
Conselho Federal de Cultura, Biblioteca Nacional, Museus, Universida-
de, cátedra, reitoria, deveres diplomáticos. E, acima de tudo, a dedicação
a esta Academia, aonde chegou com o divino calibre de moço e com a
qual manteve espécie de relação orgânica – seu corpo, sua pele, se alon-
gando no corpo da Casa.

O vigoroso coração de Josué inistiu o quanto pôde no objetivo de tor-
ná-lo, assim como é sua vasta obra literária, fisicamente imortal, busca de
imortalidade. Sei, sabemos os que acreditam na permanência do espírito, que
seu repouso final não representa a vitória da morte. Poderíamos perguntar
até neste momento, diante de Josué, repetindo Paulo na Epístola aos Corín-
tios: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilão?”.

Seus livros de repercussão internacional, uma verdadeira brasiliana es-
crita por um só homem, jamais escondem a influência das suas raízes ma-
ranhenses. Ele destacava com carinho especial os romances, alguns deles a
exemplo de Tambores de São Luís ou Noite sobre Alcântara – dos mais belos es-
critos em língua portuguesa – como, nestes livros, está o ensinamento de
que ninguém será grande sem negar suas raízes.

Na Escritura está muito claro que Vita mutatur, non tollitur, a vida é mu-
dada, mas não tolhida.

É num claustro de paz que Josué se encontra agora e donde virá sem-
pre para junto dos seus confrades, pois é verdade o que ele me ensinou,
vinte anos atrás: a nossa vida são os nossos mortos.

Enquanto não nos convertermos em verdades, Josué, sentiremos sau-
dade de você.
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Adeus a Miguel Reale

Magna Vist est Memoriae

S enhores acadêmicos, em 1960, estudante da minha Faculdade de Di-
reito, a do Recife, tocou-me saudar Miguel Reale. Ele nos daria uma

aula, a convite do seu colega, o também filósofo do Direito e grande es-
pecialista em Teoria Geral do Estado, Lourival Vila Nova. Eu estava
honrado, mas muito intimidado. A timidez passou, pois a honra era cla-
ramente maior. Resultou que ficamos amigos, e parecia, mais tarde o per-
cebi ser mais fácil para mim que ficássemos confrades na Academia Brasi-
leira de Letras.

Na hora daquela saudação imaginei ver as arcadas do Largo de São Fran-
cisco dentro do Salão Nobre da Casa de Tobias, as arcadas representadas
pelo mestre junto de quem todos aprendíamos, mas para mim, àquela hora,
protagonizava-se o homem. Recordo a cena por inteiro, e penso que nesta
hora escuto a sua voz metálica, recomendando que devemos sempre repen-
sar; que o jurista não deve despegar-se da realidade concreta, – há pouco esta
frase foi delicadamente trazida à colação pelo Acadêmico Alberto Venancio
Filho, – do seu meio social de peculiaridades e circunstâncias, na tensão que
dividi entre o abstrato e o concreto; que devemos ser atentos ao contraste do
amor do fato contingente e do amor pelos esquemas normativos em que res-
plende o sentido lógico da ordem.

Quarenta e seis anos depois a lição tem a limpidez do limpo na minha
lembrança. Daquele tempo até hoje, só fiz admirá-lo, no calibre do cada
vez mais. Essas virtudes humanas de Miguel Reale são patrimônio de to-
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dos nós, seus confrades da Academia, sobretudo tendo na sua ausência a
presença desta reflexão que fez. Disse ele, quando enviuvou:

A morte é um comando de amor para os que sobrevivem; uma exi-
gência para que se dê continuidade àquilo que antes se fazia de
nada a nossa ocupação, como se uns passassem a trabalhar e um a
inspirar.

Lição que todos os dias eu tento não esquecer, e não esqueço.
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CHÁ DA ACADEMIA E
MERENDA ACADÊMICA





Em recente reportagem na revista Gula, a repórter Alice Granato nos
revelou o que há por detrás do chá dos imortais.

Ao redor de uma mesa farta de quitutes, os imortais da Literatura
Nacional se reúnem para o célebre chá da Academia Brasileira de
Letras (ABL), todas as quintas-feiras, às 15 horas, no Rio de Janei-
ro. O cenário não poderia ser mais propício: o edifício é uma répli-
ca do palácio Petit Trianon, de Versailles, e está localizado na Avenida
Presidente Wilson, no coração da cidade. A construção foi uma
doação do governo francês, em 1923, e tem sido a sede da ABL de
lá para cá. A respeitável instituição teve a sessão inaugural realizada
a 20 de julho de 1987, e a ela compareceram 16 acadêmicos. O
presidente Machado de Assis fez a primeira alocução; Rodrigo
Octavio, primeiro-secretário, leu a memória histórica dos atos pre-
paratórios; e o secretário-geral, Joaquim Nabuco, pronunciou o
discurso. Hoje, é composta de 40 membros efetivos e perpétuos,
eleitos por voto secreto, que têm como objetivo cultivar e promo-
ver “a cultura da língua e literatura nacionais”. Visitar o belo edifí-
cio e sentar com os imortais para o chá, como fez a reportagem da
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Gula, é mergulhar num universo precioso. Antes de entrar na sala
do chá, no 2.o andar, é irresistível dar uma passada pela Biblioteca
Acadêmica Lúcio de Mendonça, onde se encontram 22.000 volu-
mes, entre eles algumas raridades, como a primeira edição de Os

Lusíadas, de Luís de Camões, datada de 1572, ou a coleções particu-
lares de livros de Machado de Assis, Manuel Bandeira e Olavo Bi-
lac. Servido na sala ao lado da biblioteca, o chá é reservado apenas
aos imortais e seus convivas – desfrutamos do privilégio de encon-
trar alguns dos ícones de nossa Literatura em momento de confra-
ternização, saboreando delícias, falando “amenidades”, como eles
mesmos dizem. “É o nosso momento de descontração”, afirma o
atual presidente da ABL, o pernambucano Marcos Vilaça. Para
alegrar a prosa, a mesa oferece delícias variadas: frutas da estação,
sanduíches, pães de queijo, pastel de carne (um dos favoritos dos
escritores), empadinhas, biscoitos, suspiros e bolos.
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Incorporação do bolo-de-rolo
ao cardápio do chá dos
acadêmicos

E le nasceu mesmo aqui no Nordeste do Brasil. A receita original, tra-
zida de Portugal, chegou por volta do século XVI, por senhoras que

vieram, junto com seus maridos, instalar os primeiros engenhos de açú-
car. Assim o bolo-de-rolo é um doce típico de Pernambuco. É uma massa
feita com farinha de trigo, ovos, manteiga, açúcar.

Esta massa é enrolada em uma camada de goiabada, dando a aparência
de um rocambole. No entanto, as camadas de massa e goiabada são bem
mais finas e o sabor, completamente diferente. Assim o bolo-de-rolo, que
se originou do “Colchão de Noiva” português, teve substituído, da recei-
ta original, o recheio de amêndoas por um recheio feito com goiaba. Pas-
sou-se a enrolar em camadas cada vez mais finas.

Atualmente existe um projeto para que o bolo-de-rolo seja reconheci-
do como patrimônio imaterial de Pernambuco.

Se isto irá acontecer, não sabemos, mas de que ele já se imortalizou te-
mos certeza. O Presidente Marcos Vinicios Vilaça incorporou a iguaria
ao cardápio do tradicional lanche das tardes de quinta-feira na Academia
Brasielira de Letras.

Esse doce é quase uma senha do novo presidente da ABL e Ministro
do Tribunal de Contas da União. Sempre que o protocolo permite, ou
mesmo que não, ele sempre dá um jeitinho, Dr. Vilaça distribui a seus
amigos pedaços desse rocambole feito de pão-de-ló e goiabada. Como o
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Presidente Vilaça tornou-se diabético há pouco, pergunta-se: Já existe
versão diet desse doce? A sua resposta é objetiva e bem-humorada: “Bolo-
de-rolo não permite caricatura.”

Só que o bolo-de-rolo pernambucano é diferente de todos os outros.
Apesar de ser a mesma receita em todos os outros lugares. O que diferen-
cia é apenas a maneira de fazer, é a delicadeza na maneira de enrolar, por
isso o doce que tornou-se obrigatório nos chás, eventos e almoços dos
imortais da ABL, vem direto do Recife, da delicatessen Empório Meggie’s,
onde é feito pelas mãos habilidosas do Sr. Renatinho.
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Merendas Acadêmicas

A urélio Buarque de Holanda define merenda como:

“O que as crianças levam para comer na escola, em geral durante o
recreio.”

Já o  Presidente Vilaça:

“um almocinho básico (arroz, feijão, bife, salada) duas vezes ao
mês, só para convidados.”
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Porém o que acontece nas ‘Merendas’ criadas pelo Presidente Marcos
Vilaça une as duas definições, pois se vivem momentos agradáveis, como
se em um recreio escolar estivéssemos e se come um almocinho básico, no
sentido de especial, já que é elaborado cuidadosamente para agradar pala-
dares diversos.

Nesses almoços o Presidente Marcos Vilaça recebe diversas persona-
lidades, de múltiplas áreas de atuação. Sempre tendo ao seu lado a queri-
da esposa, a Baronesa de Limoeiro Maria do Carmo, e juntos prestigiam
também funcionários da Casa, demonstrando sua sempre pronta atenção
com os que ajudam, segundo o presidente, na manutenção, nos variados
setores, da Casa de Machado de Assis.
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REFORMAS E
MODERNIZAÇÕES





O Presidente Marcos Vinicios Vilaça é um empreendedor nato,
aquele que põe em execução, realiza, assume riscos, aproveita as

oportunidades, está sempre atento e possui grande capacidade de perce-
ber, no momento certo, as oportunidades de um bom negócio.

Por saber definir objetivos, orientar a realização de tarefas, combinar
métodos e procedimentos práticos, incentivar pessoas no rumo das metas
definidas e produzir condições de relacionamento equilibrado entre a
equipe de trabalho, o Presidente Vilaça soltou as amarras e determinou
os passos, abriu caminhos, decidiu um rumo novo para a ABL, unindo
tradição e modernidade.

Em sua administração, a Casa de Machado de Assis passou por diver-
sas melhorias entre elas, citam se:
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Teatro Raimundo Magalhães Jr.
Reforma buscou unir o antigo
ao moderno

A ntes desta última reforma o Teatro Raimundo Magalhães Jr., já ha-
via passado por outras obras, entre grandes e pequenos consertos.

Porém a reforma arquitetônica promovida na gestão de Marcos Vini-
cios Vilaça foi elaborada de maneira que arquitetura e técnica se comple-
tassem, e para isso, tudo foi previsto, desde a recepção, platéia, palco,
camarins, WC, salas de projeção/som até a casa de máquinas de ar condicio-
nado e sala de apoio aos servidores. Novo resvestimento para piso, pare-
de e teto, assim como execução de infra-estrutura e renovação das instala-
ções elétricas, hidro-sanitárias e a implantação de novo sistema de detec-
ção de incêndio.

Um novo palco foi instalado com 13 metros de boca de cena e 13 me-
tros de profundidade, 300 novas poltronas, dois camarins, novo sistema de
iluminação cênica com 112 refletores, mesa de áudio de 24 canais, mesa de
luz de 48 canais, equipamentos para filmagem e edição da programação ao
mesmo tempo, além de equipamentos para transmissão ao vivo pela internet

dos espetáculos, cursos, palestras, seminários e conferências.
Dentro das comemorações dos 110 anos de fundação da Academia

Brasileira de Letras, o Teatro R. Magalhães Jr. recebeu o show do cantor,
compositor e Ministro da Cultura Gilberto Gil. O espetáculo “Gil Lu-
minoso – voz e violão” marcou, assim, sua reabertura.
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Iluminação do Petit Trianon
No final do mês de dezembro, a Academia Brasileira de Letras inau-

gurou sua nova iluminação externa patrocinada pelo Governo do Estado
e pela Light. O projeto foi da empresa francesa Citéluz, que é responsável
pelo brilho da Torre Eiffel e do Arco do Triunfo.

A fachada do Petit Trianon ganhou tonalidade branca dourada e âm-
bar, destacando a estátua de Machado de Assis. O sistema foi acionado
do Recife (PE) pelo presidente da instituição, Marcos Vilaça.

Novo piso
O saguão térreo do Centro Cultural da ABL recebeu piso antiderra-

pante, uma antiga reivindicação de Acadêmicos, servidores e visitantes.
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Arquivo da Academia Brasileira
de Letras recebe tecnologia
De acordo com a política de modernização e agilização do atendi-

mento proposta pelo atual presidente da Casa, acadêmico Marcos Vini-
cios Vilaça, o Arquivo Múcio Leão recebeu um grupo modular de arqui-
vos deslizantes totalmente automatizados.

Dentro dos padrões da moderna arquivística, é o que se tem de mais
eficaz e atual no momento, e para o seu acionamento basta um leve toque
no botão apropriado para que seus módulos se movimentem, abrindo ou
fechando.

Reforma das cabines
Trouxe maior comodidade e conforto para os pesquisadores, que bus-

cam auxílio para as suas pesquisas no Arquivo da ABL.
São cabines acústicas, com equipamentos modernos e de fácil utilização.

A sala de edição foi totalmente reestruturada, antes mal localizada e acomo-
dada, teve sua mudança como ponto de partida para sua adequação ao pro-
grama de modernização proposto pelo Presidente Marcos Vilaça. Hoje ela
conta com espaço adequado, equipamentos de ponta, acústica e infra-estru-
tura de empresa de médio/grande porte. Recebeu o nome de Roquette-Pinto
em homenagem àquele que é considerado o pai da radiofusão no Brasil.
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Espaço Josué Montello
Vai se chamar “Espaço Josué Montello” a nova área em que se instala-

rá a Diretoria da ABL, o secretariado e sala para as audiências dos Acadê-
micos, no Palácio Austregésilo de Athayde, a partir de maio, quando ter-
minam as obras de remodelação iniciadas este ano.

Na sessão acadêmica de 27 de abril, a proposta foi aprovada por una-
nimidade.

Academia Brasileira de Letras
reabre a Sala José de Alencar
No dia 8 de novembro de 2007, quinta-feira, às 18 horas, a Academia

Brasileira de Letras reabriu a Sala José de Alencar. A reinauguração teve o
recital Canções brasileiras interpretado pela soprano Juliana Sucupira ao
lado de Katia Balloussier (piano) e Gretelo Paganini (violoncelo). No
programa, peças de Villa-Lobos, Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno,
Cláudio Santoro, e poesias de Machado de Assis e Manuel Bandeira. O
evento teve transmissão ao vivo pelo portal da ABL. Este ano, a Sala José
de Alencar passou por reformas em sua infra-estrutura. Criada para abri-
gar eventos de menor escala, a Sala foi reaberta com 65 lugares e moder-
nos recursos tecnológicos.
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MEDALHAS E
HOMENAGENS





Medalha é um termo abrangente que indica a concessão tanto de um
Prêmio quanto de uma Ordem ou Condecoração por uma organi-

zação, reconhecendo realizações em áreas específicas por serviços presta-
dos ao governo àqueles que se destacam nas diversas áreas do conheci-
mento humano.

A medalhística surgiu na Itália renascentista (séculos XV e XVI)
como uma manifestação de pintores retratistas que desenvolveram uma
técnica inovadora, a transposição de traços fisionômicos de nobres da
época para discos metálicos.

No Brasil, o interesse pelas medalhas teve grande impulso com a che-
gada de D. João VI, em 1808, e pela renovação promovida pelos artistas
da Missão Francesa.

A tradição de cunhar medalhas é, para a humanidade, um meio impor-
tante de eternizar acontecimentos e personalidades, transmitindo para o
futuro um testemunho indestrutível, gravado em metal.

Colecionar medalhas é uma atividade muito especial, que tem a ver
com a história e cultura. As coleções de medalhas são organizadas de
acordo com a dedicação do colecionador.
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O valor das medalhas, como o das jóias, supera por larga margem as
cotações de mercado das ligas de que são feitas, porque, além do valor
intrínseco do metal, revelam aspectos de significação extrínsecos como
a beleza. E nesses dois anos de serviços prestados à Academia Brasileira
de Letras, o presidente Marcos Vilaça foi agraciado com diversas me-
dalhas, condecorações e homenagens que atestam sua importância à
frente desta Casa.
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Medalha Grã-Cruz da Ordem
do Mérito JK
Em 11 de maio de 2006

O Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça foi agraciado com a Grã-Cruz
da Ordem do Mérito JK, em reconhecimento ao seu trabalho em favor da
qualidade de infra-estrutura de transportes do Brasil, por decisão unâni-
me e singular, da Confederação Nacional do Transporte.
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Medalha UBE/Machado de Assis
Em 18 de maio de 2006

O Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça, em Fort Lauderdale, recebeu a
Medalha Machado de Assis, concedida pela União Brasileira de Escrito-
res, seção dos EUA.

Medalha Guimarães Rosa
Em 20 de junho de 2006

O Município de Cordisburgo (MG) concedeu ao acadêmico Marcos
Vinicios Vilaça a “Medalha Guimarães Rosa”, em “reconhecimento à
sua relevante contribuição à Cultura”. A outorga, em ato especial, ocorreu
a 15 de julho, na Câmara Municipal.

Medalha Tobias Barreto
Em 29 de junho de 2006

O Acadêmico Marcos Vilaça participou, em Aracaju, da inauguração
de um parque temático “Fundadores da Pátria”, iniciativa do governo de
Sergipe, que o homenageou outorgando-lhe a “Grande Medalha do Mé-
rito Tobias Barreto”.
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Colar do Mérito
Em 07 de dezembro de 2006

No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Presidente Marcos Vini-
cios Vilaça foi condecorado com o “Colar do Mérito Judiciário”.
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Medalha da Inconfidência
para Vilaça
Em 21 de abril de 2007

O presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios Vila-
ça, foi agraciado com a Medalha da Inconfidência concedida pelo gover-
nador do Estado de Minas Gerais, Aécio Neves. A cerimônia ocorreu na
Praça Tiradentes (Ouro Preto/MG).

Ordem do Mérito da República
Italiana para o presidente da ABL
Em 25 de abril de 2007

No Rio de Janeiro, o presidente da Academia Brasileira de Letras,
Marcos Vinicios Vilaça, recebeu a Ordem do Mérito da República Ita-
liana no grau de Grande Officiale. O ato solene foi realizado no Consu-
lado Italiano.
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Colar do Sesquicentenário
Em 20 de maio de 2007

Os acadêmicos Austregésilo de Athayde e Álvaro Lins (post mortem) e
Marcos Vinicios Vilaça foram distinguidos pela Prefeitura de Caruaru
(PE) por ocasião dos festejos comemorativos dos 150 anos de fundação
da cidade. Também foram homenageados post mortem os escritores João
José e Elísio Condé, além do ceramista Vitalino.

Medalha José Mariano
Em 9 de agosto de 2007

A Câmara Municipal do Recife concedeu ao Acadêmico Marcos Vi-
nicios Vilaça, por unanimidade, a “Medalha do Mérito José Mariano”. A
cada ano é feita uma única outorga dessa mais alta condecoração daquela
Casa Legislativa.
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ACL concede Medalhão do
II Centenário a Marcos Vilaça
Em 7 de novembro de 2007

O presidente da Câmara de Letras da Academia das Ciências de Lis-
boa (ACL), Antonio Braz Teixeira, conferiu ao acadêmico Marcos Vini-
cios Vilaça o Medalhão Comemorativo do II Centenário da ACL
(1779-1979), por decisão do seu plenário.
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Homenagens

Em 19 de janeiro de 2006

UNIÃO BRASILEIRA DE ESCRITORES DE NOVA YORK
(UBENY) – Na sua viagem a Nova Iorque o Acadêmico Marcos Vini-
cios Vilaça, presidente da Academia Brasileira de Letras, foi homenagea-
do num almoço de confraternização oferecido pela União Brasileira de
Escritores de Nova Iorque (UBENY) no Hotel Algonquin. Estiveram
presentes o Embaixador Graça Lima, Cônsul-Geral em Nova Iorque , o
Prof. Gregory Rabassa, brasilianista e tradutor máximo de nossos clássi-
cos, e Domício Coutinho, presidente da UBENY e da Brazilian Endowment

for the Arts (BEA).
O Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça deu também uma entrevista à

imprensa brasileira local, no lobby do Hotel San Carlos, na sexta-feira, dia
seis do corrente mês.

Em 20 de março de 2006

MUSEU DA LÍNGUA PORTUGUESA - Por iniciativa do Gover-
no do Estado de São Paulo, em parceria com a Fundação Roberto Mari-
nho, foi inaugurado no dia 20 de março, às 11 horas, na Estação da Luz,
o Museu da Língua Portuguesa e a realização da Olimpíada da Língua
Portuguesa. Da Academia Brasileira de Letras estiveram presentes o Pre-
sidente Marcos Vinicios Vilaça, a Acadêmica Ana Maria Machado, os
Acadêmicos Evanildo Bechara e Alfredo Bosi.
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Em 21 de março de 2006

CENTRO CULTURAL CARLOS CHAGAS – O Acadêmico
Marcos Vinicios Vilaça foi homenageado em Oliveira (MG), em ato
promovido pela Prefeitura Municipal e pelo Centro Cultural Carlos
Chagas, que lideraram a digitalização, entregue na ocasião, do mais anti-
go jornal do Estado, Gazeta de Minas. O Acadêmico José Sarney, igualmen-
te homenageado, foi um dos responsáveis, ao lado do Dr. Rubio Fernal,
por esse relevante serviço prestado à Cultura e à história do jornalismo
brasileiro. De lá, os dois acadêmicos seguiram para Tiradentes onde
igualmente foram distinguidos com honrarias pela Prefeitura.

Em 31 de março de 2006

ITAÚ CULTURAL E MUSEU DE ARTE MODERNA DE SÃO
PAULO – A diretora do Itaú Cultural e do Museu de Arte Moderna de
São Paulo, Milú Villela, ofereceu, na última segunda-feira, jantar em
honra do Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça. As mais expressivas perso-
nalidades do mundo intelectual, econômico e político de São Paulo esti-
veram presentes, além dos acadêmicos Sábato Magaldi, Lygia Fagundes
Telles, Nélida Piñon e Arnaldo Niskier. Ao discursar na ocasião, agrade-
cendo a saudação que lhe fizera a Acadêmica Nélida Piñon, o Presidente
fez questão de registrar que a homenagem ele a transferia à Academia
Brasileira de Letras.

Em 3 de abril de 2006

ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS – As principais
entidades culturais do Recife, Olinda, Maceió, Natal e João Pessoa
reúnem-se na sede da Academia Pernambucana de Letras para home-
nagear o Presidente Marcos Vinicios Vilaça e, através dele, toda a
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Academia Brasileira de Letras. A reunião nos moldes anunciados é
inédita no nordeste.

Em 3 de abril de 2006

PRESIDENTE HONORÁRIO – Além da homenagem ao Presi-
dente Marcos Vinicios Vilaça e à própria Academia Brasileira de Le-
tras, foi conferido àquele o título de Presidente Honorário da Acade-
mia Pernambucana, em solenidade no Recife, no último dia 3. Ade-
mais da presença de escritores, autoridades, acadêmicos de vários es-
tados do nordeste e do Governador de Pernambuco, o ato contou
com a participação de grupos folclóricos da região que se apresenta-
ram nos jardins daquela instituição.

Em 8 de junho de 2006

ROTARY CLUB – O Rotary Club do Recife outorgou ao Acadêmi-
co Marcos Vinicios Vilaça o título de “Honra ao Mérito 2006” pelos
relevantes serviços prestados ao povo pernambucano, em decisão unâni-
me dos Conselhos Diretor e Consultivo da instituição.

Em 4 de agosto de 2006

ACADEMIA PARANAENSE DE LETRAS – O Acadêmico Mar-
cos Vinicios Vilaça foi homenageado na Academia Paranaense de Letras,
em sessão solene, e saudado pelo Presidente Túlio Vargas. Na mesma data,
participou da inauguração do retrato de Marcantonio Vilaça, na Galeria
que tem o seu nome, que é patrocinada pelo Instituto de Altos Estudos
de Curitiba (PR).
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Em 17 de agosto de 2006

O ARTESÃO DA PALAVRA – Foi exibido, na Sala José de Alen-
car, o DVD “O artesão da palavra”. Trata-se de um documentário feito
pelo cineasta Douglas Machado, a respeito da vida e obra do Acadêmico
Marcos Vinicios Vilaça.

Em 21 de setembro de 2006

CONSELHO CONSULTIVO DA FUNDAÇÃO LUSO-AME-
RICANA – O Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça passou a integrar o
Conselho Consultivo da Fundação Luso-Americana, sediada em Lisboa,
que se dedica à difusão da Língua Portuguesa.

Em 9 de novembro de 2006

ORDINE DELLA STELLA DELLA SOLIDARIETÁ ITALIANA
– Foi conferida pelo Presidente da República Italiana a condecoração
Ordine della Stella della Solidarietá Italiana no grau de Grande Officiale ao Pre-
sidente Marcos Vinicios Vilaça, pelos seus altos méritos culturais. O
Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça quebrou uma tradição dos últimos
tempos no Conselho do IPHAN, ao ser reconduzido para novo manda-
to, por decisão do Ministro Gilberto Gil.

Em 13 de novembro de 2006

ALMOÇO OFERECIDO PELA FIESP AO PRESIDENTE DA
ABL – A Federação das Indústrias de São Paulo, presidida pelo Dr. Pau-
lo Skaf, ofereceu na sede da Av. Paulista, um almoço em homenagem ao
Presidente Marcos Vinicios Vilaça com o comparecimento de empresá-
rios, intelectuais e Acadêmicos.
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Em 18 de janeiro de 2007

A ACADEMIA BRASILEIRA E O TCU – Durante a posse do
novo Ministro do TCU, Aroldo Cedraz, foram feitos discursos com re-
ferências elogiosas à Academia Brasileira e às suas atividades. Na ocasião,
o Ministro Guilherme Palmeira registrou a seleção pela revista Isto É dos
cem brasileiros que se destacaram em 2006, onde figura o nome do Presi-
dente da ABL.

Em 6 de fevereiro de 2007

AUDIÊNCIA MINISTERIAL - O Presidente Marcos Vinicios Vi-
laça esteve no Palácio do Planalto, recebido em audiência especial pelo
Ministro Chefe da Secretaria da Presidência da República, Professor
Luís Dulci. Trataram de temas do interesse da Academia Brasileira de
Letras.

Em 15 de fevereiro de 2007

ACADÊMICOS E O FREVO - Em sessão, no Recife, o Conselho
Consultivo do IPHAN aprovou a inclusão do FREVO no livro de re-
gistros do Patrimônio Imaterial do Brasil. Na ocasião, o Conselheiro
Marcos Vinicios Vilaça referiu-se a menções e estudos de alguns dos
seus confrades sobre a música e a dança que caracteriza o carnaval dos
pernambucanos, lembrou que a criação do registro de Patrimônio
Imaterial foi resultado de estudos do acadêmico Eduardo Portella,
dele próprio e dos escritores Joaquim Falcão e José Paulo Cavalcanti
Filho.
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Em 29 de março de 2007

FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DE SÃO PAULO – O Presi-
dente Marcos Vilaça participou do almoço que a Federação das Indús-
trias de São Paulo ofereceu ao Presidente do Conselho de Ministro da
Itália, Romano Prodi. Convidado do Presidente Paulo Skaf sentou-se à
mesa principal, quando lhe foi solicitado pelo premier explicar os objeti-
vos da ABL.

Em 1 de agosto de 2007

UNISUAM – O Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM),
do Rio de Janeiro, concedeu seu primeiro título de Doutor Honoris
Causa ao presidente da Academia Brasileira de Letras, Marcos Vinicios
Vilaça. Fundada há 33 anos, a instituição considerou as contribuições
que o acadêmico deu às Ciências Jurídicas e Sociais.

Em 1 de outubro de 2007

JORNAL DO COMMERCIO – Prestes a completar 180 anos, o
Jornal do Commercio homenageou o presidente da Academia Brasileira de
Letras Marcos Vinicios Vilaça, pelo seu desempenho à frente da insti-
tuição.

A cerimônia ocorreu no Copacabana Palace. Na ocasião, foi entregue
ao acadêmico uma escultura que representa os 180 anos do jornal, criada
pela artista plástica Christina Oiticica.
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Carta de reconhecimento
dos funcionários do
Arquivo Múcio Leão
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2007.

Excelentíssimo Senhor
Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça,
Presidente da Academia Brasileira de Letras.

Prezado Senhor,

Por este meio, quero agradecer em nome de toda a equipe do
Arquivo Múcio Leão a atenção que o este Setor vem obtendo des-
sa ilustre Diretoria.

O reconhecimento e o apoio recebido nestes dois últimos anos
resultaram em diversas melhorias que permitiram um salto quanti-
tativo e qualitativo para o Arquivo, não só com relação à estrutura
física da área de guarda, mas também no que diz respeito à capaci-
tação dos meus funcionários, que estão mais preparados para geri-
rem a nossa política de modernização do Sistema de Arquivos da
Academia Brasileira de Letras, iniciada no ano do Centenário desta
Casa, e que atualmente são compatíveis com os padrões da moder-
na arquivística adotada internacionalmente.

O Arquivo recebeu apoio em várias áreas. Como ilustração, quero
mencionar algumas que julgo serem muito importantes para o perfeito
andamento das atividades do Setor em prol da preservação da memória
desta Casa e dos seus Membros Efetivos, nossa maior finalidade.
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1. Aquisição de um grupo modular de arquivos deslizantes
totalmente automatizados que aumentou consideravel-
mente a capacidade de guarda do acervo institucional, bem
como dos acervos provenientes dos acadêmicos;

2. Reforma das cabines de consulta aos documentos audiovi-
suais e eletrônicos, trazendo maior comodidade e conforto
aos pesquisadores do Arquivo da ABL;

3. Reforma do espaço e aquisição de novos equipamentos
para o Núcleo de Conservação, assim como a possibilidade
dada aos funcionários daquele setor para participarem de
diversos cursos na área de restauração.

4. Aquisição de material especializado para acondicionamen-
to das fotografias;

5. Apoio efetivo para a participação da Arquivista Maria Oli-
veira no Mestrado em Bens Culturais e Projetos Sociais da Fun-
dação Getúlio Vargas, o que sem sombra de dúvida a quali-
ficará profissionalmente.

6. Convite formulado a nossa arquivista Cíntia Mendes para
que ela visitasse a The Norwegian Academy Of Science And Letters,
em Oslo, na Noruega. Na ocasião, teve a oportunidade de
se reunir e trocar experiências de trabalho com a secretá-
ria daquela Instituição, Anne-Marie Astad. Como resulta-
do da visita, verificou-se que a Academia Norueguesa não é
a detentora e guardiã dos arquivos pessoais dos seus acadê-
micos, como faz a ABL.

7. Possibilidade de participar do Seminário “Arquivos Pesso-
ais de Titulares de Cargos Públicos: curadoria e tratamento
técnico”, ministrado no Instituto Fernando Henrique Car-
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doso, em S. Paulo, com conferência inaugural do Bruno
Delmas, da École des Chartes, França;

8. Participação da nossa estagiária Daniella Gomes no 11.o

Curso de Preservação de Acervos Bibliográficos e Documentais, que
somente foi possível graças ao Termo de Parceria celebrado
no início deste ano entre a Fundação Biblioteca Nacional e
a Academia Brasileira de Letras.

Não temos palavras para expressar a nossa gratidão, apenas gos-
taríamos de deixar aqui registrado o nosso Muito Obrigado e de-
sejar os melhores votos de felicidades para o senhor, a senhora
Dona Maria do Carmo e toda a vossa família.

Tenha sempre em mente que aqui no setor do Arquivo o senhor en-
contrará profissionais admirados com a eficiência de vossa atuação como
presidente da Casa de Machado de Assis e imensamente gratos por todo
o apoio ora recebido.

Aproveito e apresento o mais elevado conceito de estima e consideração.
Atenciosamente,

PAULINO LEMES DE SOUZA CARDOSO

Chefe do Arquivo
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EXPOSIÇÕES





AAcademia Brasileira de Letras possui espaços para exposições
permanentes e temporárias sobre a vida e a obra de Acadêmicos

e de personalidades que se destacam em nossa vida cultural, artística
e literária.
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Biblioteca Acadêmica Lúcio
de Mendonça
Fundada em 1905 e voltada principalmente para consulta e pesquisas

de Acadêmicos, a Biblioteca Acadêmica Lúcio de Mendonça é formada
por um rico acervo de obras de Acadêmicos e sobre eles.

Localizada no 2.º andar do Petit Trianon, a BALM, é outro espaço da
ABL que realiza exposições temporárias, com duração de uma semana,
baseada em efemérides. De segunda a sexta, das 9 às 18 horas.

Biblioteca Rodolfo Garcia
Inaugurada em 2005, a Biblioteca Rodolfo Garcia conta com uma

Sala de Exposições destinada a apresentar, temporariamente, parte de seu
acervo de obras raras.

Centro Cultural da Academia
O Centro Cultural da Academia, inicialmente denominado Centro

Cultural do Brasil, possui dois espaços para exposições localizados no sa-
guão e no 1.º andar.

Desde sua inauguração, em 1979, tais espaços são destinados a expo-
sições temporárias, tanto sobre as mais diversões expressões da literatura,
quanto sobre a produção específica dos Acadêmicos.
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Galeria Manuel Bandeira
A Galeria Manuel Bandeira foi inaugurada em 1998 com a exposição

dos móveis restaurados de Machado de Assis, que atualmente se encon-
tram no Espaço Machado de Assis. A Galeria exibe peças do rico acervo
da própria Academia e também oriundas de acervos particulares, e abriga
exposições temporárias de obras de artistas contemporâneos.

Localizada no mezanino do Palácio Austregésilo de Athayde, a Gale-
ria Manuel Bandeira está apresentando atualmente a exposição “Enge-
nho e memória”, de José Lins do Rego.
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Espaço Machado de Assis
Inaugurado em 1999, o Espaço Machado de Assis destina-se à pes-

quisa e à difusão do universo machadiano.
Localizado no 2.º andar do Centro Cultural da Academia e com exce-

lentes instalações para consultas e pesquisas, apresenta uma exposição
permanente de exemplares do mobiliário e de objetos que guarneciam o
sobrado na Rua Cosme Velho, número 18, de Machado de Assis de sua
esposa, D. Carolina.

Sala Afonso Arinos
Inaugurada em 2006, a Sala Afonso Arinos é dedicada à memória do

jurista, professor, político, historiador, crítico, ensaísta e memorialista
Afonso Arinos de Melo Franco, ocupante Cadeira 25 entre 1958 e 1990.

A Sala abriga uma exposição fotobiográfica, manuscritos dos livros de
memórias do Acadêmico, além de todas as condecorações que recebeu ao
longo da vida.

Galeria dos Ex-presidentes da
Academia Brasileira de Letras
No dia 21 de julho de 2006 o Presidente da ABL, Marcos Vinicios

Vilaça inaugurou a Galeria dos Ex-presidentes da Academia Brasileira
de Letras. Ela está localizada na sala de reuniões do Espaço Josué
Montello, que abriga desde julho de 2006 as novas instalações da Di-
retoria da ABL.
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Manuel Bandeira
A Academia Brasileira de Letras (ABL) homenageou o único e verda-

deiro rei de Pasárgada, inaugurando, em parceria com a Prefeitura do Rio
de Janeiro, uma escultura do poeta na praça que leva seu nome, na junção
da Rua Santa Luzia com a Av. Presidente Wilson, aos pés da quase tri-
centenária Igreja de Santa Luzia, no Centro do Rio de Janeiro.

O local é emblemático por sua proximidade a um dos três vértices do
triângulo onde o poeta passou grande parte de sua maturidade e velhice: a
ABL, o seu modesto apartamento na Avenida Beira-Mar e o prédio da
Faculdade Nacional de Filosofia, hoje Instituto de Filosofia e Ciências
Sociais da UFRJ, onde foi professor.
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A localização da escultura passa a representar, exercitando a imagina-
ção, um ponto deslocado que, se ligado a cada um dos vértices daquele
triângulo no passado, formará virtualmente uma figura tridimensional,
um tetraedro imaginário, que representa – essa imaginação não tem mes-
mo limites – um deslocamento de sua poesia que escorre do passado,
adentrando vagarosamente nosso presente, preenchendo todos os espa-
ços, tornando-se parte do nosso dia-a-dia e nos permitindo, sempre que
possível, participar do processo de criação do poeta, conversar com ele,
olhar por cima de seus ombros e observar de que assuntos ele se ocupa.

Guimarães Rosa 1956
A Academia Brasileira de Letras inaugurou no dia 13 de julho, na Ga-

leria Manuel Bandeira, a exposição “Guimarães Rosa 1956” para come-
morar os 50 anos da  publicação de Corpo de Baile e Grande Sertão: Veredas.

Trata-se de uma fotobiografia, com 50 ampliações que registram mo-
mentos significativos da vida de Guimarães Rosa e dezenas de originais
pela primeira vez exibidos ao público do Rio de Janeiro, cedidos pelo bi-
bliófilo Manoel Portinari Leão.

Exposição Coronel, coronéis
Exposição comemorativa dos quarenta anos de publicação do livro

Coronel, Coronéis, do Acadêmico Marcos Vinicios Vilaça e do escritor Ro-
berto Cavalcanti de Albuquerque, no saguão do Centro Cultural da Aca-
demia Brasileira de Letras, foi inaugurada no dia 3 de novembro de
2005, e ficou aberta para visitação até o dia 30 de abril de 2006.
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Palavras sem fronteiras –
Mídias convergentes
Baseada no livro Palavras sem Fronteiras do acadêmico Sergio Corrêa da

Costa, a exposição “Palavras sem fronteiras - Mídias convergentes” per-
maneceu na Biblioteca Rodolfo Garcia até o dia 20 de julho. A homena-
gem ao diplomata contou com uma programação multimídia, apoiada
pela embaixatriz Michèle Corrêa da Costa.

Dinâmica, a múltipla exposição deu vida física ao livro, permitindo ao
visitante um mergulho no rico mundo das palavras empregadas interna-
cionalmente. As faces diversas de “Palavras sem fronteiras” ganharam
movimento e animação nas mãos da artista gráfica Mary Paz Guillén.
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Bandeira o tempo inteiro
Inaugurada durante as homenagens ao poeta pernambucano Manuel

Bandeira, a exposição “Bandeira o tempo inteiro” foi baseada no rio me-
tafórico, o Capibaribe / Capiberibe da infância do autor e o próprio rio
temporal de sua vida.

Com a concepção espacial e montagem de Graça Coutinho, os visitan-
tes poderão acompanhar a trajetória biográfica e lírica do escritor através
de centenas de fotos, primeiras edições, manuscritos de poemas, cartas,
desenhos, objetos, pinturas e relíquias pessoais da sua vida. A exposição
ficou localizada na Galeria Manuel Bandeira, no Palácio Austregésilo de
Athayde e teve a curadoria de Alexei Bueno.
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Do Reino Encantado
Iluminogravuras de Ariano Suassuna e fotografia de Gustavo Moura

inaugurada na Galeria Manuel Bandeira no dia 14 de março de 2006. As
imagens foram inspiradas na fazenda Acauã, localizada no sertão nordes-
tino, onde Ariano viveu parte de sua infância.

Agostinho da Silva: Exposição
Foto-Bio-Bibliográfica
Centenário de nascimento – 1906-2006, exposição aberta no dia 8 de

agosto de 2006, no saguão do Centro Cultural da Academia Brasileira de
Letras.
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Exposição Francisco Brennand
A Academia Brasileira de Letras inaugurou no dia 10 de dezembro de

2007, na Galeria Manuel Bandeira, a exposição “Francisco Brennand 80 os
desenhos” onde o artista apresentou desenhos inéditos no Rio de Janeiro.
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APOSIÇÃO DE
RETRATO





O Retrato é uma representação de uma figura individual ou de um
grupo, elaborada a partir de modelo vivo, documentos, fotografias,

ou com o auxílio da memória. O retrato (do latim retrahere, copiar), em
seu sentido primeiro, está ligado à idéia de mímese. Por essa razão, foi
muito utilizado nas academias e escolas de Arte para o aprendizado do
ofício e domínio da técnica.

Na pintura, o retrato se afirma como gênero autônomo no século
XIV, após ter sido utilizado no Egito, no mundo grego e na socieda-
de romana, com finalidades diversas: comemorativa, religiosa, fune-
rária etc.

“Giovanni, o Bom” (1360), pertencente ao Museu do Louvre, é con-
siderado um dos primeiros retratos pintados de que se tem notícia. A
partir daí, o retrato passa a ocupar lugar destacado na Arte européia, atra-
vessando diferentes escolas e estilos artísticos.

A difusão da retratística acompanha os anseios da corte e da burguesia
urbana de projetar suas imagens na vida pública e privada.

Gilberte Freyre, em um estudo intitulado “Em torno da importância
dos retratos para os estudos biográficos”, ressalta que:
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...tem-se nos retratos sugestões ou informações antropológica, so-
ciológica e psicologicamente – e não apenas historicamente – valio-
sas. São documentos que, além de fixar fisionomias, olhares, expres-
sões de indivíduos em face de diferentes combinações – ou desajus-
tamentos – de hereditariedades biológicas com circunstâncias sociais
ou culturais de meios, também indicam relações desse mesmo indiví-
duo, aparentemente só ou singular, com os diferentes tempos físicos,
psicológicos e também sociais por ele vividos, quer como indivíduo
apenas, quer como parte de um complexo que, por se tornar superin-
dividual, ou coletivo, não deixa de contar sobrevivências pessoais
que não dissolvem de todo no complexo coletivo. [...] O retrato, en-
tão – quer o desenhado ou pintado, quer o fotográfico ou cinemato-
gráfico – é elemento valiosamente biográfico, pelo que acrescenta,
pela imagem de psicológico, de antropológico, de psicossomático
aos informes escritos a respeito de uma personalidade.

O presidente Marcos Vinicios Vilaça, ao fazer aposições de retratos
de acadêmicos já falecidos, quis homenagear, expressar e deixar marcada
a imagem do acadêmico para a posteridade, lembrando a todos a impor-
tância e o lugar por ele ocupado na sociedade.
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Aposição do Retrato do
Acadêmico Mauro Mota
Realizou-se no dia 14 de setembro de 2006, às 15 horas, no Salão

Nobre da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico
Mauro Mota. O orador da Solenidade foi o Acadêmico Marcos Vinicios
Vilaça.
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Aposição do Retrato da
Acadêmica Rachel de Queiroz
Realizou-se no dia 9 de novembro de 2006, às 15 horas, a cerimônia

de aposição do retrato da Acadêmica Rachel de Queiroz, no Salão Nobre
da Academia.

Aposição do Retrato do Acadêmico
Barbosa Lima Sobrinho
Realizou-se no dia 29 de março de 2007, às 15 horas, no Salão Nobre

da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico Barbosa
Lima Sobrinho.

Aposição do Retrato do Acadêmico
Francisco de Assis Barbosa
Realizou-se no dia 26 de abril de 2007, às 15 horas, no Salão Nobre

da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico Fran-
cisco de Assis Barbosa. O orador da Solenidade foi o Acadêmico Sergio
Paulo Rouanet.
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Aposição do Retrato do
Acadêmico Carlos Chagas Filho
Realizou-se no dia 31 de maio de 2007, às 15 horas, no Salão Nobre

da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico Carlos
Chagas Filho. O orador da Solenidade foi o Acadêmico Alberto da Costa
e Silva.

Aposição do Retrato dos
Acadêmicos Luís Viana Filho,
Aurélio Buarque de Holanda,
Adonias Filho, Herberto Sales,
Pedro Calmon e Oscar Dias Corrêa
Realizou-se no dia 8 de novembro de 2007, às 15 horas, no Salão

Nobre da Academia, a cerimônia de aposição do retrato dos Acadêmicos
Luís Viana Filho, Aurélio Buarque de Holanda, Adonias Filho, Herber-
to Sales, Pedro Calmon e Oscar Dias Corrêa.

Familiares dos homenageados e outros confrades estiveram reunidos
no Petit Trianon para a cerimônia que foi dirigida pelo acadêmico Marcos
Vinicios Vilaça, presidente da ABL, e teve como orador oficial o acadê-
mico Tarcísio Padilha.

Após o evento, os retratos foram colocados em lugares especiais da
Academia escolhidos pelo presidente.
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Aposição do Retrato do Acadêmico
Múcio Leão
Realizou-se no dia 22 de novembro de 2007, às 15 horas, no Salão

Nobre da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico
Múcio Leão. O orador da Solenidade foi o Acadêmico Murilo Melo
Filho.

Aposição do Retrato do Acadêmico
Sergio Correa da Costa
Realizou-se no dia 29 de novembro de 2007, às 15 horas, no Salão

Nobre da Academia, a cerimônia de aposição do retrato do Acadêmico
Sergio Correa da Costa. O orador da Solenidade foi o Acadêmico nel-
son Pereira dos Santos.
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ABL NA WEB





A gestão de Vilaça se destacou pelo investimento maciço em novas
tecnologias da informação, programas culturais, seminários e

conferências abertos ao público e com entrada franca. A Academia
demonstrou que tradição e modernidade podem conviver em perfeita
harmonia. “A ABL não pode ser artesanal e se limitar àquele modelo ex-
tremamente conservador. Ela tem que se organizar para o contemporâ-
neo e, para isso, deve se abrir para a sociedade. Mas sem vulgarizar”, colo-
cou o presidente.

Arnaldo Niskier, em recente artigo intitulado “Vilaça: virtuoso e vir-
tual” ressalta:

Se há um setor que provoca encantamento nas ações de Marcos
Vinicios Vilaça no comando da Academia Brasileira de Letras, é o
que se refere ao mundo da cibernética. A ABL remoçou, nos últi-
mos anos, com a sua adesão aos sites, internet, videoconferências, sa-
télite, como se vivesse em outro planeta, impossível de prever no
início dos seus 110 anos de vida.
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219



O presidente da ABL colocou ainda que, entre os planos em sua lide-
rança da Casa, esteve a disponibilização on-line de 18 mil títulos que são
hoje de domínio público:

– Estamos entrando num novo século e a Academia, sem abrir mão de
sua tradição, vai assumir a modernidade exigida pelos novos tempos.
Tem a responsabilidade de avançar rumo ao futuro. – afirmou.

Assim, internautas passaram a acompanhar a transmissão de palestras,
seminários, debates e até mesmo de uma Posse, ao vivo, pelo site da ABL.
Data de junho de 2006 o início da reformulação do novo Portal que une
a tradição da instituição de mais de 100 anos e a modernidade do visual
leve, dinâmico e animado: um grande presente para os internautas do
Brasil e do mundo, que puderam assistir de suas casas a primeira posse
transmitida ao vivo, a de Nelson Pereira dos Santos, bem como a do Aca-
dêmico José Mindlin e a de Celso Lafer.

Leia agora na íntegra o artigo de Arnaldo Niskier.
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Vilaça: Virtuoso e Virtual
Arnaldo Niskier

Se há um setor que provoca encantamento, nas ações de Marcos Vini-
cious Vilaça, no comando da Academia Brasileira de Letras, é o que

se refere ao mundo da cibernética.
A ABL remoçou, nos últimos anos, com a sua adesão aos sites, internet,

videoconferências, satélite, como se vivesse em outro planeta, impossível
de prever no início dos seus 110 anos de vida.

Da pena molhada no tinteiro de Machado de Assis até a criação de um
Banco de Dados, em 1986, decorreu o tempo em que o País saiu de uma
economia dependente para conhecer os benefícios da expansão científica
e tecnológica. É possível lembrar o dia em que o presidente Austregésilo
de Athayde sentou-se à frente de um computador, segundo ele só para ti-
rar fotos, e deslizou os dedos endurecidos pelo tempo nos teclados mara-
vilhosos da máquina, até então um belo mistério a ser desvendado.

Hoje, a Academia dispõe da mais moderna biblioteca inteligente do
Brasil, com os seus valiosos 55 mil volumes, todos cadastrados em fonte
eletrônica, para prestar serviços à comunidade. Vilaça, que começou com
medo dos computadores, quer colocar tudo isso a serviço da educação,
nossa primeira e maior necessidade. Assim se amplia o caráter democráti-
co da entidade, afastando as críticas de que ela seria pura e simplesmente
feita para as nossas elites.

O portal da ABL foi criado em 30 de junho de 2006, com 1,6 milhão
de páginas visitadas por 326 mil pessoas. Trata-se de uma bonita perfor-
mance, de resultados crescentes, como se pode esperar do segundo man-
dato de Marcos Vilaça, pernambucano do interior, que se tornou carioca
por adoção. Trouxe para essa dualidade a sua doce companheira Maria
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do Carmo, batizada por José Sarney, grande amigo, de Baronesa de Li-
moeiro. Um casal que se orgulha dos filhos e netos e que soube enfrentar
as vicissitudes da vida com um invejável e comentado espírito de solida-
riedade e respeito aos desígnios do destino.

Ministro do Tribunal de Contas da União desde 1988 e na ABL des-
de 1985, sendo, pois, um dos mais antigos imortais, Vilaça faz o tempo
se multiplicar, dedicando-se ainda às edições estrangeiras do seu clássico
Coronel, Coronéis. O que o levou sem grande dificuldade a amar a literatura
de cordel do seu povo. Não se estranha que, no site de relacionamento
Orkut, há várias comunidades cordelistas. É a presença permanente da
cultura popular, inclusive nos modernos meios eletrônicos. “Por que a
Academia deveria desconhecer o fenômeno?”.

Outro fato impressionante é a devoção do presidente aos cursos que
são dados às terças-feiras, com notável comparecimento de alunos de Le-
tras, professores e simples admiradores dos conferencistas. O carro-chefe
foi o seminário “Brasil, brasis”. Mas tivemos também “Literatura e Fute-
bol”, em que pudemos contar a história dos grandes torcedores do Amé-
rica F.C. que passaram pela Casa de Machado de Assis, e mais “Literatura
e Culinária”, “Literatura e Jornalismo”, “Razão e espiritualidade”, além
de inúmeras e concorridas mesas-redondas. Não se poderia desejar mais
de uma primeira gestão.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A
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A o escrever, comprometemo-nos intelectualmente; assume-se antes
de qualquer coisa uma obrigação de cunho social; expõe-se o que se

pensa sobre aquilo em que se acredita, sobre aquilo que forma seu con-
junto de valores e concepções do mundo.

Roland Barthes dizia que escrever “é espantar-se”; Clarice Lispector,
que o ato de colocar no papel um pensamento não é tarefa fácil: “É duro
quebrar rochas. Voam faíscas e lascas como aços espelhados. Mas já que
se há de escrever, que ao menos não se esmaguem com palavras as entreli-
nhas. A palavra é um domínio sobre o mundo, é lembrar-se do que nunca
existiu”.

Mas é Graciliano que expressa com sentimento a arte da boa escrita:

Deve-se escrever da mesma maneira como as lavadeiras lá de Ala-
goas fazem seu ofício. Elas começam com uma primeira lavada,
molham a roupa suja na beira da lagoa ou do riacho, torcem o
pano, molham-na novamente, voltam a torcer. Colocam o anil, en-
saboam e torcem uma, duas vezes. Depois enxáguam, dão mais
uma molhada, agora jogando a água com a mão. Batem o pano na
laje ou na pedra limpa, e dão mais uma torcida e mais outra, torcem
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até não pingar do pano uma só gota. Somente depois de feito tudo
isso é que elas dependuram a roupa lavada na corda ou no varal,
para secar. Pois quem se mete a escrever devia fazer a mesma coisa.
A palavra não foi feita para enfeitar, brilhar como ouro falso; a pa-
lavra foi feita para dizer.

E é com esse espírito que Marcos Vinicios Vilaça escreve seus textos,
sem medos, colocando-se em cada palavra, expressando-se com a alma.
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Na fronteira dos valores
Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 18/1/2006

Machado de Assis, primeiro presidente da Academia Brasileira de Le-
tras, ensinou no discurso da fundação que a instituição precisa do

apoio de todos, que a tradição é o nosso primeiro voto; que ele deve per-
durar, e que o passemos aos sucessores como o pensamento e a vontade
iniciais. Por isso, o objetivo não apenas meu, mas de toda a diretoria, não
é impor idéias, mas conduzir a vontade de todos, claro que sem perda de
um só milímetro do espaço das competências.

O novo olhar sobre os problemas do desenvolvimento parte da pers-
pectiva do conhecimento, cuja gestão acelera a geração de novos saberes e
sua incorporação sob a forma de inovações, com o deslocamento da fron-
teira dos valores.

Este é o século do conhecimento, seja como técnica, seja como infor-
mação. Há uma partição do conhecimento com o fosso a separar ciências
e humanidades. Há uma divisão que a evolução do saber vem agravando,
pelas crescentes incompreensões, resultando no risco de que se sabe mais
e mais sobre menos e menos, quase tudo sobre quase nada.

A idéia de civilização refere-se aos valores reconhecidos, estendidos
por toda a humanidade. Implica e contém a idéia de progresso. O homem
civilizado opõe-se ao homem primitivo. Já a idéia de cultura revive no
presente o ‘’passado eterno’’. Se a civilização tende a apagar diferenças
pela pasteurização, a noção de cultura sublinha as diferenças para bem re-
fletir a consciência de nação, de pátria como um pertence.

À Academia Brasileira de Letras compete participar do humanismo
compatível com este século do conhecimento. Seu papel é preservar e va-
lorizar a memória nacional: a língua como instrumento do conhecimento
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e da convivência; as letras como reveladoras/formadoras da identidade
nacional; a cultura preservada e habilmente inserida em processo civiliza-
tório que seja também caracteristicamente brasileiro. Sem deixar de fora
nada do que é humano: a ciência, que reside no espírito, que observa e ex-
plica; e a poesia, que habita a alma, que sente e compreende.

Para tanto, creio, a Academia deve propor e liderar um sistema básico
de referência para a compreensão e valorização da cultura brasileira. Fa-
zê-lo não a partir de uma concepção restritiva de cultura, mas de um con-
ceito dela amplamente antropológico: abarcando todo o pensar, o agir, o
fazer humano, quando motivados por valores. E valores não apenas estéti-
cos ou históricos; também os geradores das muitas habilidades, inclusive
técnicas utilitárias, populares. Fazê-lo não como simples testemunha do
passado, mas a partir de uma visão dinâmica da cultura, de uma cultura ‘’vi-
va’’, libertadora, integradora. Inserida em uma projeto nacional que se ins-
pire em um novo e transformador humanismo.

Uma nova política cultural para o país, nela inserida uma política de
valorização e uso da memória, deve contrapor-se à pressão homogeneiza-
dora da globalização, mas sem os cacoetes do oposto tribalista. A globali-
zação pode ameaçar a identidade nacional, ameaçar a própria língua, veí-
culo por excelência da construção social de uma realidade autenticamen-
te brasileira.

Para essa defesa da língua e da cultura, a Academia contará com o apo-
io das suas congêneres nos nossos estados, cujos laços vamos estimular e
promover.

Vamos também ampliar significativamente a divulgação, por todo o
Brasil, do que fazemos em nossa Casa e o que fazem dentro e fora dela os
nossos acadêmicos. Pretendemos estimular o diálogo da ABL com a so-
ciedade brasileira que será o alvo e o estímulo permanente para a nossa
caminhada.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

228



Vamos buscar o apoio das empresas, das universidades, das ONG’s,
das bibliotecas, dos museus, dos teatros, das empresas de comunicação,
das entidades literárias e culturais e das estruturas governamentais para
que, juntos, possamos combater o bom combate em benefício do povo e
da cultura do país.

Alceu Amoroso Lima disse ao tomar posse, em 1935, que são com-
plementares e de duas ordens as funções literárias da Academia: de tradi-
ção e de manutenção do que ficou de bom; de criação e de renovação da
cultura nacional. É lição permanente e atual.

Se o futuro é um chamamento, estamos prontos para ele. Se o futuro é
um sonho, é boa a sua fisionomia. Ouço a Maria Rita cantar que a alegria
quem dá é Deus e que a tristeza é a gente quem faz. Deus deu-me a alegria
desta hora, evitarei a outra parte, pois quero ter, na presidência da ABL,
sempre presente a lição de dom Hélder Câmara:

“É graça divina começar bem. Graça maior, persistir na caminhada
certa. Mas a graça das graças é não desistir nunca”.

A R T I G O S 2 0 0 6 - 2 0 0 7

229



Afinidades entre o STF e a ABL
Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 05/04/2006

Em sessão solene realizada pelo Supremo Tribunal Federal em home-
nagem aos 10 acadêmicos que foram também seus ministros, sen-

tiu-se, entre outros objetivos, a evidência das afinidades de duas institui-
ções com histórias paralelas: a Academia Brasileira de Letras e a nossa
Alta Corte de Justiça.

Esses dez ministros-acadêmicos foram: Lúcio de Mendonça, Rodrigo
Octávio, João Luís Alves, Pedro Lessa, Ataulfo de Paiva, Aníbal Freire,
Cândido Motta Filho, Hermes Lima, Evandro Lins e Silva e Oscar Dias
Corrêa.

Ao falar na ocasião, referindo-se ao Supremo Tribunal Federal e à
Academia Brasileira de Letras, disse que temos forçosamente de trian-
gular a análise, acrescentando-lhes as nossas mais tradicionais Arcadas,
como as de Olinda e de São Paulo, que foram chamadas também de Fa-
culdades.

As tradicionais cerimônias do ingresso de professores nessas Faculda-
des assemelham-se às posses na Casa de Machado de Assis, com discurso
de recepção e o empossado agradecendo e elogiando o seu antecessor na
cadeira. As Faculdades de Direito também se inspiraram nos procedi-
mentos da Academia Francesa, de onde vem toda essa liturgia.

Antônio Cândido observou que as Faculdades de Direito são o berço
da cultura literária no Brasil. Em São Paulo, nas Arcadas da entrada e no
salão nobre, há placas com nomes, todos, não de juristas, mas de poetas.
Em Pernambuco, ainda ecoam as vozes de Castro Alves ou de Carlos
Pena Filho pelos corredores da Casa de Tobias Barreto.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A
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“O Navio Negreiro” foi recitado, pela primeira vez, na Faculdade de
Direito de São Paulo. O movimento conhecido como Escola do Recife,
que Sílvio Romero divide nas fases crítico-filosófica e poética, exponen-
cia nomes como os de Artur Orlando, Clóvis Bevilacqua, Martins Júnior
e Graça Aranha, com o orgulho daquela Casa por lá terem passado Rui
Barbosa, Teixeira de Freitas, Barão do Rio Branco, Araripe Júnior, Gil-
berto Amado, Pontes de Miranda e José Lins do Rego, que não eram per-
nambucanos.

Esses bacharéis-literatos, no esplendor da criação intelectual, chega-
ram alguns à Academia, outros ao Supremo, ou a ambos. Eram, antes de
tudo, humanistas que jamais consentiram no desterro do espírito.

Mas não é somente isso. A Academia e o Supremo mantêm a tradição,
que lhes é comum, de se ocuparem de temas de interesse nacional, sem fi-
carem limitados a questões formalmente mais próprias dos seus objeti-
vos. Tudo por altaneria da consciência.

Essas faces gêmeas das duas instituições ainda estão a merecer uma re-
flexão mais aprofundada, pois se realizam pelo diálogo informal e não
pelo monólogo da distância. Não somos brasilcéticos. Temos paixão fu-
turante.

O Marquês de Caravelas lembrava que dos cursos jurídicos viriam
pessoas não apenas habilitadas à administração da Justiça, mas para todas
as funções de afirmação nacional.

Provoquei lateralmente o ângulo que associa o Supremo e a Acade-
mia, porque o ministro Eros Grau e o acadêmico Alberto Venâncio Fi-
lho, oradores oficiais daquela sessão solene, fizeram afirmações impor-
tantes. Ambos são adequados representantes das duas instituições, ho-
mens do direito e homens da literatura, juristas e escritores, compromis-
sados com o pensamento.

A sessão que trouxe a Academia para esta homenagem no Supremo
privilegia a conceituação de cultura. Ali estiveram presentes, como nos-
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sos representantes, os acadêmicos José Sarney e Marco Maciel, senado-
res, Arnaldo Niskier, Cícero Sandroni, Murilo Melo Filho e Carlos Ne-
jar. A cultura é uma aposta fundamental na modernização do país e um
imperativo de afirmação e renovação da nossa identidade.

Aos ministros do Supremo e, em particular, ao seu presidente Nelson
Jobim, empenhado pessoalmente para que estivéssemos juntos e unidos
naquela tarde, declarei na ocasião que a Academia Brasileira de Letras
muito agradecia a honrosa acolhida. Não sei de outra instituição à qual o
Supremo tenha prestado homenagem igual àquela. Mas, modéstia à par-
te, posso dizer que a ABL bem a merece.
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Rio, porto de pensamento
brasileiro
Revista Carioquice (RJ) julho/agosto/setembro 2006

Sou um pernambucano arretado e apaixonado pela terra de Machado
de Assis. Ao ser eleito presidente da carioquíssima Academia Brasilei-

ra de Letras, meu primeiro pensamento foi o de que os talentos do Nor-
deste – eu também mereci esta “colher de chá” – sempre mereceram aco-
lhida aqui. A cidade representa uma plataforma permanente de lança-
mento dos meus conterrâneos.

A imagem que guardo da primeira vez que vim ao Rio, com 17 anos,
ao sair do então Aeroporto do Galeão, é a da igreja da Penha, encarapita-
da num outeiro de pedra, no subúrbio da Leopoldina.

Tempos depois, já noivo de Maria do Carmo, voltei à cidade com a
missão de comprar o enxoval do casamento nas ruas do Centro, as mais
chiques da época. Dessa vez, o que me encantou foram as vias, praças, lar-
gos, becos e edificações de diferentes períodos que hoje compões o cha-
mado Corredor Cultural. Meu xodó é o Museu Nacional de Belas Artes.

Em 1983, quando eu era Secretário Federal de Cultura, quis demons-
trar todo o meu carinho por esse histórico pedaço do Rio ao promover a
restauração do Paço Imperial, na Praça XV. O monumento arquitetôni-
co foi inteiramente recuperado e devolvido à população para abrigar a
produção cultural contemporânea.

Hoje, acho que o Rio precisa de projetos que restituam ao Centro sua
majestosa expressão. Iniciativas como o Centro de Convenções do
MAM, a reforma do Hotel Serrador e as obras de recuperação das igrejas
da Matriz e do Carmo têm que ser louvadas.
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Moro em bairro vizinho ao Centro há mais de 30 anos. Minha casa é
o tradicionalíssimo Hotel Glória. Da janela do meu apartamento, con-
templo uma de minhas paisagens favoritas: a vista panorâmica da Baía de
Guanabara.

Meu encanto pela cidade vem de todos os lados. E me orgulho de ocu-
par a cadeira 26 da Academia, que pertenceu exatamente a Paulo Barreto,
o famoso cronista João do Rio. Quando não estou mergulhado na gestão
acadêmica, meu programa preferido é visitar feirinhas de antiguidades da
Praça XV, da Rua do Lavradio, na Lapa, e da praça Santos Dumont, na
Gávea.

O Rio sempre foi o porto do pensamento brasileiro. Mesmo aquele
que não nasceu aqui se sente carioca. A cidade não rejeita. Ao contrário, é
convergente, agregadora. E eu reafirmo o que disse Gilberto Gil: o Rio de
Janeiro continua sendo.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A
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O beijo dos Mindlin
Jornal do Brasil (RJ) 05/07/2006

N aquela tarde, José Mindlin fora consagrado por uma votação unâni-
me para a Cadeira ocupada anteriormente por Josué Montello na

Academia Brasileira de Letras. Tradicionalmente, como sempre acontece
após as eleições, ele estava convidando os seus confrades para comemorar
a vitória e a perenidade acadêmicas.

Na festa com que familiares, acadêmicos e amigos brindavam a sua
eleição, oferecida lá no casarão onde viveram Jujuca e Austregésilo de
Athayde, um filme de amor desfilou à minha frente. Os protagonistas
eram Guita e Mindlin, aos beijos. Ele, do cimo dos seus 93 anos e ela com
mais de 90, um casal nonagenário e raro.

À retaguarda, entre os muito convidados, a memória dos Athaydes, tam-
bém titulares de uma longa vida de casados, de bem casados. Cenário perfeito
pelo presente e pelo passado que conviviam naquela noite no Cosme Velho.

Chamei o fotógrafo que trabalha para nossa Academia e o instruí a ser
um paparazzo: “Fique de olho, no próximo beijo, bata a chapa”. Dito e fei-
to. No dia seguinte, passou-me a foto perfeita.

Um exemplo a essa gente que casa e descasa com quem entra e sai de um
barzinho, sem responsabilidade e sem consistência no amor. Não que seja
adepto da indissolubilidade a qualquer preço, isso nunca, mas não aceito a
dissolubilidade como solução para a relação volúvel de tantas parelhas.

Como programado em todos os anos, estive agora em junho nos feste-
jos de São João, em Pernambuco que, se não são tão famosos como o car-
naval, são mais bonitos e mais saborosos, levando a foto comigo para
mostrar a Maria do Carmo e Taciana Cecília.
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Sabia de como a visão em retrato da união construída em solidez,
compreensão, renúncia e fidelidade seria de muito grado da minha mu-
lher e da minha filha. Admiramos juntos aqueles documentos de vida.

Tinha a certeza de que na Academia e nas suas atividades, a despeito
dos espichados anos de cada um, a imortalidade da Casa passaria a se be-
neficiar da perenidade do amor de Guita e Mindlin.

O homem põe e Deus dispõe. Cinco dias depois da noite dos beijos
daquele casal feliz e orgulhoso dos feitos do varão, entre outras coisas
como dono de uma das mais bonitas bibliotecas do país, tudo se desman-
cha enquanto realidade dos vivos. Guita, que tanto se animara no restabe-
lecimento de pequena enfermidade e acompanhara o marido na consa-
gração eleitoral daquela tarde, morre e vai embora.

Parece até que para morrer esperava apenas que, primeiro, com ela
presente, o marido se elegesse para a Academia Brasileira de Letras. Ele,
agora, terá que, com a família, ainda mais se consolar na companhia de
seus livros maravilhosos. E Guita será a folha de rosto de todos eles, reca-
tada e explicativa.

Ele deverá também ter forças para continuar a relação orgânica com a
inigualável biblioteca que ambos construíram. Penso nele como homem
cuja pele como se alonga para ser capa das obras que presenteou ao Brasil.

Deverá ter forças ainda para compreender, ao contrário de algum
apressado que venha a associar a emoção do ingresso da ABL à partida de
Guita, que nós estaremos todos lá para que se socorra do convívio dos
acadêmicos e recordar que, retirando, em gesto elevado, sua candidatura
para melhor consagração de Mindlin, Mauro Salles também estará co-
nosco no testemunho da solidariedade.

A José Mindlin, por saber e saber cruelmente, a dimensão dolorosa da
perda, advertirei com frase dita a mim pelo romancista moçambicano
Mia Couto:

– O morto amado nunca pára de morrer.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A
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Guimarães Rosa 1956
Diário de Pernambuco (Recife) 16/07/2006

A o publicar Sagarana, em 1946, numa estréia um tanto tardia, aos
36 anos de idade, o diplomata e médico mineiro João Guimarães

Rosa vinha infundir no regionalismo da nossa literatura – que parecia
um tanto esgotado após a grande floração do romance nordestino –
uma inédita força lírica, um sopro épico inigualado, trazendo ao pri-
meiro plano da ficção nacional o sertão mineiro, a civilização do cou-
ro do nosso interior, tema literário que aparentemente se esgotara nas
mãos de um Afonso Arinos ou de um Hugo Carvalho Ramos. Oito
anos antes do seu aparecimento em livro, Sagarana já dera ensejo a um
grande debate literário, ao perder o concurso de contos Humberto de
Campos, organizado pela Editora José Olympio, para Maria Perigosa,
de Luís Jardim.

Após uma década de silêncio, acontece esse annus mirabilis da nossa fic-
ção e de Guimarães Rosa, 1956, no qual o genial fabulista publica, com a
diferença de meses, dois dos maiores títulos da literatura brasileira, dois
livros imensos, titânicos, na extensão e na intrínseca grandeza, Corpo de

Baile, com as sete magistrais novelas que o compõem, e Grande Sertão: Vere-

das, romance de ressonâncias épicas que alçará o sertão brasileiro ao mais
alto plano da expressão universal. A força sem paralelo dessas obras, a sua
visceral e inesperada inventividade lingüística, mobilizando todos os re-
cursos possíveis da língua portuguesa, dos mais longínquos arcaísmos
aos mais atuais processos de expressão literária, todos esses fatores des-
concertaram parcialmente o público leitor, perdido entre a estranheza e a
fascinação, o mesmo acontecendo com a crítica nacional, tudo colabo-
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rando para fazer de 1956 o “ano Guimarães Rosa”, conforme expressão
aguda e profética com que o nomeou então Alberto da Costa e Silva.

Cinqüenta anos depois, envolvido pela compreensão consensual de
sua grandeza, Guimarães Rosa retorna numa exposição, com a qual a
Academia Brasileira de Letras, através da Galeria Manuel Bandeira, co-
memora tão notável efeméride. Reunindo vasto e muitas vezes inédito
material epistolar, gráfico, plástico e bibliográfico, além de um minucio-
so percurso fotográfico sobre o autor, podemos dizer que Guimarães
Rosa 1956, ainda que inegavelmente centrada em ano central de sua vida,
abarca-a inteira, oferecendo ao visitante um contato próximo com um
dos maiores escritores brasileiros de qualquer época.
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Saudades de Josué Montello
Jornal do Brasil (RJ) 02/08/2006

R ecordo-me de Josué Montello e recuso-me a aceitar sua morte, no
dia 15 de março deste ano, aos 89 anos incompletos. Diante do ine-

vitável e de tanto sofrimento, a sua entrada na terra desconhecida ainda
parece incompreensível para nós, os seus companheiros.

Não nos acostumamos à idéia da ausência do grande escritor, desde a
juventude, e com ardor de um crente, devotado ao ofício das letras.

O enorme talento, suficiente para consagrá-lo como um dos maiores
romancistas do nosso tempo, multiplicava-se e se enriquecia, por servir a
um tenaz trabalhador literário, homem íntegro, inteiro, incansável, diu-
turno. Enfim, um homem de caráter.

Lembro Montaigne, um dos seus autores prediletos, quando disse que
“toda a filosofia é aprender a morrer”, advertindo-nos de que pouco a
pouco vamos percebendo que a aventura da vida não termina na morte. A
vida daqueles dos quais cuidamos e que desaparecem se prolonga em nos-
sas vidas. Levamos até o fim as recordações dos que conosco morreram e,
deste modo, continuam vivos.

Todos os dias, às cinco da manhã, quando a madrugada exige ainda luzes
acesas no interior do escritório, Josué se encontrava diante de uma escrivani-
nha com seus instrumentos de trabalho, a criar a urdidura dos seus romances,
contos e novelas, ou então a preparar, com a erudição haurida na leitura dos
clássicos, tomos de história literária, biografias, ensaios e artigos para jornal.

Duas horas depois, os manuscritos prontos eram passados à sua queri-
da e devotada Yvonne, e ela se ocupava em datilografá-los; só depois de
terminada a primeira tardefa do dia, o casal tomava café da manhã.
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Às oito horas, Josué iniciava a segunda fase de seus trabalhos, as leitu-
ras, os estudos e as pesquisas sempre à procura do ainda ignorado para as
devidas incorporações. Depois do almoço, começava um terceiro tempo
dedicado às atividades de administrador cultural em várias esferas do go-
verno: Conselho Federal de Cultura, Biblioteca Nacional, museus, uni-
versidades, cátedra, reitoria, deveres diplomáticos.

E, acima de tudo, a dedicação a esta Academia, aonde chegou em
1954 com o divino calibre de moço e com a qual manteve uma espécie de
relação orgânica – seu corpo e sua pele se alongando no corpo da Casa.
Ainda há poucos dias inauguramos nela o espaço com o seu nome.

O vigoroso coração de Josué insistiu o quanto pôde no objetivo de
torná-lo, assim como é vasta sua obra literária, fisicamente imortal. Sabe-
mos os que acreditam na permanência do espírito que seu repouso final
não representa a vitória da morte. Poderíamos até perguntar, repetindo
Paulo na Epístola aos Coríntios: “Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde
está, ó morte, o teu aguilhão?”.

Seus livros de repercussão internacional, uma verdadeira brasiliana es-
crita por um homem só, jamais escondem a influência das suas origens ma-
ranhenses. Ele destacava com carinho especial os romances, e em alguns de-
les, a exemplo do clássico Tambores de São Luís (de 1975) ou Noite sobre Alcân-

tara (1978) – dos mais belos escritos em língua portuguesa –, está o ensina-
mento de que ninguém será grande sem honrar suas raízes.

Na escritura está muito claro que “vita mutatur, non tollitur”. Ou seja, a
vida é mudada, mas não tolhida.

É num claustro de paz que Josué se encontra agora e donde virá sem-
pre para junto dos seus confrades, pois é verdade o que ele me ensinou,
20 anos atrás: a nossa vida são os nossos mortos.

Enquanto não nos convertemos em verdade, sentiremos saudades dele.
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Invenção de Mundos
Jornal do Commercio (RJ) 30/08/2006

Guimarães Rosa disse com a sutileza das coisas apanhadas em sua
simplicidade que as horas formam o longe e que a vida não tem

termo real.
O longe está nas horas. A vida não tem um fim indiscutível.
O que Maria do Carmo, eu e os filhos temos constatado é que Mar-

cantonio, assim como a neta Vytoria – nossas saudades sem fim – só es-
tão longe nas horas da separação e que suas vidas nunca terminaram.

Se é verdade que seguimos os passos do que lembramos, o Brasil con-
tinua a seguir os passos de Marcantonio.

Vemos o que construiu e uma evidência se torna exponencial. Cuidou
de viajar na esperança pelo fazer bem feito, não foi um cicerone do mira-
bolante. Construiu para ficar.

Marcantonio compreendeu desde cedo de que a sua missão haveria
de ser brasileira e contemporânea, mas nunca para aprisionar os valo-
res brasileiros ou para marginalizar outros momentos do processo de
criação. Emocionava-se com Beatriz Milhazes, como com Kuitca,
sorria para a arte do século XXI – sim ele era cidadão de um tempo a
que não chegou – com o mesmo prazer com que acariciava o altar de
S. Bento, em Olinda.

Sua visão ao intercambiar o que fosse de qualidade, percebeu-a admi-
ravelmente Ileana Ceron, no texto esperto e investigativo com que enri-
queceu o livro Invenção de Mundos.

De fato, Marcantonio superou realidades geográficas que sugerissem
idéias de periferia por uma centralidade qualitativa.
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Quando se perguntou “de que são feitos os dias?”, a inteligência res-
pondeu: “Os dias são feitos de firmes desejos, vigorosas saudades, silen-
ciosas lembranças”.

Mas é preciso completar: não se silencia a esperança.
Marcantonio não calava. Não confidenciava juízos. Dizia na cara.

Com o carinho do agrado ou a dureza do reparo. Também não confiden-
ciava afetos. Expandia o bem querer o quanto lhe apetecesse. De outra
parte, não estava nem aí para a cordialidade supérflua ou o concessionis-
mo ligeiro.

Muita gente ficou de fora do seu acervo. Ou por não se enquadrar no
limite a que se propôs ou por perda de substância na trajetória do artista.
Até depois de não estar mais conosco sofreu dessa incompreensão mes-
quinha. Em vida, sabia disso e brincava com os pais, citando Quintana:
“Eles passarão, eu passarinho”. A mãe vê esses episódios com superiori-
dade, já o pai, por vício do trabalho contabilizou tudo. Mas que esses
passaram, ah! Estão passando, sim.

Nos últimos dias ocupo-me em reler a obra de Neruda e me recordar
do que me contou Jorge Amado: certo dia chegam Zélia e ele a Santiago
para visitar o compadre Pablo. Descendo do avião, vêem-no de braços es-
tendidos e, dramaticamente, a proclamar:

– Jorge, não me pergunte por ninguém; morreram todos.
A morte apanhara os amigos de décadas.
Mortos Pablo, Jorge, Marcantonio também, vou encontrando o filho

nos versos do chileno que, embaralhando as estrofes digo aqui, em louvor
do filho que sangra no coração da gente todas as horas de todos os dias:

Agora me deixem tranqüilo

Agora se acostumem sem mim

Vivi tanto que um dia

Terão que por força me esquecer
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Porém porque faço silêncio

Não creiam que vou morrer

Passa-se comigo o contrário:

Acontece que vou viver.

Acontece que vou e que sigo

Deixem-me sozinho com o dia

Peço licença para nascer

Proclamamos, daqui, Carmo e eu:

Você vai nascer, Tom querido, de novo, na ressurreição. Viver é preciso.
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Olhar itinerante
Jornal do Brasil (Rio de Janeiro) 11/10/2006

Quando escrevi, já faz tanto tempo, o meu livro Em Torno da Sociologia do
Caminhão, tinha exata noção de que haveria de ainda ler muito pelo

tema sobre o qual me apaixonei. Há um provérbio hindu que recomenda
somente falar quando isso vier a ser melhor do que o silêncio. Depois da
provocação da leitura do livro Olhar itinerante, resolvi quebrar o silêncio re-
comendável e tentar dar um depoimento mais do que entusiasmado.

Os autores, Heloísa Helvécia e Túlio Grespan, foram zelosos pesqui-
sadores e capricharam em texto e ilustração. O leitor encontrará no livro
os calos do trabalho de quem o compôs com palavras e imagens. É livro
vivido, sofrido, comparado. Por isso, merecedor da mais linda recomen-
dação. O livro é ricamente ilustrado. É bom de ver.

Certa vez, já escrevi que a influência do caminhão na vida brasileira de
hoje alcança o homem, o animal e as coisas. Cria um linguajar próprio.
Forma novo tipo humano. Civiliza. Aproxima as distâncias. Faz crescer
economias e populações. Enriquece o folclore. Cria mitos.

Tipo fabulosamente ativo é o seu motorista. Noite ou dia, seu ritmo
de ação não diminui. É mais um viajor noturno; no nordeste, nas rotas
áridas do sertão, por força do sol causticante; no Sul, o nevoeiro e a queda
de temperatura ditam-lhe marchas diurnas.

Jacques Lambert impressionou-se com seu destemor e escreveu: “Os
motoristas de caminhão no Brasil são de uma incrível audácia, pois, ape-
sar do mau estado, tanto das estradas quanto dos seus caminhões, envere-
dam por qualquer caminho. Sem ela, a economia brasileira estaria sim-
plesmente paralisada”.
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Nas boas estradas do Rio, de São Paulo ou de Minas, os caminhões
circulam aos milhares todos os dias, mas, mesmo nas estradas de barro,
mais distantes, sempre há um ou outro motorista que consegue passar. É
hoje o mais precioso dos pioneiros.

Quando muito, o motorista deixa a rota mais curta e busca melhores
condições de tráfego, visando ao menos desgaste do caminhão, embora
com isso atrase o regresso ao lar. O retorno das grandes viagens sempre
altera a rotina de casa. Vindo de “cima”, do Ceará ou de Pernambuco,
traz queijo de coalho, tipicamente sertanejo, e “carne do sertão”. Vindo
de “baixo”, do Rio Grande do Sul, o barrilzinho de vinho tinto é indis-
pensável. Maneira de presentear o compadre, que freqüentemente acu-
mula as funções de banqueiro. É o homem que, financeiramente, o ajuda
na compra ou manutenção do veículo.

Quem viveu ou tem notícia do esforço caminhoneiro pelo crescimen-
to econômico e também pelo desenvolvimento social do país encontrará
comprovações de grande interesse.

O dionisíaco caminhão brasileiro, que já foi elemento civilizador, as-
sume agora papel diferente, mas sem perder esse tipo de identidade, pois
falar de Brasil é falar de brasis.
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Tobias Barreto: Sergipe e
Pernambuco
Jornal do Brasil (RJ) 30/08/2006

Quando experimentei, em Aracaju, as emoções reunidas dos aniversá-
rios de casamento e natalício, da outorga num só dia de duas conde-

corações, a Medalha Silvio Romero (da Academia de Letras) e Tobias Bar-
reto (do Governo do Estado) senti que tinha que retribuir falando de Gil-
berto Amado e do fundador da Escola do Recife. Pelo menos, desses. O
primeiro, meu antecessor na Cadeira que ocupo na Academia Brasileira; o
outro que é nome da Faculdade onde estudei e da qual me fiz professor.

A síntese de tudo, a inspiração de reflexões sobre o liberalismo.
Muito já se disse do liberalismo brasileiro, não talvez ainda o suficien-

te no que toca a relacioná-lo a Pernambuco. No começo, um seu tanto
profeticamente, com 1817 e 1824; fronteiriço do Socialismo, em 1848;
tumultuado por crises, mais tarde.

São essas datas marcadamente pernambucanas, revolucionariamente
pernambucanas, quando a libertação de mártires foi feita pela imortalida-
de, nos caminhos da história.

Datas que provocam a lembrança de Tobias Barreto, da obra de crítica
filosófica, religiosa, social e política desse que foi um dos nossos maiores
agitadores intelectuais.

Tobias Barreto integra a linha libertária, de “observação participan-
te”, descapitalizada, de Nabuco e Pedro Ivo, de Antonio Pedro de Figue-
iredo e Frei Caneca, de Nunes Machado e José Mariano, com os discur-
sos mais veementes no apelo à transformação política e às reformas revo-
lucionariamente sociais e econômicas.
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Transformações e reformas que emocionaram a brasileiros do tipo de
um Sales Torres Homem, o da primeira fase, de um Tavares Bastos, de
um Rodrigo Otávio, de um Hermes Lima – este, a quem devemos a pri-
meira divulgação efetiva da obra clássica de Tobias, Um Discurso em Mangas

de Camisa e um ensaio definitivo sobre o “teuto sergipano”, da ironia de
Carlos de Laet.

Reformas e transformações que igualmente sensibilizariam Alberto
Torres. Chegando ao Recife, em 1885, na companhia de Raul Pompéia,
encontra o Recife febril. A “febre” resultava tanto da febre amarela,
quando do clima conflitivo do certamente histórico concurso de Tobias,
na Faculdade de Direito, anos antes.

A pernambucanidade – como é muito própria dela – fez Tobias so-
frer, mesmo depois de ter sido deputado em eleição memorável da qual
sairia derrotado o grande Sylvio Romero; mesmo depois de consagrações
no Teatro de Santa Isabel; mesmo depois de ver o Príncipe Heinrich, da
Prússia, neto de Guilherme, chegar a Escada, cidade da zona canavieira
do estado onde viveu, para visitá-lo. Com o Príncipe, toda a oficialidade
da corveta “Olga”, fundeada no porto do Recife. O Príncipe andou lé-
guas a fim de conhecer o “alemão” de Sergipe.

Mendigou, nos últimos tempos de vida, o mulato de “dentes podres”
e da esposa “sem jóias”, para quem se apelou inclusive pela desconfortá-
vel via da subscrição popular. Tobias não abandonou a boêmia, nem o
gosto pela sátira, nem o violão, como também, até morrer, não se entusias-
mara com a República.

Deixou-nos a “Escola do Recife”, que Hélio Jaguaribe diz ter sido um
dos três únicos exemplos de movimento intelectual no Brasil, a formar
escola e sobreviver à geração dos fundadores.

Legou ao pensamento brasileiro um germanismo, como ensina
Nilo Pereira, que era a libertação da francofilia e que lhe permitia a
“boutade”:
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“Sou pouco afeiçoado ao cancã”.

O Brasil deve-se voltar, com mais atenção, para Tobias Barreto de
Menezes (foi ele o primeiro brasileiro a citar Marx e a editar jornal in-
teriorano em língua alemã). Recordar-lhe as lições cidadãs de solidarie-
dade e compromisso contidas em Um Discurso em Mangas de Camisa, as de
modernidade nos planos da filosofia e da ciência jurídica; examinar-lhe a
prática anti-clerical sem ser anti-religiosa.

Graça Aranha traçou dele um perfil definitivo, que pode ser legenda
do louvor Tobiático:

“Seu apostolado era o de emancipar; por ele me tornei um ho-
mem livre”.
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ABL em Coimbra
Diário de Pernambuco (Recife) 29/10/2006

Toda vez que chego a Coimbra enxergo em tudo “um paixão e um selo
resistência... uma alma de muralha”. Penso nos tantos brasileiros que ali

estudaram, próceres da pátria, confrades e patronos de cadeiras da Acade-
mia Brasileira, brasileiros distinguidos com doutoramento e portugueses
muito vinculados a nós e vejo o desfile deles todos na minha cabeça.

Recordemos alguns poucos entre os muitos nomes: José Bonifácio de
Andrada e Silva, Luiz Guimarães Filho, Gilberto Freyre, Gonçalves Dias,
José Sarney, Silva Alvarenga, Silva Ramos, Hipólito da Costa, Pinto Fer-
reira, Cláudio Manoel da Costa, Souza Caldas, Tomás Antônio Gonza-
ga, Padre Nóbrega.

Bacharel em Direito, como quase todos nós da Academia Brasileira,
Coimbra me impõe a reflexão do tema jurídico. Sem precisar dizer que a
Academia é também uma Casa de juristas.

Até por ser cada vez mais comum se falar de uma certa “crise de paradig-
mas” neste começo de milênio, afetando o Direito, trouxe o assunto à home-
nagem que a Universidade nos prestou do discurso que me tocou fazer.

Tal situação pode derivar, entre outros fatores, no campo da ciência
do Direito do fato de que o positivismo jurídico e seus consectários, após
alçarem a um patamar de conhecimento estabilizado, universalmente re-
conhecido, já não estariam suportando as demandas das sociedades mo-
dernas e tecnologicamente avançadas.

Há, perpassando esses fatos, perguntas inadequadas e respostas com
roupagem do inócuo, mas é necessário que a relação tecnologia/socieda-
de tenha equilíbrio.
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As rápidas transformações por que passam as relações sociais, com reflexos
em todos os seus subsistemas, decorrem em boa medida da crescente velocida-
de com que pessoas, bens, capitais e informações circulam sem limitações.

O ícone desse processo, talvez seja certo paradigma da informatiza-
ção, que não pode ser infirmada como realidade de muitas das nossas
convivências. Qualquer acontecimento pode estar no mais remoto lugar e
ao mesmo tempo ser sentido sem retinas intermediárias.

Há processos sem precedentes no campo das ciências exatas e biológi-
cas, fazendo anacrônicos conhecimentos tidos como atualizados ou des-
fazendo alguns dogmas consolidados.

Sem que seja um despropósito, por outro lado, por-se-ia em cheque
de certa maneira o próprio conceito da pessoa, que passaria a depender
tanto da Ciência, quanto da natural reprodução da espécie humana.

No plano internacional, é fácil perceber a interdependência crescente
dos países, a se destacarem os planos econômico e financeiro. A forma-
ção dos blocos econômicos – como o Mercosul e a União Européia – as-
sim como a complexidade dos problemas novos do tipo meio ambiente,
bioética, por exemplo, bem como a rapidez das mudanças que não respei-
tam as fronteiras territoriais estariam levando à inaplicabilidade de se-
qüência do modo de produção atual e das regras jurídicas e, também, a
uma certa crise do Direito e do Estado.

De outra parte, é igualmente fácil perceber a ineficácia de organiza-
ções internacionais que assistem no final de século a um sangramento do
império do indivíduo, na miséria das guerras, inclusive das urbanas não
militarizadas, estas, agravadas no conjunto das contradições da vida con-
temporânea de cidades incivilizadas. O aumento da desigualdade e a de-
sestruturação social animam a violência em suas diversas manifestações.

No plano econômico e de organização do Estado, os direitos sociais –
assim considerados aqueles que implicam uma prestação positiva por
parte do Estado – são muito atingidos.
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Adela Cortina costuma referir-se à distinção que há entre o manejo do
direito e os meios de fazer justiça, na reflexão de que um mundo econo-
micamente global exigiria uma justiça igualmente global.

Assiste-se a uma volúpia do poder de influência das empresas transna-
cionais e grandes corporações econômicas sobre a condução de políticas
públicas ou emissão de novos diplomas legais pelo Estado, principal-
mente os menos desenvolvidos, muitos deles subjugados por questões li-
gadas ao psicossocial e à assimetria de poder. Chega-se até mesmo ao
ponto de detonar o processo de revisão de normas constitucionais e le-
gais, para que os países possam se candidatar a receber investimentos des-
sas corporações e inserirem-se no comércio internacional.

Mas é sábia a advertência de que não se deve confundir o mercado
com a sociedade. Isto, sob os cânticos da utopia da globalização a que se
refere John Gray (in – False Dawn) e como se dela resultasse um mundo
sem fronteiras em vez da realidade de um mundo com novas fronteiras,
na heterogeneização e conflitos entre camadas sociais, de que falou Elmar
Altvater.

Observa-se também a emergência de novos direitos, de cunho coletivo
e difuso como os do meio ambiente, consumidor, patrimônio histórico,
cultura e artístico, sem esquecer o patrimônio imaterial, o que vem a re-
forçar críticas aos paradigmas da cultura jurídica tradicional.

Portanto, o que esperar do direito positivo em sua versão normativista
convencional, com suas regras hierarquizadas por meio de critério lógi-
co-formais, em contextos cada vez mais complexos, mutáveis e policên-
tricos?

Consignei naquela Coimbra, que é um condomínio de sonhos e reali-
zações da vocação universalista da cultura portuguesa, a grande impor-
tância do Encontro de academias, para proclamarmos nós o reconheci-
mento de que a nacionalidade brasileira, como a consciência social e polí-
tica, muito deve àquela Universidade.
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Propus tratássemos de possibilitar o reforço do intercâmbio e coope-
ração da área do conhecimento entre Brasil e Portugal. Somos povos soli-
dários diante do marcante destino que devemos vigiar, como um perma-
nente amanhecer.

Afinal de contas, Chesterton já nos disse que “as coisas essenciais nos
homens são as coisas que eles possuem em conjunto e não as que possuem
separadamente” e Miguel Torva ensinou que “é preciso ter pelo menos
um palmo de ilusão”.
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Poliglotas em português
Diário de Pernambuco (PE) 10/11/2006

A reunião conjunta das Academias do Brasil e das Ciências de Lisboa
resultou de uma idéia a serviço da reflexão em comum. Haverá de ser

distinto momento de nossas relações no plano cultural, mas na condição
de comunidade ativa e não apenas de contemplação.

Disse em Lisboa, como dizem os caboclos do meu chão nordestino
que gosto de começar pelo começo. Falei na Carta de Pero Vaz de Cami-
nha como nossa certidão de nascimento, feita no cartório improvisado
das naus e sob a jurisdição de Dom Manuel. Mas a Carta de Pero Vaz de
Caminha também é o nosso batismo literário. Pela primeira vez as cores
tropicais do Brasil e sua gente são descritas.

Recordando esse documento inaugural, não apenas comemoramos o
encontro da civilização portuguesa com os nativos e a terra do Brasil, mas
comemoramos mais quinhentos anos de literatura brasileira.

Não alimento a controvérsia se a literatura brasileira começa com
Gregório de Matos, com nossos árcades ou com o nosso Romantismo?

Essa é uma discussão acadêmica que fica para outra hora e para quem
sabe mais do que eu.

O que não se pode negar é que a Carta registra e narra competente-
mente a saga de navegadores chegando ao Novo Mundo. E de forma de-
liciosa, brejeira, até com a graça do toque tropical.

Caminha tem olhos de um prosador que quer ver um paraíso, espécie
de admirável mundo novo, naquelas terras de fascínio. Ali está, não ape-
nas como tabelião do Novo Mundo, mas também como cronista literá-
rio do sêmen dessa civilização morena que irá construir.
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Somos herdeiros não apenas da língua que usamos como intercurso
social e idioma oficial do país. Somos herdeiros, junto com a língua, das
tradições, usos e costumes, da civilização portuguesa e, bem compreende-
mos, uma certa voluptas dolendi de sua criação literária. Logo, legatários
da rica tradição da literatura portuguesa. Ninguém herda apenas uma lín-
gua. Junto, vem toda a cultura de um povo. Chega toda literatura dessa
gente sensível, de quem Sophia de Mello Brayner falou assim: “Os que
avançam de frente para o mar/E nele enterram como uma aguda faca/
Aproa negra dos seus barcos/Vivem de pouco pão e de luar”.

Irmanado na língua e na cultura, o Brasil conseguiu, é claro, criar sua
independência política, cultural e literária. Mas, mesmo que as expressões
literárias de hoje entre Brasil e Portugal mostrem diferenças no trato da
mesma língua, como poliglotas em português, esculpimos, na talha do
tempo, a perenidade das criações estilísticas feitas com o mesmo instru-
mento: nosso idioma comum. Já ensinou Agustina Bessa-Luís que “só as
lágrimas e o riso não têm sotaque”. Alexandre Melo, notável crítico de
arte, e homem de letras, defendeu em situação assemelhada, que essa pos-
tura é bem distinta daqueles antolhos do que chamou localismo, a posi-
ção absurda de quem ignora as inconveniências do isolacionismo.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

254



De Caminha a Machado
Jornal do Brasil (RJ) 6/12/2006

A prendi a agradecer os bons momentos. E o Encontro das Academias,
realizado mês passado em Lisboa, foi um deles: nossos dois países,

nossas duas instituições, nossa língua o proporcionaram. Testemunha-
mos o enlace de interesses que são partilhados aquém e além-mar.

Digo “aquém”, falando da Europa, no ponto de partida para o outro
encontro, aquele realizado pela esquadra cabralina que avistaria ervas, si-
nais de terra, aves chamadas fura-buchos e logo o monte redondo, des-
pontando de grande e verde arvoredo. Era o oitavário da Páscoa de 1500,
passagem vencida do Atlântico pela “frol daquela mancebia jovem”,
como disse João de Barros da gente embarcada no Restelo. Que terra se-
ria aquela? Nem africana, nem indiana, terra d’além-mar, a terra que teve
“diploma lavrado à beira do berço de uma nacionalidade futura”, na ex-
pressão do nosso Capistrano de Abreu a referir-se à Carta de Caminha.

No tempo em que, nele mesmo, Tempo, e no Espaço, Portugal fez
crescer o mundo, somente a palavra escrita daria conta de tal sucesso. Um
navio levou a notícia ao reino. E, prossegue Capistrano, “dois degreda-
dos, deixados na terra, ficaram na praia chorando”. Custa imaginar que
“saudade”, a pérola do nosso vernáculo, tenha sido a palavra dita e redita,
entre muitas lágrimas, pelos que fizeram a língua portuguesa aportar num
Brasil ainda sem nome?

Quinhentos e seis anos depois, a palavra, semente da linguagem hu-
mana, é a credencial que nos identifica e promove, pela primeira vez na
História, a união de nossas Academias. A Academia das Ciências de Lis-
boa tem seus estatutos aprovados em 1779, pleno século do Iluminismo,
tema do Encontro. A Academia Brasileira de Letras os tem lavrados em
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1897. Quase eqüidistante das duas datas, 1839 é a do nascimento de
Machado de Assis.

No mestre da literatura brasileira, que teve como querida e maior in-
terlocutora a portuguesa Carolina Xavier de Novaes, encontramos o pri-
meiro desenho dos trabalhos acadêmicos: a Casa recém-nascida deveria
coligir, se possível, “alguns elementos do vocabulário crítico dos brasilei-
rismos entrados na língua portuguesa e das diferenças no modo de falar e
escrever dos dois povos”.

Obedece esse programa a dispositivo regimental. Como a outra tarefa
– dar andamento ao anuário bibliográfico –, a que diz respeito à língua
portuguesa pede “diuturnidade paciente”, pois exige: “não só pesquisa
grande e compassada atenção, mas muita crítica também. As novas for-
mas da língua, ou pela composição de vocábulos, filhos dos usos e costu-
mes americanos, ou pela modificação de sentido original, ou ainda por
alterações gráficas, serão matérias de útil e porfiado estudo. [...] A Acade-
mia, trabalhando pelo conhecimento desses fenômenos, buscará ser, com
o tempo, a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á então defendê-la daquilo
que não venha de fontes legítimas – o povo e os escritores – não confun-
dindo moda que perece com o moderno que vivifica”.

Imagino Machado deitando sua fina escrita no papel, ou quiçá Caroli-
na, que lhe tomava alguns ditados, a redigir estes preceitos tão válidos
quanto atuais. Imagino, também, que entre os guardados do remanso do
Cosme Velho, onde ambos viveram e morreram, houvesse uma página
anterior, estampada em O Novo Mundo – New York. É de 1873:

Não há dúvida que as línguas se aumentam e alteram com o tempo
e as necessidades dos usos e costumes. Querer que a nossa pare no
século 500 é um erro igual ao de afirmar que a sua transplantação
para a América não lhe inseriu riquezas novas. A este respeito, a in-
fluência do povo é decisiva.
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Tudo isso sustenta o dispositivo primeiro dos Estatutos assinados
por Machado e companheiros em 28 de janeiro de 1897: a Academia
Brasileira de Letras “tem por fim a cultura da língua e da literatura nacio-
nal”. Para nós, ter estado em Portugal é ter estado fora da geografia do
Brasil e não fora da vida do Brasil.
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Presidente, por quê?
Diário de Pernambuco (PE) 20/12/2006

A o chegar à presidência da ABL, muito refleti sobre os sonhos e ferra-
mentas que trazia para exercer um mandato à altura dos votos frater-

nais recebidos dos companheiros acadêmicos.
Sonho e ferramenta se impuseram para mim como ecos do vivido e

sonoridades a serem entoadas, condensando-se na palavra cultura, desdo-
brando-se em outra: humanidades. Elas me predispõem à ação, e muito se
ajustaram, então, ao que significa aquele frágil portãozinho da Avenida
Presidente Wilson querendo se abrir mais e mais. Não apenas para os in-
tegrantes da Casa e para um compreensivo público já fiel, mas para ur-
gentes expectativas da nossa sociedade.

Sabemos quanta resposta dali emanou ao longo de quase onze déca-
das. Mas por que não ampliar horizontes? Por que não somar ao trabalho
em favor da literatura e da língua uma obstinada busca de enlaces, preci-
samente pelos caminhos da língua que é a mais complexa produção da
cultura humana?

Linguagem e vida são uma coisa só.
Tríplice aliança se delineou: a primeira naturalmente a mais funda-

mental, inter pares; a segunda, com os detentores de outros saberes; a ter-
ceira, com a conquista de recursos materiais e tecnológicos capazes de via-
bilizar sonhos, de azeitar ferramentas.

Já disse, e repito, que a cultura é herança e trabalho, exigindo cabeça
para pensar e braço para agir. Se a Academia é a elite do pensamento,
também ela precisa usar a destreza de seu braço, a amplitude de seus espa-
ços, com o mais alto sentido de hospitalidade ao outro que a comple-
menta. Não pode se esgotar em contemplação. Não pode aceitar esparti-
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lhos conservadoristas. Não pode se intimidar ao desfazer limites. Não
pode desconhecer o espetáculo da criação, em nome de um modo de ser
composto daquele sentimento de que sempre “foi assim”.

Transposto o umbral, o outro se configurou nos dispostos a atender
nosso convite. Nada impede a agregação de vozes de modo a formar-se
um grande coro. Esse projeto, idealizado com esperança, inquietação e
surpresa, agora é audível – por que não saboreável? – com imenso prazer.
Nada foi banalizado. Nada foi vulgarizado. Zelamos pelas tradições mas
sabemos que o tempo é tríbio.

Não é necessário tensionar a tradição por enlaçar o moderno. Mais
modernidade não quer dizer menos tradição. Ademais não se deve fazer
da crendice uma crença.

Convergências e divergências, impasses e acertos, insurgências e res-
surgências devem se animar para, com a contribuição de todos, melhor si-
tuar a Academia e melhor estar no Brasil. Atravessar fronteiras em busca
da compreensão, dialogar com a razão e a espiritualidade, revisitar o con-
tinente da filosofia, afinar laços com a história, acionar ignições, eis o
nosso papel.

Trabalhamos para um Brasil feito de gente, como diz Celso Lafer,
aberto ao sincretismo da diversidade.

Sem dizer da totalidade dos esforços e sem necessidade de declinar to-
dos os nomes daqueles a quem somos infinitamente gratos, o que se pro-
curou entoar no grande coro ouvido em 2006, sempre a buscar o equilí-
brio entre os graves da tradição e a aguda tessitura da modernidade, foi
um canto novo. Houve a recolha do passado e a imaginação do futuro.

Nossa composição soou bem. O público convergiu para aquele por-
tãozinho fronteiro à estátua de Machado. Aos distantes ou aos impedi-
dos de comparecer, tudo se transmitia e transmite através da internet – fer-
ramenta do presente e do futuro. A Academia não é artesanal.
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Há um ano, eu me declarava insistente na esperança. Expus sonhos.
Nomeei algumas ferramentas. Agora verifico que, como disse Borges em
“Ruínas circulares”, no sonho do homem que sonhava o sonhado des-
pertou.

Seguindo o conto borgeano, onde o sonhado desperto é um novo ho-
mem, peço licença para chamá-lo de Humanidades, renovando a convic-
ção de sua permanência em nossa Casa. Declaro-me contente pelo acerto
em fazer com que sejamos cada vez mais uma Academia de Letras não
apenas literárias, mas decididamente voltada para as humanidades.

A Academia deve trabalhar com parâmetros aquecidos, que sugerem
vida. Viver é desenvolver, não é engessar. A Academia não pode ser mo-
nocultural. Sua composição assim o determina. Nem deve desaprumar a
mão, errar o gesto ou desprezar o sopro do sonho. A Academia tem cons-
ciência de que é o ativo cultural mais destacado do país.

Ninguém me pediu para dizer o que fiz. Não fiz nada. Quem fez foi a
diretoria. Quem fez foi o plenário. Quem nos ajudou a fazer foram mui-
tos. Os muitos amigos da Casa e os dedicados funcionários.

Nem me pediram para mencionar se fiz bem ou mal, pois no Quincas

Borba, Machado disse que a vida não é completamente boa, nem comple-
tamente má.

Aos confrades – de quem só recebo confiança a se renovar, estímulo e
carinho –, aos servidores, aos colaboradores externos, às esposas dos con-
frades, é muito grande o meu reconhecimento. A Maria do Carmo, essa
minha N. S. da Paciência, e aos familiares só peço que se mantenham no
mesmo ponto de apoio e tolerância.

Afora isso, em relação à Academia, prosseguirei achando que Mário
de Andrade tem razão ao versejar: “Nós somos na Terra o grande milagre do

amor! / E embora tão diversa a nossa vida / Dançamos juntos no carnaval das gentes /

Bloco Pachola do Custa mas vai”.
É isso. Custa, mas vai.
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“Eis aqui um vivo”
Diário de Pernambuco (PE) 30/12/2006

Estávamos, Carmo e eu, em Bruxelas para a inauguração de uma galeria
de arte em honra de Marcantonio e, após o ato que tanto nos emocio-

nou, fomos ao show de Lenine, em teatro famoso. Um teatro lotado e en-
louquecido no aplauso.

Ao final do espetáculo, ele convoca artistas do palco, além de diplo-
matas e gente da platéia, para homenagear o seu conterrâneo desapareci-
do. Mais emoção. Mais palmas. Lágrimas, também.

Logo depois, na casa do embaixador Gerônimo Moscardo a internet

me põe aos olhos letras de música do amigo Lenine e uma delas dizia as-
sim: “Não feito, não perfeito, não completo/ Não satisfeito nunca, não contente/ Não

acabado, não definitivo:/ Eis aqui um vivo/ Eis-me aqui”.
É o puro Marcantonio. Ele, que não se completou, que não se satisfez

por ter sempre mais o que fazes, que não entendeu a arte como algo que
tem termo final. No entanto, viveu e viveu tão validamente que compare-
cia ali em Bruxelas, como cidadão do mundo.

Este ano, depois dos sete da partida, novas consagrações embelezaram
a sua vida.

Ele diz pra gente “Eis-me aqui”.
A seqüência do Prêmio CNI/SESI provou o acerto da promoção, que

cresce e se torna uma referência no setor das artes plásticas. O “Prêmio
Marcantonio Vilaça”, do Ministério da Cultura, tem a sua primeira edi-
ção e entrou no calendário cultural da República, oriundo de iniciativa
do Poder Legislativo e que se opera com interesse total do Ministro Gil-
berto Gil, através da Funarte. Em Curitiba, seu nome prestigia o Centro
Cultural da Unidade da FGV para o Mercosul. O Banco Real edita pri-
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moroso catálogo com obras do seu acervo e colóquio de críticos de arte
em torno do que plantou. O Espaço Cultural da TCU, em Brasília, dina-
miza-se e traz mais louvor ao seu patrono.

Estas são algumas das flores que não murcham nunca e os pais costu-
mam pôr no seu túmulo, ao lado de suas fotos ou ao pé dos ícones em sua
memória. São flores de amor. Flores da lembrança permanente que já não
é apenas nossa, também dos que reconhecem nele um construtor de bens
culturais.

Aquele lado trágico da morte, no plano filosófico-antropológico, não
se impõe diante dele, destinatário do futuro.

Marcantonio é espécie de “Rei Ausente”, de que falou Waldemar Lo-
pes em soneto inesquecível, dedicado a Manuel Bandeira.

Esse “Rei Ausente” foi julgado nos últimos dias, por Soraia Cals. A
notável especialista em artes plásticas, a propósito do seu poder de desco-
brir talentos e fazê-los presentes no cenário internacional, disse simples-
mente o seguinte: “Marcantonio era um gênio”.

Talvez seja excessivo mas o testemunho indica a excelência da sua
obra, que a gente, faz sete anos, percebe-a em ainda maior densidade. E
há de se recordar Miguel Torga: “O renome é o salário do triunfo”.

Tenho recordado para Carmo (sempre estou a me valer e a repetir tex-
tos que li, inclusive por dizerem bem o que não sei dizer) estas palavras
de Fernando Sabino: “De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estava
sempre começando, a certeza de que era preciso continuar e a certeza de
que seria interrompido antes de terminar”.

Não parece Marcantonio?
Em nada feriram a sua imagem uma ou outra mesquinharia, um ou

outro minúsculo esquecimento, uma ou outra postergação a manter
mais acessa a sua memória e mais enfático o respeito à sua coleção de
arte, pois o que prevalece é o conceito. E conceito igual ao dele há
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poucos, entre os brasileiros do seu tipo de atividade e com o escasso
tempo que viveu.

Baudelaire escreveu: “C’est la mort qui console, hélas! Et qui fait vivre”.
Afivelados na dor, os pais tem pedido aos amigos que mantenham

seus sorrisos o caminho pois estamos juntos a Marcantonio, passando
com a nossa dor e a cantar com Lenine, “Eis aqui um vivo/Eis-me aqui”,
pois morrer também não significa abraçar-se à aurora?
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Chá e Futebol

Nos chás que antecedem as sessões da Academia Brasileira os con-
frades costumam me assediar sobre temas da corte brasiliense.

Fujo deles. Brincam comigo dizendo que é para minorar meus arrou-
bos de pernambucanidade. Esses, não os dispenso. Pernambuco é a
minha idéia fixa.

Mas da última vez não foi totalmente assim. Falou-se do futebol na
obra do conterrâneo João Cabral. Opinei que, nos últimos anos, o escri-
tor mais afinado com futebol era o pernambucanizado Edilberto Couti-
nho, para quem a Academia já espichava seus olhos de seleção quando a
morte o roubou de nós, deixando-nos a sua derradeira imagem, a de con-
templar o mar de Boa Viagem e partir. Essa cena poderia ter sido adiada e
não foi.

Edilberto Coutinho escreveu com maestria sobre essa paixão brasilei-
ra, sobretudo para valorizar o companheirismo flamengo de Zelins do
Rego. Digo flamengo e nunca flamenguista, terminologia que o grande
romancista detestava e tentou abolir.

A nominata que Edilberto Coutinho costumava sempre lembrar da
união de intelectuais com o futebol incluía além do próprio Zelins (o
mais apaixonado) e de João Cabral: Drummond, Lélia Coelho Frota,
Rubem Fonseca, Sérgio Castro Pinto, Schmidt, Marcos Carneiro de
Mendonça, Aníbal Machado, os acadêmicos Coelho Neto, Orígenes
Lessa e outros mais.

Em Nação Rubro-Negra: Flamengo, Coutinho diz com razão que, de
todos, ninguém viveu o futebol como Zelins.
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O enlace da sua obra com o íntimo do povo pode explicar o quanto o
tocava “aquela coisa”, o jogo, “que me comove como o diabo”.

Agora, em tempos de Copa do Mundo faz bem recordar que não fora
Zelins a usar o seu prestígio pessoal e não se sabe com que verba o Brasil
teria ido ao Mundial de 54, na Suíça, quebrando essa característica de
presença em todos eles que só a nós pertence. Mal refeito do desastre de
50, em 54, chorou de novo, na derrota que se repetia, ainda que fosse in-
tegrante distingüido de nossa delegação e “chorasse em presença da mor-
te e de estranhos” à Gonçalves Dias.

Zelins nunca foi cartola. Isso não. Na CBF, como no CND, serviu ao
desporto. Trabalhou por ele. Não buscou proveito nenhum, senão aque-
le “masoquismo” que o fazia repetir: “Vou ao futebol e sofro como um
pobre diabo”. Sofrimento, diga-se, induzido pelo amor à arte. Quando
Leônidas montou, em 38, na bicicleta e encantou o mundo, Zelins enfei-
tiçou-se com o futebol e com o Flamengo, de Leônidas. E não os largou
mais, até ser velado na Academia, o esquife enrolado com a bandeira do
Flamengo, como que posta ali por astúcias do moleque Ricardo e sob co-
mando de Vitorino Papa-Rabo.

O jornalismo brasileiro carece de recordar nessa aliança de intelec-
tuais com cronistas esportivos, sua colaboração na seção “Esporte e
Vida”, nas páginas do Jornal dos Sports. É uma beleza de estilo, de pai-
xão descabelada. Uma realização intelectual, com deve ser, manifesta-
ção de vida.

Aí é que surge o termo flamengo, com minúscula, para substituir fla-
menguista, logo seguido por uma legião. Mário Filho e o acadêmico José
Honório Rodrigues, à frente. É deste último uma assertiva oposta ao lu-
gar comum de “torcedor doente”, ou à derivada em que me incluo, “fa-
náutico": “Não sou flamenguista. Sou flamengo. E flamengo sadio”.

Não haveria, para o meu saudoso confrade, torcedor doente se perten-
cesse à nação flamengo.
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Antonio Maria ou Nêumanne Pinto, Gilka Machado ou Valdemar
Cavalcanti, Mauro Mota ou Cícero Dias, Sílvio Rabelo ou Aníbal Fer-
nandes, Virginius da Gama e Meio ou Juarez da Gama Batista, todo
mundo ouviu a gargalhada girandolosa de Zelins festejando suas vitórias
ou confessando humilde e sincero, como me contou Gilberto Freyre:

“Gosto de agrado como menino gosta de bombom”.

Em 57, o Flamengo conquista o tricampeonato. Francisco da Luz, o
Índio”, um moleque de Cabedelo-PB é fato e legenda nos jornais do Rio.
Abraçado com o amigo e enrolados à bandeira flamenga, diz, depois que
decilitrou umas pingas:

“Doutor Zelins, a gente é campeão de novo”.

Não seria bom que Índio e Zelins pudessem repetir, lá de cima, o ges-
to e a frase, pelo que possa acontecer, agora, 42 anos depois?

Não seria um agrado para Zelins?
E que venha a gargalhada.
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A Internet e o Direito
Revista Justiça e Cidadania – Dezembro 2006

A modernidade sempre traz consigo desafios, que advém das mudanças
impostas pelas novas tecnologias, novos pensamentos e novas pessoas.

Para nós que lidamos com as interfaces do direito não seria diferente.
Ter a capacidade de compreender as alterações que estão se proces-

sando ao nosso redor é mais ou menos como querer prever o tempo
estando postado no olho do furacão: não há como ser um observador
neutro, pois os fatos interferem diretamente conosco e com o modo
como vemos o mundo. Os referenciais sobre os quais sempre pauta-
mos nossa existência são desafiados e vão aos poucos esvaecendo. O
próprio conceito de tempo e o espaço tem sido decomposto e recons-
truído. Existe um tempo tríbio, como ensinou Gilberto Freyre. Em
1951, pela primeira vez na história, os telespectadores americanos
puderam ver, simultaneamente, na televisão, imagens ao vivo das duas
costas de seu país, contemplando, ao mesmo tempo, os oceanos
Atlântico e Pacífico. Hoje esse feito, tão significativo para aquela
época, foi totalmente ofuscado por um mundo em que a notícia e a in-
formação são transmitidas em tempo real para todos os locais e re-
giões. Não foi só o mundo que se tornou uma aldeia, mas a aldeia tam-
bém ganhou o mundo.

A tecnologia digital trouxe essa evolução a patamares superiores com
seus computadores e redes. A realidade mapeada em sinais elétricos
transformou em virtual tudo o que tocou. Fala-se que esta invasão pode
desumanizar o homem, transformando-o em mais uma máquina num
mundo de máquinas. Não tenha certeza disso.
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Mesmo considerando que a atual quadra possui uma dinâmica nunca
antes vivenciada, tenho a convicção de que se trata apenas de mais um ci-
clo na espiral da evolução humana.

O espanto do homem moderno diante da Internet assemelha-se ao de seu
antepassado do século XIX diante das máquinas da revolução da revolução
industrial ou dos pré-renascentistas diante das expedições marítimas. Ao
seu tempo cada uma dessas invenções: computadores, máquinas de tear e
caravelas, ajudaram a reformular o mundo e as relações entre as pessoas.
Nem por isso o homem deixou de estar no centro do processo.

Por outro lado, a transição também não se realizou de forma total-
mente indolor. Todos nós temos bem vivida a imagem de exploração dos
trabalhadores, em grande parte mulheres e crianças, associadas à revolu-
ção industrial.

A revolução digital traz subjacente ameaças similares. A exclusão digi-
tal, a pasteurização da cultura ou o totalitarismo cibernético, tão bem ex-
plorado no livro “1984”, de George Orwell, são exemplos dos riscos que
corrermos, na aplicação das leis.

Nesse contexto de riscos e oportunidades, é que Antonio Carlos de
Andrada no livro Computocracia e o déficit democrático da Globaliza-
ção, sob a proteção de rica e atualizada abonação, nos propõe refletir so-
bre aspectos filosóficos deste admirável mundo novo da modernidade. O
convite é irrecusável. A viagem, mesmo adentrando em searas tão com-
plexas, fascina pelo confronto da tecnologia com assuntos tão caros a to-
dos nós, como a liberdade, a democracia, a individualidade e o direito.

Num mundo em que quando começamos a compreender o novo este
já se transmudou em outro, mais avançado, toda fonte de referência aba-
lizada é bem-vinda. E simplesmente não podemos nos dar à liberdade de
tentar ignorar a avalanche. Sedimentar-se é o primeiro passo para a extin-
ção, ou como diria Fernando Pessoa, “tudo que cessa é morte”.
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Gente da gente
Diário de Pernambuco (PE) 4/3/2007

“A lçada é um dos nossos”, assim o qualificamos, nós, os da Aca-
demia Brasileira de Letras. Todos o admiramos, todos quere-

mos um bem danado a ele. E não fazemos outra coisa que não seja
exercitar a reciprocidade.

Em 86, a um jornal paulista declarou: “Há quatro anos que não vou a
Paris e ao Brasil no mesmo período já vim 17 vezes. Isto porque, sem ne-
nhuma demagogia, eu vejo que os trópicos, o Brasil, é que são o futuro.
Aqui, no Brasil, também senti a experiência nada erudita, mas humana e
real, da dimensão gigantesca da língua portuguesa”.

Antonio Alçada Baptista tinha a compreensão exata de que ao Brasil
não cabia apenas a contemplação do que significasse a lusofonia mas que
a nós estavam cometidas as dores e a delícia da ação.

Este respeito ao homem e à obra, Jorge Amado, nosso confrade daqui
e de lá, da Academia Brasileira e da Academia de Ciências de Lisboa, re-
sumiu assim: “Escritor e homem de bem, doce e decente criatura, culto
como ele só, expõe e discute o mundo e tudo quanto nele aconteceu nos
últimos anos – da sociedade feudal portuguesa à explosão estudantil de
1968, dos misticismos do Oriente ao movimento hippie e à libertação
sexual, sem esquecer os dilemas do catolicismo e do comunismo e a es-
sência de Deus. Tudo. Tudo, absolutamente tudo”.

Festejamos, daqui, o nosso Alçada, oitentão, a lembrar a justeza do di-
zer de Torga: “o renome é o salário do triunfo”.

O Padre Vieira ensinou que ao nascer somos filhos dos nossos pais e,
mais tarde, de nossas obras. A obra de Alçada, feita de livros e de amigos,
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do local sem localismos, do universal sem tirar os pés do chão, exercita
essa paternidade.

Sabemos que nele se encarnam com perfeição os versos de Manuel
Bandeira no objetivo que nos afivela e descortina gestos:

“Enquanto o ferro ecoar no monte da estirpe que em perigos subli-
mados plantou a cruz em cada continente, não morrerá sem poetas
e soldados a língua em que cantaste rudemente as armas e os barões
assinalados”.
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1 ano de Sabores
Folha de Pernambuco (PE) 31/3/2007

“É muito oportuno se festejar a vitoriosa etapa de serviços do cader-
no Sabores, da Folha de Pernambuco. E como o tema é para saborear

vou lhes dizer um pouquinho das comidinhas da Academia Brasileira.
Imortal é imortal também porque come, não é verdade?

Há uma curiosidade, muito do agrado dos imortais, ao redor da Aca-
demia Brasileira de Letras. Desde a relevância dos seus objetivos de defe-
sa da cultura e da língua até os aspectos meramente rituais do conviver
acadêmico. Todos querem, por exemplo, saber do fardão ou do chá.
Muitos até pedem para ir ao chá da quinta-feira, servido antes e depois
das sessões ordinárias. Temos de tudo aquilo próprio a um chá, como
bolinhos, suspiro, empadinhas, pastéis. Enfim, doces e salgados. Tam-
bém o tradicional ‘bolo inglês’, frutas e sucos.

Desde o ano passado, como Presidente, determinei a presença do diet,
do vinho do Porto (seco). Criei a ‘Merenda acadêmica’, um almocinho
básico (arroz, feijão, bife, salada) duas vezes ao mês, só para convidados.
O maior sucesso do chá fica por conta, desde o ano passado, da tapioca e
do bolo de rolo. Só falta, agora, a gente se servir ao som do frevo...”
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Democracia e Corte de Contas
Diário de Pernambuco (PE), 1/4/2007

Nunca será demasiado insistir em que a democracia somente
prospera no pluralismo. Eleição, periodicidade de mandatos,

mediação e liberdade de imprensa, independência dos poderes, ga-
rantia dos direitos políticos e sociais são algumas das suas caracte-
rísticas fundamentais. Claros deveres de cidadania também têm sua
essencialidade. Não só direitos, mas direitos e deveres. Nada mais
forte, como expressão democrática, que a repartição do poder. Po-
der político, social, econômico.

Não se diga da democracia que é uma ideologia. Sociedades ideocráti-
cas favorecem autoritarismos. Sartori lembra que a democracia é produto
de idéias mas também produto de experiências históricas. Democracia é
poder compartido, que não é sinônimo de equalitarismo.

Montesquieu ensinou: “A democracia deve evitar dois excessos: o es-
pírito de desigualdade, que conduz ao governo de um só; e o espírito de
igualdade extrema que conduz ao despotismo de um só.”

E Tocqueville complementa: “O céu não está mais distante da Terra
do que o espírito de liberdade do espírito de igualdade.”

O lema da Revolução Francesa foi sábio politicamente diluindo a
contradição latente entre liberdade e igualdade pelo sentimento da frater-
nidade solidária.

No meu modo muito pessoal de ver acredito que é assim o entendi-
mento de democracia a prevalecer no Tribunal de Contas da União.

Daí, compreendo que governo democrático é o que exerce controle
social fundado no consentimento. A eleição é a legitimidade formal, já a
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legitimidade substantiva alcança-se no dia-a-dia das decisões consentâne-
as com as aspirações e os interesses coletivos.

As funções de Estado têm que respeitar objetivos desejados pela so-
ciedade, alcançando-os. Aí está a legitimidade da ação política.

A legitimidade formal das ações de governo é sua conformidade à
lei. A legitimidade substantiva mede-se na escala de resultados. É muito
instigante, a este propósito, acompanhar as presentes reflexões de
Giddens sobre a chamada Terceira Via, sobretudo num país em que
há gente, e gente que se tornou importante, ainda a pensar que só exis-
te a via única...

Para tudo isto existe o controle. O controle externo – a finalidade do
TCU – tem no controle social o seu balizador. Este controle é poliárqui-
co e sobre nós também se exerce.

Controla-se mais que os meios. O que se aprecia, sob o pálio dos vín-
culos do TCU com o Congresso, é a execução das políticas governamen-
tais aprovadas por esse mesmo Legislativo. Deve-se saber da legalidade,
eficácia, efetividade.

O TCU, confio eu, começa a ser dominado por um ideal da teoria da
qualidade. Em outras palavras: Para a Corte de Contas a administração
pública, obrigatoriamente agindo nos limites rigorosos das leis, tem que
caprichar na qualidade. De outra parte, o TCU não é um Torquemada de
látego à mão. Exponencial é o seu papel pedagógico de orientar quem faz
a gestão do serviço público. Colaborar, não cair na compulsão punitiva
como objetivo.

A Constituição é clara e fiel ao ideário de Rui Barbosa ao definir o
TCU como integrante do Poder Legislativo. Nesse sentido, seguiu a
doutrina de Pontes de Miranda. Além disso, conferiu competências que,
se honrosas, são muito exigentes.

No TCU julga-se sobretudo homens públicos. E aí está uma das exi-
gências mais relevantes. Os ministros ficam sujeitos a um mundo de ob-
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servações desenvolvidas sob o fragor de certas emoções. Às vezes movi-
dos por ideários político-partidários. Acontece que, para exato cumpri-
mento dos deveres, tem-se consciência de que o brasileiro cansou-se de
ser pobre num país rico.

O colegiado, ademais do respeito pelo Ministério Público e pela con-
tribuição valiosa de um quadro técnico honrado e qualificado, gosta de
ser composto de diferentes. Homens diferentes que cultivam e desdo-
bram a complementaridade da diferença: os ministros crescem exatamen-
te pela diferença, com a capacidade de enxergar no outro, de procurar o
outro, de ser sensível aos mínimos movimentos do outro.

São homens públicos em busca constante da qualidade do nosso tra-
balho, que confere à ação um conteúdo patriótico.
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Cidades e favelização
Diário de Pernambuco (PE) 15/4/2007

Tenho tido a sorte, o apoio e a compreensão da inteligência de alguns
brasis por dar à gestão que me cabe na presidência da Academia Brasi-

leira o caráter de uma Academia para as humanidades. Nada mais eficaz,
a fim de se cumprir o estabelecido no seu Estatuto como compromisso
de defesa da língua e da literatura.

Não há como ficar só na língua e nas letras literárias e dar eficácia e
eficiência ao seu desempenho.

Temos realizado ciclos policêntricos de conferências. Falamos de
muita coisa: moda, MPB, arquitetura, direito autoral, culinária, cinema,
internet e por aí vai.

Em março, falamos de Cidades e Favelização. Urbanistas, sociólogos, ro-
mancistas, lideranças de comunidades de periferia, todos juntos aos aca-
dêmicos passando em revista o tema e os seus consectários.

Saiu de tudo. Desde o “Chão de Estrelas”, de Orestes Barbosa, ao A

Cidade e as Serras, de Eça, do padre Lebreta a Touraine, de Milton Santos a
Castells, de Lúcio e Niemeyer a Pereira Passos e Pedro Ernesto, das di-
versas teorias da cidade a Bárbara Freitag, de Gilberto Freyre a Gilberto
Velho.

Uma riqueza de análises, uma instigante provocação no se comprar
Olinda a Brasília, Veneza ao Rio, Calcutá a Zurique. E sobretudo a se di-
zer sobre as gentes que vivem nas cidades, seus infortúnios, suas frusta-
ções, sua luta contra a incivilidade.

Falamos do bilhão de pessoas que vivem nas cidades, parte dos seis e
meio bilhões de habitantes do nosso planeta. E recordamos Fernando de
Noronha, como Ilha da Utopia, assim chamada por Rafael, marinheiro

A R T I G O S 2 0 0 6 - 2 0 0 7

275



de Vespúcio, conforme avalia Afonso Arinos. E comparamo-la com a ci-
dade desenvolvida por Caco Barcelos, em Abusado.

No meio daquilo tudo, duas recordações me fizeram base para en-
cerrar com breve fala de presidente a reunião apaixonante: a primeira,
Borges a dizer que a cidade é um tigre. Depois, confrontar as Cidades-

gasolina, da tese de Rachel Caldas Lins e Gilberto Osório de Andrade,
com as cidades-petróleo, dos dias de hoje. Uma a juntar gente, outra a
empilhar gente. Astana e suas torres imensas no Casaquistão; Dubai,
onde se concentram 30% das megas gruas existentes no mundo; Kar-
toun entre o Nilo azul e o Nilo branco, na construção do maior com-
plexo administrativo na África; Putin a erguer em São Petersburgo uma
torre para Gazprom deixando bem pequeno o convento de Smolny, no
outro lado do Neva.

Tudo tão grande, que Manhattan fica pequena. Tudo tão desumano,
tão aço e vidro, de alumínio e plástico, que nelas cabe tudo, só não cabe o
homem, condenado às periferias de miséria para certos governos viverem
matando-lhe o corpo e roubando-o na alma. E haja girândola na publici-
dade do faz-de-conta. Haja tempora, haja mores.
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Academia e saberes vários
Diário de Pernambuco (PE) 3/6/2007

AABL não pode se ausentar das evidências do quotidiano. Não nos emo-
ciona a busca da celebridade mas a das raízes da cultura, que é, por es-

sência, multicêntrica. Não podemos ser exclusivamente uma agência a pensar
a Cultura e a Língua, de forma alienada, devemos ser uma agência, mas desde
que inserida no tempo, na circunstância. Uma agência situada. E, para ser as-
sim, é preciso a visão complementária e compensatória, pois a Cultura per-
meia todas as faces do fazer, do pensar. Não se dedica a meras apoteoses.

Somos uma gente com olhos de ver, com ouvidos de ouvir, e só aí fala-
mos, considerando diferenças e diversidades.

A perspectiva é uma das componentes da realidade.
Para tanto a Academia se declara sem medos. Não toleramos esparti-

lho. Nesta Casa há liberdade para pensar e dizer. Temos auto-estima.
Temos coragem. Nesta Casa há lugar para discordar contudo jamais ha-
bitou nestas paredes quaisquer tipos de menos valia, como sejam, a frau-
de autoral, a vilania acovardada de anonimatos, a subestimação dos deve-
res de cidadania.

A Academia é grata a quantos conosco colaboram. Não desconsidera-
mos nunca o contributo interno de cada um dos Acadêmicos, mas quere-
mos sempre agregar mais conhecimento, buscá-los onde esteja a inteli-
gência. Nabuco, no momento seminal, declarou:

“Somos quarenta, não somos os quarenta”
Depois, acrescentou: “A Academia deverá ter uma esfera mais lata do

que a literatura exclusivamente literária e deve contemplar as superiorida-
des do País”.
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Por isso, o “Seminário Brasil, brasis”, que a ABL promove, solicita e
vem sendo bem atendido, em contar com a presença de saberes vários de
especialistas não acadêmicos.

Lembrei Ernst Bloch ao abrir a sessão do “Seminário Brasil, brasis”
sobre desafios à natureza. Ele disse: “Se a noite de amor não é clara, o seu
fruto é ainda menos claro. A criança no ventre da mãe, o mundo indizível
no qual dorme o embrião, as mulheres grávidas levam-no às ruas. O co-
meço de um mundo encontra-se em letargia e abrasa-se aqui numa mu-
lher acordada, mas os ginecologistas não são claros em classificar os mis-
térios do começo”.

As ciências biológicas avançaram mas o fascínio do mistério do come-
ço de um ser humano enquanto pré-história de um mundo e do mundo
continua instigante.

Contar a nossa idade a partir da chegada à luz não mais satisfaz. Já se
estava, antes, aqui no escuro do ventre materno. Daquela hora em diante
começamos o processo de auto-fazimento. Tal qual qualquer identidade.
O mesmo que acontece com a identidade cultural, que não acontece sim-
plesmente. Toda identidade tem que ser construída. O animal chega feito
ao mundo. O Homem nasce prematuro, isto é, por se fazer, tendo que
aprender tudo. O Homem é um ser histórico-cultural.

“Filogenético ou ontogenético é misterioso o aparecimento da auto-
consciência. Quem lembra a primeira vez em que se perguntou:

Eu sou eu?”
No outro extremo, no estuário do rio da vida, está Manuel Bandeira

com os seus versos de exponenciais beleza e reflexão sobre a morte e as lá-
grimas de espanto mais que de saudade, ou do céu que não satisfaz.

Na “Consoada”, ao abandonar a finitude, dura ou meiga, fala de
medo quando a indesejada das gentes chegar, e que talvez seja hora de
sorrir ou de dizer: alô, iniludível.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

278



Machado: da Monarquia
à República
Diário de Pernambuco (PE) 1/7/2007

Machado de Assis viveu e foi protagonista de importante momento
da vida do Brasil, aquele que marca a passagem da Monarquia para

a República.
Machado é um tríbio. Temos que vê-lo no que antecede essa transi-

ção, na própria transição e no que a ela se sucedeu.
O passado não pode ser considerado uma fase de vida experimentada,

mas uma experiência presente no inconsciente, como influência modifi-
cadora de comportamento. Modificadora da própria projeção sobre o
futuro, como ensinou Gilberto Freyre, o brasileiro que melhor expôs essa
teoria do tempo tríbio.

A República chegou vindo do coração antigo dos pioneirismos vários
que marcam Pernambuco. Em 1710, em Olinda, a velha capital daquele
Estado, bradou-se por uma república ad insta de Veneza. Depois vieram os
Inconfidentes de Minas e mais uma vez Pernambuco com os padres dou-
tores na Revolução de 1817. Os gestos se ampliariam com os movimentos
revoltosos dos Balaios no Maranhão, Cabanos no Pará, Sabinos na Bahia,
Convencionais de ltu, Farrapos no Rio Grande e Santa Catarina.

Quando chegou o “15 de novembro de 1889” viu-se que não havia ali
apenas uma mudança ao nível das instituições, mas houve, de fato, uma
alteração nas bases e nas forças sociais que articulavam o sistema de do-
minação.

No outono do Império, a crítica social pôs a nu a escravidão e a gran-
de propriedade rural.
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Machado de Assis viveu e escreveu sob o pálio de tudo isto, ora na iro-
nia, ora nas entrelinhas, ora vitimado por controvérsias que o envolve-
ram, ora escaneando as veredas da política. Entre um caso e outro, pausas
para ouvir música no Clube Beethoven, já que fez dessa arte sua diversão
mais usual.

As instituições do Império representavam um passado incompatível
com a economia do País. A Abolição da Escravatura e a República são os
parâmetros mais fáceis para a constatação do processo. E o mulato Ma-
chado de Assis é dessa época.

A burguesia mercantil, os imigrantes, o surto de propriedade urba-
no-industrial, a Revolta do Quebra-Quilos, o café foram ingredientes da
mudança. Fazendeiros republicanos, beneficiários da imigração apoia-
vam a Abolição.

Tudo isto tinha seu estuário no Rio de Janeiro, capital do País, onde
viveu Machado de Assis sem de lá sair, exceção de brevíssimos períodos
em que se deslocou para Nova Friburgo, na região serrana a poucos qui-
lômetros.

Viveu no Rio e foi o melhor intérprete da sociedade de então.
Nesse período fundou, sob a idealização, entre outros, de Lúcio de

Mendonça, a Academia Brasileira de Letras. É um tempo muito curioso.
Começa a moda da galocha, do paletó jaquetão, do soneto, do chopp, do
chuveiro, da Gillete, da Kodak, da injeção – sobretudo contra a sífilis –
da substituição do carneirinho pelo velocípede como brinquedo de crian-
ça e do presépio pelo Papai Noel, da governanta inglesa, do futebol, do
habeas corpus, da caricatura política alongada em caricatura social veiculada
na imprensa que contava com a constante e prestigiosa presença de Ma-
chado de Assis.

Esaú e Jacó certamente é a melhor investigação romanceada do período
em que saímos da Monarquia para a República. Os tipos que nele se en-
contram desdobram as paixões e o contraditório e expõem a suavidade da
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mudança. Mais que mudança, uma transformação. Dá boa medida disso
a reação inconformada do republicano personagem Paulo, diante da ine-
xistência de sangue, tiros, barricadas. O aguerrido Paulo queria a Repú-
blica mas a desejava chegando sob o zumbido do choque armado. Era um
agressivo. O irmão Pedro, um ameno.
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Machado de Assis e a política
Diário de Pernambuco (PE) 17/7/2007

P edro II ao partir, sob condições injustas de desprestígio, deixava uma
governação de cinqüenta anos de respeito à cultura e de uma certa

magnanimidade, mas de pouca atenção ao Nordeste do país. Seu tempo
não aponta apenas a maldade da estatística ao revelar que ficara no Brasil
uma nobreza de sete marqueses e uma marquesa viúva. Dez condes e dez
condessas viúvas. Vinte viscondes e dezoito viscondessas viúvas. Vinte e
sete barões e onze baronesas viúvas. Era viúva demais...

Tornou-se consensual que Machado de Assis não se apaixona pela
política. Inegavelmente nunca a ignorou como cronista ou romancista.
Por isso mesmo, participou também da acesa discussão sobre a transfe-
rência da capital do país.

Falava-se em instalar o governo da República em cidades serranas do
estado do Rio de Janeiro, mas Cruls já batia pernas pelo Planalto Central,
cuidando dos instantes seminais do que mais tarde viria a ser Brasília. E
Machado opinava:

Não há dúvida que uma capital é obra dos tempos, filha da Histó-
ria. As novas devemos esperar que serão habitadas logo que sejam
habitáveis. O resto virá com os anos.

E ainda:

A Capital da República, uma vez estabelecida, receberá um nome
deveras, em vez deste que ora temos, mero qualificativo. Não sei se
viverei até a inauguração. A vida é tão curta, e morte tão incerta,
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que a inauguração pode fazer-se sem mim, e tão certo é o esqueci-
mento que não darão pela minha falta.

Foi mesmo assim, só que seu nome nunca restou esquecido em Brasí-
lia. O Senado da República e os meios acadêmicos nunca o permitiram.

Não se deixam de anotar muitas amostragens do interesse de Macha-
do pela política, não na militância das ruas, mas na consideração do seu
papel catalisador.

Brito Broca chama a atenção para o fato de Brás Cubas ter sido depu-
tado. E diz:

Se temos, pois, em Brás Cubas, uma sublimação do secreto ideal po-
lítico de Machado de Assis, teremos no sentido satírico desse episó-
dio o reverso do mesmo ideal. No discurso do herói, Machado, se-
gundo o seu método de compensação psicológica, destrói a possível
inveja que lhe causariam aqueles que subiam, um dia, os degraus da
tribuna parlamentar. O Brás Cubas da barretina reflete toda a des-
crença e toda a malícia de um Machado de Assis deputado.

O desfile de perfis políticos está mesmo nas crônicas de A Semana, en-
tre elas o texto clássico “O Velho Senado”, mas há nos romances políti-
cos como Lobo Neves, supersticioso e fátuo; Camacho, cabo eleitoral tí-
pico; Teófilo, ansioso por se tornar ministro; Brotero, o das aventuras
amorosas e não podemos esquecer o brasileiro Tristão, a naturalizar-se
português para se eleger deputado por lá. Também o deputado Clodovil
a viajar pela Europa.

O entorno de amigos de Machado estava farto de políticos: Alencar,
Francisco Otaviano, Bocaiúva, Joaquim Serra e o maior deles: Joaquim
Nabuco.

Quero testemunhar algo muito em particular. Sou, como ele de certa
forma o foi, membro de uma Corte de Contas, já centenária, o que no
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Brasil conta muito. Machado de Assis foi por 41 anos modelar funcioná-
rio público e apetecia a ele tarefas que hoje são nomeadas como de Con-
trole Interno.

Exerceu, entre outras tantas bem diversificadas, funções dessa nature-
za no Ministério de Obras Públicas. Não era esse o nome. Mas vá lá que
seja para simplificar. É bom ver em papéis antigos o servidor público
Machado de Assis desempenhar-se metodicamente do controle de contas
dos que adquiriram lápis grafite, réguas de ébano, pó da Pérsia, cânfora,
papel para embrulho, envelope para cartas.

Na obra machadiana o funcionário público sempre comparece sob a
sua mordacidade, como mediocrão, relapso, incompetente, preguiçoso,
exatamente o contrário do que ele foi. Rascunhava despachos antes de
pô-los no papel, impugnava contas inadequadas, conteve gastos sem pre-
visão orçamentária.

Não se poupou de caturrices, como conta Josué Montello:
Quando o Império enfardelou os trapos e a República chegou, é acon-

selhado a retirar da parede da repartição onde trabalhava o retrato do
Imperador. Machado, solenemente esclarece: “O retrato chegou aqui
com uma portaria e só sai com outra portaria”.

Em certa crônica na Gazeta de Notícias, numa fase de altas turbulên-
cias, apelou à esperança dizendo: “Supunha o mundo perdido em meio
de tantas guerras e calamidades, quando respirei aliviado: encerravam-se
em Londres, com grande brilho, as festas de Shakespeare”.

Pois bem, também brilharam no mês passado, as festas da “Semana
Machado de Assis”, na mesma Londres, abrindo as comemorações do
seu centenário.
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Suassuna aos oitenta
Diário de Pernambuco (PE) 26/7/2007

O aniversário de oitenta anos de Ariano Suassuna, quase concomitan-
te aos registros dos 110 anos de fundação da ABL, se transformou

num evento de projeção nacional. Mais do que da Paraíba, onde nasceu,
mais do que de Pernambuco, onde se desenrolou a sua profícua vida.

Ariano Suassuna é um patrimônio de todo o Brasil, que ele conquis-
tou com seu teatro, sua ficção, sua poesia, sua verve inesgotável e seu arra-
igado amor por tudo que signifique brasilidade. Poucos escritores, de
fato, não só na atualidade, mas em toda a história da literatura brasileira,
alcançaram tal empatia com o povo. Sua obra, inteiramente oriunda de
raízes populares, como o que este lhe outorgou de riquíssima inspiração.

Repercutida pelos mais variados meios de comunicação, sua antológi-
ca galeria de personagens alcançou todos os recantos e camadas do povo
brasileiro, chegando inclusive àquelas paragens nas quais o acesso ao livro
é uma difícil conquista para cada leitor.

Com uma exposição, que delineia, pela imagem e pela bibliografia, um
perfil completo da vida e da trajetória literária do autor d’ A Pedra do Reino, a
Academia Brasileira de Letras congregou numerosas manifestações de
apreço que nessa feliz efeméride envolveram um de seus membros mais
ilustres. Está exposto na Galeria Manuel Bandeira, um dos melhores es-
paços do centro do Rio de Janeiro, afora esse nome tão caro aos mais
profundos sentimentos de orgulho pernambucano, essa galeria é uma es-
pécie de sala de exibição da ABL.

Pois bem, passo os olhos ali e tenho também orgulho da minha terra,
dos meus confrades, da minha Academia.
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Academia Brasileira de Letras
agora é pop!
Veja Rio – Sofia Cerqueira

A s imponentes portas do Petit Trianon, o palacete em estilo eclético que
abriga a Academia Brasileira de Letras (ABL), nunca estiveram tão

abertas para os mortais.
Antes restrita aos literatos e afeita ao conservadorismo, a ABL agora

se esforça para exibir um novo perfil. Na temporada em que comemora
seus 110 anos, a Academia oferece uma intensa programação e é cada vez
mais freqüentada pelos cariocas.

Promove cursos e seminários; reformou seu site, que passou a trans-
mitir os próprios eventos ao vivo pela internet; reinaugurou um teatro
com 300 lugares e tem montado bibliotecas em favelas. Mais: no últi-
mo Carnaval, cinco imortais desfilaram na Mangueira, que homena-
geou a língua portuguesa. “A imagem de velhinhos caquéticos toman-
do chá não corresponde à realidade”, afirma o acadêmico Arnaldo
Niskier.

“A Academia se transformou num pólo cultural que extrapola a litera-
tura”, entusiasma-se Lêdo Ivo, outro imortal. Os números confirmam o
vaivém na ABL, no Centro do Rio: de outubro de 2006 até este mês,
35.000 pessoas participaram de suas atividades. Há cinco anos, segundo
a assessoria da Casa, a média anual não passava de 5.000 visitantes. “A
Academia não pode ser só caviar, elitizada e privativa dos afortunados,
nem cair na vulgaridade”, pondera o presidente, Marcos Vilaça. “Tem de
defender a língua portuguesa e a cultura, mas não há como ignorar o cine-
ma, o samba, o futebol…”.

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

286



Os sinais de mudança são evidentes. Há dois meses, o marco do início
das celebrações do aniversário foi um show performático do cantor, mú-
sico e dançarino Antonio Nóbrega no Salão Azul. “Essa cena seria incon-
cebível há alguns anos”, diz o acadêmico Murilo Melo Filho. No último
dia 21, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, com um show de cinqüenta
minutos – mais o habitual e entusiasmado bis de 25 minutos –, reinaugu-
rou o teatro da ABL. Não faltaram imortais sacolejando ao som de
“Aquele Abraço”.

O Teatro R. Magalhães Jr. terá uma programação de peças, como
Carlota Joaquina, que estréia com Marília Pêra em dezembro, eventos de
música e um cineclube dirigido por Nelson Pereira dos Santos, primeiro
cineasta a assumir uma das quarenta cadeiras, em 2006. “Essa eleição
mostra que a Academia está aberta a outros expoentes”, afirma o acadê-
mico Affonso Arinos de Mello Franco. “Para se popularizar é preciso de-
ixar de ser exclusivamente das letras, e isso vem acontecendo.”

O site da Academia (http://www.academia.org.br/), que em março
de 2006 teve só 33 acessos, registra agora 90.000 visitas por mês. Uma
novidade é o ABL Responde, para tirar dúvidas de português. “A Acade-
mia está inserida no século XXI e acompanha os avanços tecnológicos”,
diz Niskier.

Em outra frente, a instituição, que tem duas bibliotecas com 135.000
volumes e uma galeria de arte, tem promovido palestras não apenas de li-
teratura, mas também sobre favela, moda, futebol e gastronomia. Claro
que tantas e tão ousadas novidades são vistas com reservas por alguns
imortais. “Ela tem de seguir a lição de Machado de Assis, ter tradição e
ser uma torre de marfim para assuntos literários”, prega Alberto Venan-
cio Filho.

Antes com poucos recursos financeiros, a ABL viu sua situação mudar
em 1999, quando o prédio de 25 andares, anexo ao Petit Trianon, foi in-
corporado a seu patrimônio. Ali surgiu um novo fôlego. “Antigamente o
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chá das quintas-feiras era silencioso e privativo”, observa o imortal Ivan
Junqueira. Hoje recebe convidados como os atores Christiane Torloni e
Victor Fasano, que estiveram para divulgar a causa ambiental. “A Acade-
mia nunca foi tão aberta”, diz Cícero Sandroni, apontado como o favori-
to à presidência da ABL nas próximas eleições, em dezembro. “Não foi a
instituição que mudou, foi o mundo. Ela apenas o reflete”, entende seu
colega Antonio Olinto. Melhor para a cidade.
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PREFÁCIOS





Mas o que é um prefácio? Praefatio: Texto ou advertência, ordinaria-
mente breve, que antecede uma obra escrita, e que serve para apre-

sentá-la ao leitor (AURÉLIO, 2004). É um texto. E é um texto não apenas
por sua extensão delimitadora, mas porque, ao ser referido à discursivida-
de, constitui uma unidade em relação à situação e com significado
(ORLANDI, 2001: 69). É discurso colocado no simbólico. É, de fato,
uma ‘posição’ tanto física quanto funcional: antecede e faz apologia.

Contudo, ser prefaciador não é tarefa fácil, pois alguém já viu um pre-
fácio que diminua uma obra para a qual serve de apresentação? No máxi-
mo, algumas ressalvas diplomáticas.

Assim não se é possível aceitar prefaciar uma obra com a qual não se
esteja realmente envolvido, pois ao escrevê-lo faz-se um exercício, uma
reflexão, uma exposição de seus sentimentos e pensamentos. É quando o
prefaciador se expõe aos outros e a si mesmo.

Assim podemos ver o que se esconde por trás das linhas dos prefácios
de Marcos Vilaça, pois ao escrevê-las ele se compromete com a verdade e
o que pensa chega até nós de maneira clara e transparente.
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Prefácio ao livro Registros
Fotográficos da Casa dos Contos,
de Eugênio Ferraz

Uma das minhas visões iniciais de Ouro Preto foi o mirante da Casa
dos Contos.

Mirante mirado.
Toda Ouro Preto é para dela partir o olhar a fim de comparar ética e

cidadania onde estiverem e para a ela chegar o olhar da contemplação.
Ouro Preto para mirar e ser mirada. Ação e contemplação.

Agora, e mais uma vez, com os poderes da criação artística da fotografia.
O Brasil é hoje forte expressão na arte pelas fotos. Aí estão Miguel

Rio Branco, os Fialdini – Rômulo e Valentino – Vic Muniz, Mário Cra-
vo Neto, Diógenes Moura, Salgado, Eduardo Ortega, Tripoli e tantos e
tantos outros honrando um padrão vindo, por exemplo, de um Ferrez e
dando panos para as mangas avaliadoras de um Pedro Vasques.

Meu filho Marcantonio, minha insuperável referência em termos de
conhecimento de arte contemporânea, nos últimos anos de vida ocu-
pou-se muito em me ensinar sobre o exponencial desse capítulo, o da
fotografia.

Foto, mais que nunca, arte transtemporal.
A foto, em alto estilo, por obra e graça da obsessiva dedicação,

com o seu tanto de patriótica, do gestor Eugênio Ferraz, admirável
servidor público, comparece à Casa dos Contos. Acrescenta mais
ouro do bom gosto a tudo que se encerra neste monumento da histó-
ria nacional.
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Na profusão dos planos físicos e imateriais da Casa dos Contos, ano-
te-se mais este. Se tenho os olhos saídos do mar do meu Recife e da mi-
nha Olinda, olindíssima, eles repousam nas encostas ouropretanas de
Bonsucesso, Piedade, Padre Faria, para melhor saber que são mares e ter-
ras fundadores.

Eu me acostumei a ver os dourados ouropretanos aqui ou faiscando
em igrejas de Portugal e até no Império Britânico, ali por força do “Tra-
tado de Methuen”. Tenho hábito neles.

A idéia de Nação nasceu em Guararapes. A idéia brasileira de Estado
tem seu instante seminal em Vila Rica, por isso tudo referente a essa con-
vergência me emociona.

Ademais, para onde me conduz a amizade do Padre Simões, de Ânge-
lo Oswaldo, de Rui Mourão, de Bracher, de Dimas Guedes, da gente do
Chafariz ou do Grêmio Literário senão para ser em relação a Ouro Preto
oferta e aceitação?

Se na bateia de Tiradentes só brilharam compromissos com a pátria,
na gestão atual da Casa dos Contos, brilham agora civismo e bom gosto.

P R E F Á C I O S

293



Prefácio ao livro Computocracia –
O déficit democrático da
globalização, do Conselheiro
do TCE-MG Antônio Carlos de
Andrada

A modernidade sempre traz consigo desafios, que advém das mudanças
impostas pelas novas tecnologias, novos pensamentos e novas pessoas.

Ter a capacidade de compreender as alterações que estão se processando
ao nosso redor é mais ou menos como querer prever o tempo estando posta-
do no olho do furacão: não há como ser um observador neutro, pois os fatos
interferem diretamente conosco e com o modo como vemos o mundo.

Os referenciais sobre os quais sempre pautamos nossa existência são
desafiados e vão aos poucos se esvaecendo. O próprio conceito de tempo
e o espaço tem sido decomposto e reconstruído. Existe um tempo tríbio,
como ensinou Gilberto Freyre.

Em 1951, pela primeira vez na história, os telespectadores americanos
puderam ver, simultaneamente, na televisão, imagens ao vivo das duas
costas de seu país, contemplando, ao mesmo tempo, os oceanos Atlânti-
co e Pacífico. Hoje esse feito, tão significativo para aquela época, foi to-
talmente ofuscado por um mundo em que a notícia e a informação é
transmitida em tempo real para todos os locais e regiões.

Não foi só o mundo que se tornou uma aldeia, mas a aldeia também
ganhou o mundo.

A tecnologia digital trouxe essa evolução a patamares superiores com
seus computadores e redes. A realidade mapeada em sinais elétricos

M A R C O S V I N I C I O S V I L A Ç A

294



transformou em virtual tudo o que tocou. Fala-se que esta invasão pode
desumanizar o homem, transformando-o em mais uma máquina em um
mundo de máquinas. Não tenho certeza disso.

Mesmo considerando que a atual quadra possui uma dinâmica nunca
antes vivenciada, tenho a convicção de que se trata apenas de mais um ci-
clo na espiral da evolução humana.

O espanto do homem moderno diante da internet assemelha-se ao de
seu antepassado do século XIX diante das máquinas da revolução indus-
trial ou dos pré-renascentistas diante das expedições marítimas. Ao seu
tempo cada uma dessas invenções: computadores, máquinas de tear e ca-
ravelas, ajudaram a reformular o mundo e as relações entre as pessoas.
Nem por isso o homem deixou de estar no centro do processo.

Por outro lado, a transição também não se realizou de forma total-
mente indolor. Todos nós temos bem vívida a imagem de exploração dos
trabalhadores, em grande parte mulheres e crianças, associadas à revolu-
ção industrial.

A revolução digital traz subjacente ameaças similares. A exclusão digital, a
pasteurização da cultura ou o totalitarismo cibernético, tão bem explorado
no livro “1984”, de George Orwell, são exemplos dos riscos que corremos.

Nesse contexto de riscos e oportunidades, é que o autor, sob a prote-
ção de rica e atualizada abonação, nos propõe refletir sobre aspectos filo-
sóficos deste admirável mundo novo da modernidade. O convite é irre-
cusável. A viagem, mesmo adentrando em searas tão complexas, fascina
pelo confronto da tecnologia com assuntos tão caros a todos nós, como a
liberdade, a democracia e a individualidade.

Num mundo em que quando começarmos a compreender o novo este
já se transmudou em outro, mais avançado, toda fonte de referência aba-
lizada é bem vinda. E simplesmente não podemos nos dar à liberdade de
tentar ignorar a avalanche. Sedimentar-se é o primeiro passo para a extin-
ção, ou como diria Fernando Pessoa, “tudo que cessa é morte”.
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Prefácio ao livro A História
Comum de Uma Mulher Qualquer,
de Celia Labanca

Um livro diferente
O livro de Celia Labanca é, até certo aspecto, raro. Na verdade, é um

livro-binário. Há um texto de ensaio e, depois, a parte romanceada.
Não é livro feito às pressas. Vê-se a reflexão e a pesquisa, na parte ini-

cial, e percebe-se o esforço da trama, na outra vertente. Tanto na reflexão,
quanto no esforço, é patente que a Autora insiste em cultivar a palavra.

Celia Labanca está incorporada à galeria das brasileiras escritoras, no-
meadamente daquelas que têm Pernambuco como lugar de nascimento,
ou de vida, ou de inspiração.

Não evito recordar as pernambucanas escritoras, que temos ou tive-
mos na Academia. O pioneirismo de Edwiges Sá Pereira, líder feminista,
professora, fundadora da Federação Pernambucana para o Progresso Fe-
minino, 1931. A obstinação em servir à APL de Dulce Chacon, educado-
ra e grande figura humana, com quem tive a honra de conviver. E mais:
Maria do Carmo Tavares de Miranda, Fátima Quintas, Lourdes Sarmen-
to, Lucila Nogueira, Maria do Carmo Barreto Campelo, Isnar Moura,
Maria Cristina Cavalcanti de Albuquerque, Luzilá Gonçalves, entre tan-
tos outros nomes.

Nem deixo de lado o protagonismo feminino de Rachel de Queiroz,
na Academia Brasileira de Letras. Dela e de Lygia Fagundes Telles, Ana
Maria Machado, Nélida Piñon, Zélia Gattai Amado, que só elas já expli-
cariam a relevância da instituição, sem precisar do contingente masculi-
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no. Não apenas se destaquem as mulheres na Academia, pois há igual-
mente figuras que não foram incorporadas à imortalidade, nem por isso
menos dignas do maior respeito. Nomes como Lelia Coelho Frota, Nei-
de Archanjo, Lia Luft, Maria Beltrão, Bela Josef, Laura Sandroni, Isabel
Lustosa, Maria Clara Machado, por exemplo.

Essas são companheiras de Celia Labanca.
O leitor encontrará nas páginas do livro uma Autora comprometida

na percepção e no uso responsável da palavra. Seu empenho nesse objeti-
vo é mais do que claro. É explícito.

Celia Labanca é obreira das letras que vai arrumando na escolha das
palavras e na exaltação delas.

Na amizade que dedica às palavras faz a preservação do território ina-
lienável de liberdade e de usufruto do prazer. Não há pulsão de vida sem
palavra, seja a da emoção, seja a da razão.

Proclamo esse seu mérito.
O fascínio feminino do claro enigma e da obscura transparência teve o

seu lugar bem posto, nessa história nada comum de uma não qualquer
mulher, pois o tratamento do tema muito cuidadoso, parece desmentir a
suposta modéstia do título: A História Comum de Uma Mulher Qualquer.

No texto, da novel escritora, há a dosagem adequada de inquietação e
consolo, no ritual da palavra que exibe o gosto do desafio do simbólico,
se mostra e se esconde na forma verbal significante e se entretece na cos-
tura sintática dos enunciados.

Quantas páginas, em prosa e verso, existem para exprimir um simples
soluço, uma frágil lágrima, um belo sorriso? A palavra escrita prolonga o
que é imediato, implícito e expressivo.

O leitor que se incorpore à privilegiada confraria de amantes e vassa-
los da palavra, dessa palavra que une os pensares de Celia Labanca.
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Prefácio ao livro CORPO: Universo
e Diálogo, de Josael de Oliveira

Neste livro estão quarenta anos de trabalho. Algo assim como o que se
faz sem pressa e sem descanso.

Tenho gosto em escrever aqui, mas sempre me arreceio na abordagem
de ficção, poesia, artes plásticas. Do pouco que sei, sei menos ainda des-
ses processos de criação, embora não haja dia em que não dedique tempo
e curiosidade a eles.

O tempo, não de que disponho, que é pouco, mas do tempo que pro-
curo criar. A curiosidade não aquela transitória, mas a que me permita o
prazer alongado.

Mas, escrever sobre pintura é difícil. Muitas vezes conversei com
Marcantonio e buscava explicar-lhe como o que era fácil para ele, às pos-
sibilidades do pai surgia como o impossível. Ele sorria, retrucava e insis-
tia: “Já o flagrei a conversar com as obras que tem em nossa casa”. E isso é
verdade.

Foi o que fiz, ao repassar a obra de Josael de Oliveira. Conversei com
elas.

Gilberto Freyre falou de como ensaístas literários foram bons vizi-
nhos de pintores. Mais que vizinhos, amigos. E ia desfilando as intera-
ções, destacando o que de pintores escreveu Walter Pater, ou Proust, ou
André Malraux, ou Herbert Read. E por que não ele próprio? Dele, a fa-
lar de Cícero Dias, Brennand, Samico, Lula Cardoso Ayres, Bandeira,
Teles Junior, Carneiro Vilela, Aloisio Magalhães, Vicente do Rego
Monteiro e tanta gente mais.
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Eu não sei fazê-lo mas sei que devo aplaudir a honesta pertinácia com
que Josael de Oliveira construiu a sua obra.

Os tipos que ressaltam dela não são feitos só de desenho e tinta. Há
algo que fala e cala, que quebra silêncios e busca interação, até pelo es-
panto. A limpa e sincera declaração de espanto.

Há figuras que tem rima pois são poéticas. Outras, encerram régua e
compasso por sugerirem destinos ou pela revelação de caminhos percor-
ridos. Outras tantas, radiografam interiores, almas, segredos, nos seus
olhos instigantemente prescrutadores.

As pinturas, as peças gráficas, as colagens, as fotos dele e dele com
amigos, não são invenções apenas. Há invenções, mas há o pré-existente.
Essa a riqueza, a elaboração de um conjunto artístico condizente com a
sua necessidade de se comunicar.

Trabalhou legitimamente. Pôs as mãos e o sentimento em tudo que
aqui está. Sabia e proclamava que, na maioria de tudo que apresenta, sem
ele aqui não estaria.

Josael de Oliveira trilhou uma senda que nem sempre lhe foi fácil, po-
rém na hora mais difícil como que sentiu ser aquilo tudo uma servidão ju-
bilosa.

É legítimo o seu prazer em se apresentar a nós todos. Também lhe di-
zemos: muito prazer.
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Prefácio ao livro Educação
Sustentável, de Mozart Neves

Conheço o Autor deste livro de largo tempo. Por isso, tenho convic-
ção do que vou dizer a seguir.

Esta obra é testemunho de vida. Vida dedicada a uma causa, sem pres-
sa (“que aniquila o verso”) e sem descanso (que isso não é próprio a per-
nambucano, nem a pernambucanizados).

São dezesseis anos de gestor da educação pública, de alto a baixo. Desde o
ensino básico à pós-graduação. Uma sorte reservada a poucos educadores,
essa de conhecer as pontas da linha, com as suas diversidades e convergências.

Sabemos todos de como acabam por se tocar momentos tão distintos
de uma mesma trajetória.

Quem foi Reitor e tem a oportunidade de aplicar o que nessa fase
aprendeu no instante em que lhe compete conduzir o ensino elementar,
há de lidar com recursos de conhecimento muito consistentes.

É o que se constata, nos nove capítulos deste livro que ilustra mas de-
nuncia, que não silencia pois pior que o silêncio é a falta de esperança.

Não lhe deram os cargos apenas, deram-lhe também a liderança da as-
sociação dos seus pares, reitores e secretários de Estado, no reconheci-
mento a quem conhece e a quem sabe liderar.

Pedro Nava dizia que a experiência é um farol voltado para trás. Mo-
zart Neves reúne em si o farol voltado para trás e o olho dirigido ao futu-
ro, o primeiro, resultado do saber de ter feito e o segundo, um composto
de esperança.

Por isso, apresento-o como educador que não é promessa não cumprida.
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Dá gosto ver, como o leitor se inteirará logo adiante, a abordagem am-
pla mas conexa que se faz de temas como o tão difícil equacionamento de
qualidade e quantidade na tarefa educacional. Ou dessa precisa reflexão
do quanto importa gerir bem.

Nas funções que me cabem como membro de uma Corte de Contas
não descanso palavra nem gesto em favor da busca de uma teoria da qua-
lidade no serviço público. Não basta gerir com honestidade, que isso é
obrigação, mas gerir com eficiência e eficácia. Gerir correspondendo a
uma qualidade que é devida a um povo ao qual se serve.

Neste livro insiste-se, com acerto, na relevância da gestão. Um exem-
plo bem apresentado é aquela defesa do processo eleitoral para escolha de
dirigentes, desde que associado ao controle da gestão.

Pouco tenho ouvido nos arroubos de certa ideologização que, ao lado
da eleição, se estabeleçam controles de gestão. Busca-se o poder mas dei-
xa-se de lado a qualidade do seu exercício.

Essa qualidade é que produz o equilíbrio entre o desempenho e o gas-
to. É iniciativa feliz empenho no alcançar essa segurança.

Mas também de outras questões o livro trata com pertinácia e oportu-
nidade. Veja-se a atenção que é dada à presença da tecnologia nos di-
versos planos do ensino, tal como convém na coabitação do Google e de
Gutemberg ou na interação indispensável da educação com diferentes
contextos culturais. Esta é uma vertente que muito me apaixona e a ela
me dediquei em certa fase da vida pública com inquebrantável fascinação.

Ressalta, ao meu sentir, de tudo o que li, a convicção minha de que
não se pode deixar criança fora da escola, que a escola exige qualidade de
gestão, que ela deve ter uma expressão democrática, mas que, nela, o pro-
cesso ascensional deve privilegiar o mérito. Meritocracia e democracia
não são dissociáveis. E nem sempre a orientação é essa.

Mas isto é assunto para outro livro que, como prefaciador deste, te-
nho o direito de pleitear do autor.
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Prefácio ao livro Apologia do
Livro, de Luciano Carvalho

O livro das crônicas de Luciano Carvalho é composto de expressões
de humanidade. Cuida da Política à Religião, da Filosofia ao Direi-

to, mas com o autor-humanista sempre presente.
A dedicatória e a carta que dirigiu à esposa, companheira e inspiradora

há quarenta e sete anos, primam pelo gesto de entrega e reconhecimento,
tudo suportado por uma erudição sem pedantismos, esta, a se alongar por
todas as crônicas.

Digo a mim mesmo, enquanto leio os originais deste livro, de como o
gênero crônica vive próximo de mim.

Fiz-me adolescente e maduro vendo meu pai escrever, por décadas e
diariamente, a “Crônica do Jantar”, que a Difusora de Limoeiro espalha-
va pelos ouvidos da gente da região. A velha “Remington Ranal” padecia
com os toques do datilógrafo dos dedos indicadores e minha mãe fazia a
“censura” aos à vontade da terminologia mais livre do velho Vilaça, que
hoje não passaria de expressões quase sacras.

Na Academia Pernambucana sento numa Cadeira cujo patrono –
Antonio Pedro de Figueiredo – foi cronista de jornal. Chego à Academia
Brasileira para suceder a Mauro Mota, poeta maior, mas não menor cro-
nista do Diário. Essa Cadeira da ABL, a 26, foi sempre ocupada por cro-
nistas, um deles, verdadeira glória do gênero: João do Rio. Até hoje um
dos três maiores cronistas que a trajetória cultural do Rio de Janeiro
pode exibir sem modéstia.

E quem fundou a ABL senão Machado de Assis, o cronista inigualável?
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O cronista é o criador que foge do silêncio. É o homem que contem-
pla e sai da palavra pela visão. Vê e fala pela escrita. Não lhe basta o diá-
logo, quer o entendimento e daí buscar o leitor.

O Eclesiastes ensina que há tempo para todo propósito, tempo de
plantar, de colher, de rir, de chorar. Sol no ocaso e na aurora. Logo, tem-
po de recolhimento para escrever e de se desabotoar para ser lido.

Luciano Carvalho saiu do silêncio para a plenitude da palavra, como
se o silêncio antecipasse um mais dizer necessário.

Leio e releio as suas crônicas e elas me parecem espasmos de liberta-
ção, da vontade de realizar o sonho de dizer e ser escutado, de escrever e
ser lido, pois é de entendimento que os homens têm precisão.

Luciano Carvalho proclama com razão que escrever é uma forma de
rezar. Rezar é ato religioso. Religião é re-ligar.

A variedade das crônicas, se de um lado, autentica o gênero de jorna-
lismo literário, de outro, consagra o necessário amplo conhecimento que
se exige de um cronista.

Pernambuco é uma herança a ser continuadamente enriquecida pela
vida escrita, à moda de Homero, fazendo do transitório o permanente.

Nós, leitores de Luciano Carvalho, nas páginas de jornal, temos bem
fundo dentro de cada um o sentimento de que sabemos o que lemos, por
isso há um tanto de recompensa em agradecer ao Autor por nos dar a
missão e o prêmio de tê-lo conosco em forma de livro, livro de um apólo-
go do livro.
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Prefácio ao livro 300 Anos da
Redução Jesuítica de Santo
Ângelo Custódio, organizado por
Gladis Pippi e Nelci Müller

Trezentos anos não são Trezentos dias. É preciso, desde logo, adotar
uma postura de reverência ao simbolismo missioneiro.
O leitor encontrará a seguir textos de alta qualidade, seja estética, seja

científica. É bom que seja assim. Santo Ângelo Custódio merece.
Cada pedra – onde o sol e o vento secaram sangue de heróis – é uma

inscrição para o futuro e não apenas o fichário do passado.
Tal e qual os Montes Guararapes, em Pernambuco, onde, como disse

Gilberto Freyre, escrevemos com sangue o endereço do Brasil.
As Missões e Guararapes são convicção e constância.
Quando pus os olhos nas Missões trazia o mar do Recife e da minha

Olinda, olindíssima, ainda como que sob o vento marinho a bater nos co-
queiros, sob o som dos velhos sinos do Mosteiro de S. Bento e sob o ru-
mor da água correndo no Capibaribe.

Logo vi que as Missões não são uma saudade de pedra, correndo para
trás em busca da cabeceira dos séculos, mas algo nos impelindo às idéias
de crescimento econômico, desenvolvimento social e justa repartição dos
seus frutos, numa palavra, a cultura em processo.

As Missões são a entrega que nos cabe transferir em busca de vitórias.
As Missões são um ressuscitar da memória e da alma gaúchas. Passa-

ram em minha mente, quando as encontrei, o cristocentrismo base da
nossa brasilidade, o gaúcho – apaixonado e forte – e o seu cavalo, como
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um centauro dos tempos modernos ou, como diz Gilberto Freyre, “espé-
cie de São Jorge de nossas devoções cívicas”.

Acima de todos: Sepé Tiaraju.
Mais acima: as Missões, e estes trezentos anos de Santo Ângelo

Custódio admiravelmente analisados por um conjunto de ensaios es-
critos por mestres mestríssimos. Cidadão missioneiro tenho orgulho
deste livro.
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Prefácio ao livro Obras Públicas
Licitação, Contratação,
Fiscalização e Utilização,
de Cláudio Sarian Altounian

Cláudio Sarian Altounian traz à lembrança o esforço despendido pelo
Tribunal de Contas da União em cooperação com as Casas do Con-

gresso, para o aprimoramento das atividades de fiscalização de obras pú-
blicas, sobretudo na última década.

O texto menciona o fato de, nos idos de 1995, terem sido identifica-
das mais de duas mil obras inacabadas, para não dizer abandonadas, nas
quais haviam sido empregados recursos públicos da ordem de R$ 15
bilhões.

A situação caótica em que se encontravam as obras públicas no país
impôs desafios ao Controle, que teve de desenvolver metodologias mais
efetivas de acompanhamento de obras, com ênfase na agilidade para a
correção das irregularidades.

No âmbito do TCU, buscou-se em um primeiro momento a unifor-
mização dos trabalhos de suas secretarias e a formação de um corpo téc-
nico especializado, que culminou na criação da Secretaria de Fiscalização
de Obras e do Patrimônio da União – Secob, no ano de 2001.

O autor, que, no desempenho de suas atividades no Tribunal, sempre
esteve ligado ao processo de aperfeiçoamento dos mecanismos de con-
trole de obras públicas, assumiu o comando da Secob. Coube-lhe papel
fundamental na capacidade que o Tribunal tem demonstrado de adap-
tar-se às demandas crescentes do Congresso Nacional e da sociedade,
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provendo-lhes informações cada vez mais fidedignas e tempestivas acerca
das obras públicas.

Aqui está o fruto de amplo trabalho de pesquisa de legislação, doutri-
na e jurisprudência. Reflete mais o resultado desse estudo do que uma vi-
são pessoal do autor.

O texto é simples e prático, para ser utilizado no dia-a-dia de agentes
públicos e privados no enfrentamento das questões que surgem desde a
avaliação preliminar dos valores da contratação e elaboração do orça-
mento, passando pelas fases de licitação para a seleção de propostas, até a
formalização, realização e fiscalização do contrato, aspecto esse último
raramente encontrado nos compêndios especializados.

A clareza e funcionalidade do texto acaba servindo de contraponto às
afirmações daqueles que, à primeira dificuldade que se apresenta na reali-
zação de seus projetos, procuram desvencilhar-se de suas responsabilida-
des atribuindo ao Controle a razão de seus problemas.

Fique o leitor desde logo prevenido que não temos um livro destinado
aos acomodados. Trata-se de livro de uso, um manual, para ficar aberto
sobre as pranchetas e mesas de trabalho de projetistas, membros de co-
missão de licitação, gestores públicos, assessores jurídicos, auditores e de
todos aqueles que se envolvam com a matéria.

Não chega a ser detalhista como “As Regras para Uso dos que Fre-
qüentam Bonds”, de Machado de Assis, que tem nada menos do que se-
tenta artigos, mas ajuda muito...
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Prefácio ao livro Pinderama,
de José Paulo Cavalcanti

Em 2008 comemora-se o centenário da morte de Machado de Assis.
Isto é tema também para muita crônica.

Machado escreveu crônicas por uns quarenta e tantos anos. Foram cerca
de seiscentos textos, produção de pelo menos um a cada semana. Regular-
mente publicados, em diversos jornais, exceto nos imediatos anos pós Pro-
clamação da República, quando reduziu o ritmo dos textos. Estava esprei-
tando e talvez inseguro. Tempo mais de transformação que de mudanças.

Mesmo na transitoriedade inerente à crônica, escreveu para a eternida-
de, pois parece sempre consciente de que poderia elevar o gênero. E usou,
como sugere John Gledson, artes e artimanhas da transição, assim como
fizera no romance.

A crônica machadiana enlaçou jornalismo e literatura.
Tenho certeza de que José Paulo, melhor dito, Zépaulinho, foi sem-

pre um leitor apaixonado de Machado. Só assim será possível entender
várias das facetas deste livro. Por exemplo, o balanceamento do humor
que escapa na sua crônica, alternância do deboche à brasileira com o for-
mato irônico muito à moda de Machado. Enquanto ajuda a pensar a
contemporaneidade de uma forma muito respeitável, sorri e faz sorrir.

O leitor encontrará – a muitos será um estupendo reencontro – nas crôni-
cas deste livro um autor que exibe sem exibicionismos experiência de vida, sen-
timentos dosados de racionalidade que alcançam uma valoração do homem.

Aí aparecem homens, episódios, coisas numa construção atraente pelo
que instiga e dá prazer. É de fazer inveja.
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José Paulo equilibra o próximo e o longínquo. O equilíbrio vem da
análise constante do seu entorno e dos valores que acumulou desde longe,
na dedicação ao conhecimento. Daí parecer tão simples o que não é nada
simples, tirar do geral o que é bem particular. Ele sabe o que é o acontecer
no mundo.

Homem inclinado aos afetos, um tolerante que não perde o senso de
justiça, cultiva-o em preservação quase obsessiva. Ser amigo é para ele
não ter sossego. Chega junto, sempre. Apóia, combate. Se for preciso,
não o intimida o cheiro de pólvora. Estende as mãos e se as apanhamos
não as largamos jamais.

Especialista no contraditório por vezes quase agride na veemência que
usa, tudo para retirar hesitações de quem esteja do outro lado. É confron-
tador na demanda jurídica e nas peladas do futebol que lhe são insepará-
veis e, de certo modo, rivais do amor à admirável Maria Lecticia.

Protegeu, quando isto lhe foi facultado seja na profissão, seja na vida
pública, o conceito dos bens incompressíveis de que falava o Padre Le-
bret e que são constantes recordações de Celso Lafer. Ou seja, tanto
aqueles que asseguram a sobrevivência física quanto os garantidores da
integridade espiritual. A vida, a obra de escritor, cuidam de demasiadas
demonstrações do que, categoricamente, digo agora.

Este livro está comprometido com as fronteiras do bom senso. Se é
buscado o paradigmático, nele há o paradigmático. Se é procurado o co-
tidiano, nele há o cotidiano. Ademais, fica claro nas crônicas o enlace do
especialmente literário e o fortemente factual.

Se é exato que a história é uma façanha da liberdade e uma aventura do
espírito, este livro é a história de um homem, que sabe o significado pro-
fundo da encarnação de Penderama, nesta geografia humana de Pindora-
ma: José Paulo, o velho. José Paulo, o maduro, com este livro, abre a jane-
la para ver e ser visto, até por saber, pessoano que é, que “para além da ja-
nela é o sonho”.
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Prefácio ao livro A Noite de
Um Dia, de Humberto França

A ninguém escapa a evidência do desconhecimento recíproco dos lei-
tores latino-americanos em relação aos nossos autores.

Tão juntos e tão sós.
Nestes tempos de convivência simultânea e não mais sucessiva im-

põe-se o prestigiamento de edições bilíngues. É um facilitador ao conhe-
cimento e à compreensão.

A Academia Brasileira de Letras vem insistindo, o quanto é possível,
nessa vertente. Publicamos recentemente Bandeira e Huidobro, num li-
vro só. Já temos Machado de Assis, em espanhol.

São pequenos exemplos da interação necessária.
Houve uma época em que sob os estímulos do homem de empresa,

Ovidio Gimenez, intelectuais brasileiros viviam na Argentina a dar cur-
sos, a ter livros publicados e igual ação, em sentido contrário, argentinos
presentes, sobretudo no nordeste brasileiro.

Não faltou àquele tempo o estímulo de um grande embaixador da
Argentina, no Brasil, o internacionalista Mario Amadeo.

Escassearam seguidores desses bons exemplos de homens à procura
do convívio útil.

O Centro Cultural da nossa Embaixada, em Buenos Aires, tem uma
trajetória de saldo muito positivo, entre os seus altos e baixos. Mais de al-
tos que de baixos.

Mas é pouco o que se fez. Cabe o dever de romper essa avareza. Não
estamos a co-participar no devido calibre. Nem chegamos a nos contem-
plar como merecemos.
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A palavra de endosso a este livro vem muito a propósito. Humberto
França, como se não bastasse ele próprio, traz a força da alta qualidade de
Horacio Castillo à tradução e os talentos interpretativos de José Emilio
Burucúa ao prólogo.

Humberto França muito sonhou audaciosamente com a noite desse
dia. O dia chegou desde o Capibaribe, o nosso rio, ao Prata. E por que
sonhou ousadamnete? Porque o sonhar é o aproximar do realizar.

Calderón de la Barca disse que “toda a vida é sonho/ e os sonhos, so-
nhos são”.

Pois bem, em nome da Academia Brasileira de Letras, festejo França e
saúdo o confrade Castillo e também Burucúa.

O leitor agora aproveite para caminhar com o poeta e seguir o seu ro-
teiro sonhado e abençoado.
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ENTREVISTAS





A o dar-se uma entrevista, um equívoco pode acontecer, que é o de se
considerar que nela tudo parece óbvio (um pergunta e o outro res-

ponde), e costuma-se não dar crédito para o que parece óbvio.
Na verdade nada é óbvio, porque a principal ferramenta do entrevista-

do é a sua comunicação, tanto a verbal quanto a não-verbal. Portanto, é
necessário que se use toda a sua habilidade de comunicação.

É que o se vê nas entrevistas dadas por Marcos Vinicios Vilaça. Ele
fala com objetividade, apresenta-se com segurança, olha para o entrevis-
tador com firmeza, mas sem hostilidade, demonstrando sempre um inte-
resse real pela situação, envolve-se com aquele momento, sabendo que
poderá contribuir com os seus conhecimentos e experiência.
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A Academia tem que
desabotoar o fardão
Douglas McMillan
O Globo (30/12/2005)

Não é todo dia que um imortal da Academia Brasileira de Letras toma
posse da presidência citando a cantora Maria Rita. É só uma das “moder-
nidades” que, parece, vão povoar a gestão do pernambucano Marco Vi-
nícios Vilaça, que fala aqui de seus planos para 2006 e também de MPB,
internet, fardos e fardões.

Qual é a sua principal meta?

A ABL precisa dizer o que faz. Criamos a biblioteca mais moderna do
Brasil e temos que atrair as pessoas para cá, por exemplo. Precisamos de-
sabotoar o fardão da Academia. Mas não tirá-lo. Sem ele, perdemos a au-
tenticidade.

É uma mudança?

Meus antecessores já propunham isso. Vou só insistir. Agora, quero
acelerar. Acelerar a internet, por exemplo. Nosso sistema não interage, é
lento.

O senhor usa muito a internet?

Veja esse computador. É novo. O que estava aqui era antigo, lento.
Pesquiso qualquer coisa que precise, até se chove na minha terra.
Também converso com meus netos no MSN (programa de mensa-
gens instantâneas).
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Mas o que vai ser feito de novo na ABL?

Quero fazer um ciclo de conferências paralelo ao de sempre. Um trata
dos fundadores, dos centenários, de escolas literárias. Tudo isso é ade-
quado. Mas pretendo começar outro em abril que fale de literatura e mú-
sica popular, e cozinha, e futebol... Temas mais abertos, sem perder a tra-
dição. Temos que ter a coragem de sermos conservadores no que é bom.

E o que é bom?

Temos que continuar a distinguir cultura de massa de cultura popular.
Não podemos cuidar de cultura de massa. Não é nossa política. Mas de
cultura popular, sim.

Há orçamento para essas idéias?

Não me impressiono com orçamento pequeno. Dizem-me que o orça-
mento não prevê isso ou aquilo. Mas orçamento é isso, é o que falta con-
seguir.

O senhor mencionou também a intenção de se
aproximar das academias da América Latina, da
Espanha e de Portugal.

Sim. Vários acadêmicos têm bom acesso a elas num nível pessoal. Nélida
Piñon na Espanha, Ivan Junqueira no Chile, Lêdo Ivo no Paraguai e Uru-
guai, e há outros. O que quero é institucionalizar isso.

Com que propósito, exatamente?

Divulgar nossos autores lá fora e divulgar os de fora aqui. Esses autores
jovens, não creio que tenham muito acesso a Portugal. O duto seria a
Academia.
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A ABL quer se aproximar dos novos?

Sim! Vamos debatê-los, chamá-los aqui. Já acontece, mas vou aumentar
peso e medida disso.

De quais deles o senhor gosta?

Dos novos? Ah, nome eu não dou. Mas me impressiona muito essa au-
sência de espartilho deles (risos). Não estão presos a estruturas. O mo-
mento me interessa demais.

Como os imortais receberam a menção a Maria Rita?

Gosto dessa música. “Alegria quem dá é Deus, tristeza é a gente que faz”.
Isso não é bonito? E por que não dizer? Por que só o Leminski ou, não
sei, o Bilac são bons? Precisamos chamar a atenção da intelectualidade
para os nossos letristas. Não é só Chico Buarque, não. O Lenine, por
exemplo. É um poeta fantástico. Quer saber? Vou trazê-lo aqui. Depois
ele aproveita e dá uma canja!
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Entrevista – Jornal da Estácio

O advogado e professor universitário Marcos Vinicios Vilaça, de 67
anos, é o sétimo ocupante da Cadeira número 26 da Academia Brasileira de
Letras e o seu atual presidente. Recentemente, aceitou o convite para fazer
parte do Conselho Superior de Integração Social da Universidade Estácio
de Sá. Casado há 45 anos com Maria do Carmo Duarte Vilaça, com quem
teve três filhos, Vilaça também mantém uma relação duradoura com a
ABL. O pernambucano de Nazaré da Mata, eleito como imortal em 11 de
abril de 1985, recebeu em julho do mesmo ano as boas-vindas de José Sar-
ney – atualmente, o acadêmico mais antigo da ABL. Passados 20 anos, Vi-
laça, que hoje também preside o Tribunal de Contas da União, comemora,
neste mês, o primeiro ano à frente da ABL. O imortal revela suas paixões à
reportagem do Jornal da Estácio e conta o quanto se orgulha pela informa-
tização da Academia – mérito de sua gestão.

Como é dividir seu tempo entre as presidências
do TCU e da ABL?

MARCOS VINICIOS VILAÇA: Desconfie de uma pessoa que diz que não
tem tempo. Tempo a gente sempre faz e o TCU tem base operacional no
Rio de Janeiro. Não importa onde eu esteja, posso trabalhar normalmen-
te em diversas das minhas atividades.

Como é presidir a Academia Brasileira de Letras?

VILAÇA: Tenho imensa alegria em presidir a Academia. Essa é a herança
que deixarei aos meus filhos e netos. Só tenho isto para eles. A presidên-
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cia é muito trabalhosa, exigente e cheia de sutilezas. É uma servidão jubi-
losa. Mas não fiz o que desejei. Não consegui.

O que o senhor quis dizer ao relatar que “Não fiz o que
desejei. Não consegui”?

VILAÇA: Quis dizer que minha proposta é dar seqüência à obra de meus
antecessores, que cuidaram de administrar o programa editorial, a pro-
gramação de cursos e de recuperar o arquivo da biblioteca. Mas pelo meu
temperamento vou acelerar. Sou muito apressado. Não sei se estou certo,
mas sou assim. Os meus confrades, se acharem necessário, que me peçam
para brecar. Sou apenas um delegado de plenário, um coordenador. Que-
ro estabelecer pactos mais visíveis com os estados brasileiros. Este ano, a
ABL foi ao Rio Grande do Sul promover seminários em torno das obras
deixadas pelos escritores Mario Quintana, Vianna Moog e Augusto Me-
yer. A programação cultural da Academia incluiu conferências com te-
mas diversos como “Futebol e literatura brasileira”, “Razão e espirituali-
dade” e “Literatura e jornalismo”; mesas-redondas sobre Freud, “Grande
Sertão: veredas”; e seminários sobre a culinária na literatura, a moda e a
sociedade contemporânea, e ciência e literatura, por exemplo. Todos
com entrada franca. A oito meses de celebrar seu aniversário de 110 anos,
o perfil da Academia, definitivamente, mudou.

Dentro dessa instituição, qual fato mais o marcou?

VILAÇA: Tenho satisfação em dizer que a atual diretoria pôs a ABL no
mundo da internet. Hoje dispomos de um portal dinâmico, com transmis-
são on line de posses de acadêmicos e de sessões dos nossos grandes semi-
nários de temas diversificados em sessões realizadas semanalmente. A
ABL é comprometida com honrar as suas tradições por meios oferecidos
pela modernidade, mas sem concessões ao modernoso.
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Na sua opinião, como está a disseminação da cultura
brasileira no cenário atual?

VILAÇA: Diria que um progresso continuado. Nós da ABL, por exemplo,
estamos fazendo a nossa parte viabilizando uma Academia on-line, uma
Academia editora, ou seja, uma Academia brasileira e não apenas carioca,
uma Academia que reage ao localismo de geografias ou temáticas.

Quais são as últimas novidades da ABL?

VILAÇA: Estamos realizando seminários sobre a literatura e seu contra-
ponto com a música popular, a arquitetura, a moda, o futebol, o desen-
volvimento econômico, a ciência, etc. Também estamos organizando
concertos de música clássica em nossos auditórios, trabalhando dois di-
cionários simultaneamente e realizando exposições de artes plásticas em
nossa galeria.

Em seus momentos de lazer, o que o senhor gosta
de fazer?

VILAÇA: Sou apaixonado por futebol. No Recife torço pelo Náutico e
no Rio de Janeiro, pelo Fluminense. Além disso, quando não estou mer-
gulhado na gestão acadêmica, meu programa preferido é visitar as feiri-
nhas de antiguidades da Praça XV, da Rua do Lavradio, na Lapa, e da
Praça Santos Dumont, na Gávea.

Sua trajetória profissional e pessoal parece ser
bem-sucedida. Se o senhor pudesse voltar no tempo,
existe algo que deixaria de fazer?

VILAÇA: Não. Não tenho arrependimento de absolutamente nada. Se
pudesse, reviveria tudo de novo.
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Entrevista – SESC/SP
Revista 121

O acadêmico fala da importância da língua para a cultura
de um país e explica o papel da Academia Brasileira de
Letras, da qual é o atual presidente

Marcos Vinícios Rodrigues Vilaça nasceu em Nazaré da Mata, em
Pernambuco, no dia 30 de junho de 1939. Formado em ciências jurí-
dicas e sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de
Pernambuco (UFPE) em 1962, tornou-se, três anos depois, o primei-
ro ocupante da Cadeira de número 35 da Academia Pernambucana de
Letras. Autor de vasta bibliografia, conquistou alguns dos mais im-
portantes prêmios literários do país – como o Prêmio Joaquim Nabu-
co, em 1961, por Em Torno da Sociologia do Caminhão (Editora Tempo
Brasileiro). Exerceu também funções públicas, tanto em seu estado
quanto no governo federal, além de ser membro de conselhos delibe-
rativos de instituições jurídicas e artísticas, destacando-se a participa-
ção no Conselho Diretor da Fundação Joaquim Nabuco de Pesquisas
Sociais – órgão ligado ao Ministério da Educação – em três ocasiões,
a mais recente delas de 1984 a 1990. Ministro do Tribunal de Contas
da União desde 1998 e sétimo ocupante da Cadeira de número 26 da
Academia Brasileira de Letras (ABL), Vilaça é o atual presidente da
casa – eleito em dezembro de 2005. Em entrevista à Revista E, o jor-
nalista, poeta e ensaísta falou sobre os braços de atuação da ABL e res-
saltou a importância e o poder da língua para a construção de uma
cultura sólida.
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Qual é a importância de uma instituição como a Academia
Brasileira de Letras? E o que ela faz de fato?

Bom, vou tentar responder. A Academia tem, sob o ponto de vista estatutá-
rio, o compromisso de defender a língua portuguesa e a cultura nacional.
Compete-lhe essa presença de modo muito particular. Mas, afinal de con-
tas, o que é a defesa da língua? É organizar o dicionário, é participar dos
acordos internacionais que visem a disciplinar o uso da língua, é a aceitação
referente a neologismos [emprego de palavras novas, derivadas ou forma-
das de outras já existentes, na mesma língua ou não] e também a incorpora-
ção de termos novos. Tudo isso passa pela Academia e sem o endosso dela,
sob o ponto de vista legal, esse tipo de coisa [essas alterações e proposições]
não existe. Sem o parecer da Academia não há como fazer uma lei no Brasil
sobre esses assuntos específicos. Ora, como é que a Academia atua nesses
casos? Por exemplo, nós temos o Vocabulário Ortográfico da Língua Por-
tuguesa [obra que registra a forma oficial de escrever as palavras no portu-
guês falado e escrito no Brasil contemporaneamente], exclusivamente com
palavras em português – senão, não é vernáculo. A Academia está prepa-
rando um dicionário, para sair em breve, destinado a estudantes. Para isso,
conta com uma equipe de 20 lexicógrafos [profissionais que elaboram di-
cionários, dicionaristas] que estão trabalhando nesse projeto. E há também
aqueles dicionários que são feitos com a participação da Academia – como
o Aurélio, o Houaiss etc. A Academia se faz presente nos assuntos ligados à
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) [composta de Bra-
sil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé
e Príncipe, e por Macau, Timor Leste e Goa], a qual define acordos orto-
gráficos. Há pouco tempo, esteve aqui o secretário-executivo da CPLP, o
embaixador de Cabo Verde Luís Fonseca. A intenção de sua vinda era para
justamente buscar a participação da Academia para mobilizar o governo
brasileiro em torno da inclusão dos países que ainda não aderiram ao acor-
do [Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assinado em 1990 pelos
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países da CPLP, mas que até agora não entrou em vigor por não ter sido ra-
tificado pela maioria desses países] e também para aqueles trabalhos que
chamamos de atualização do acordo – que também já tem assinaturas par-
ciais. Esse acordo demorou muito para ser feito, agora já precisa de uma
certa atualização.

E qual a posição da Academia, ela é favorável a essa
unificação?

É favorável à unificação e é favorável também ao entendimento de que a
língua é um ser vivo. A língua não pode ser imobilizada, não existe isso,
ela está em permanente processo de mutação. Agora, a Academia não en-
tende mutação como desorganização, não queremos desorganizar a lín-
gua. Não é isso. Mas sim aceitar a língua no seu processo de evolução.
Esse é um capítulo no qual reconhecemos que há interesses muito fortes
de editoras e de professores, ou seja, há interesses comerciais para que
permaneça essa situação. No entanto, há convicções, do ponto de vista
técnico ou gramatical, que têm de ser conciliadas. Tem de se encontrar
um modo comum de operação. A Academia está ciente dessa diversidade
e luta, como é do temperamento brasileiro, por confluências. Depois de
simplificar o capítulo língua com isso que disse, é preciso ajuntar logo a
seguir o fato de que a Academia entrou firme no processo da internet.
Hoje, nós temos um portal dinâmico, o qual a Universidade de Salaman-
ca [na Espanha], por exemplo, considera um dos dois melhores portais
brasileiros. O outro é o da Biblioteca Nacional. Salamanca considera o
portal da Academia como fonte de pesquisa e referência. Isso há pouco
mais de um ano e meio não existia.

E o que levou a Academia à internet?

Nos dias de hoje não se pode deixar de ter intimidade com a internet. Por
exemplo, todos os nossos seminários, conferências, atos de posse dos
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acadêmicos, enfim, tudo que acontece para o público aqui na Academia
está on-line nos dias de hoje. Recentemente, tivemos um seminário aqui
sobre a favelização nos grandes centros urbanos e o processo de interação
da Academia com essa questão foi forte. Entre outros participantes, tive-
mos o acadêmico Hélio Jaguaribe, o Paulo Lins – homem da Cidade de
Deus [no Rio de Janeiro] – e a Aspásia Camargo – falando do ponto de
vista sociológico. E isso foi on-line. Outro exemplo são as posses dos aca-
dêmicos, que hoje são mais acompanhadas no sistema on-line do que de
pessoas aqui presentes. Ademais, não estamos mais usando somente o au-
ditório para esses atos, estamos pondo telões em outros espaços da Aca-
demia porque o público que participa desses acontecimentos não cabe no
salão. Esse portal inaugura proximamente outra etapa que será A Acade-
mia Responde. Nós vamos acolher perguntas sobre a língua, e um grupo
de lexicógrafos – conduzidos por Sérgio Pachá [lexicógrafo-chefe da
ABL] e pelo acadêmico Evanildo Bechara, que é um dos melhores especia-
listas do mundo em matéria de língua portuguesa – irá supervisionar as
respostas. O portal da Academia, que antes era visto por 30 ou 50 pesso-
as por mês, hoje é visto por centenas de milhares mensalmente.

Ouve-se, muitas vezes, que a Academia se exime de fazer
edições consolidadas de, por exemplo, Machado de Assis.
Então, há edições de Dom Casmurro de todo jeito, com
modificações do texto, nem sempre de atualização
ortográfica. Em contrapartida, a Academia Francesa de Letras
é citada, por exemplo, como entidade muito mais dedicada
a consolidar a obra do país. O que você acha disso?

Eu acho que é preciso considerar que a Academia Francesa de Letras,
desde sua fundação, sempre teve recursos – porque teve dotações do se-
tor público. A Academia Brasileira de Letras não tem, e não quer, recur-
sos governamentais. Nós nos cosemos das próprias linhas, e essas linhas
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não são muito fartas, mas hoje já permitem que a Academia, por exem-
plo, seja uma editora de porte médio. Posso citar a co-edição que fizemos
do livro do Antonio Candido, as nossas edições estão crescendo. E va-
mos fazer em 2008, centenário da morte do Machado [de Assis], a edi-
ção completa de suas obras. No entanto, não vamos editar porque não
dispomos de meios para isso, mas, uma vez recebendo a solicitação de
uma editora, encontraremos uma forma de compatibilizar nossa parti-
cipação. Agora, não é só com Machado que esse tipo de coisa acontece.
O problema está nas obras do Jorge Amado, do João Ubaldo [Ribeiro],
do Graciliano Ramos, esse problema de distorção de edições que você
encontra entre os antigos e os modernos. É um problema que está sem-
pre presente. Mas, voltando às coisas da Academia, mantemos uma cáte-
dra de assuntos brasileiros na Universidade de Oxford. Pouca gente sabe
disso. Já estiveram por lá José Murilo de Carvalho, Ana Maria Machado
e Sergio Paulo Rouanet. No próximo ano, certamente, estará o Ivan Jun-
queira.

Não há uma compreensão desses organismos de poder
ligados à cultura no Brasil no âmbito internacional? Nós
somos muito tímidos nisso?

Muito tímidos. E, depois, veja que, quando a Real Academia Espanhola
fez o dicionário da língua espanhola, o fez com a 17 academias de países
que falam espanhol. Aqui, nós trabalhamos sozinhos. Portugal escreve de
um jeito e não aceita implantação – assina, mas não aceita o acordo orto-
gráfico. Com a pacificação e o crescimento em Angola, e o mesmo aconte-
cendo em Moçambique, daqui a pouco os problemas não serão somente
em Portugal, estarão também em Angola e Moçambique. Este último é um
país com uma vertente para a comunidade britânica muito forte. Daqui a
pouco, o português começará a sofrer pressão, e aí acontecerá como em
certas áreas da Ásia onde se falava português, mas hoje não se fala mais.
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E uma das soluções para arrumar isso seria a
implementação do tal acordo?

Claro. Quando [Antonio de] Nebrija escreveu a gramática castelhana,
que é uma das mais antigas do mundo, a fez como um exercício de po-
der. Língua é poder. Eu entendo a língua como uma questão de segu-
rança nacional, não é essa coisa meramente passageira de a gente falar,
conversar, torcer por futebol e cantar samba. Não é só isso, a língua é
um mecanismo de poder. Quando o Tribunal de Contas da União, por
exemplo, faz cursos para técnicos de tribunais de contas de países his-
pano-americanos, sabemos que as aulas estão sendo dadas em portu-
guês, mas estamos passando também o sentimento da brasilidade, e isso
é exercício de poder. É preciso que a língua seja entendida assim. Agora,
não é só nisso que a Academia está presente, estamos tratando de man-
ter viva a memória: aqui nós temos um programa de concertos musicais
e também fizemos um ciclo sobre os primeiros presidentes. Essa preo-
cupação é constante e a imortalidade está nisso, temos o compromisso
de manter viva, bulindo, flamejante, a memória dos que nos antecede-
ram. Antes, dizia-se que a Academia era uma coisa isolada, elitista etc.
Mas estamos mostrando que somos voltados para as humanidades, não
só para as letras literárias, digamos assim. Aqui nós tivemos, por exem-
plo, o ingresso recente do cineasta Nelson Pereira dos Santos. E faze-
mos o seminário “Brasil, brasis”, que consiste em uma sessão por mês
tratando de temas pouco ortodoxos para uma academia de letras. Nós
já tratamos de literatura e moda, de literatura e culinária, de literatura e
arquitetura, de literatura e crescimento econômico e desenvolvimento
social. Ainda neste ano discutiremos futebol, mídia, o folhetim e a no-
vela. Ou seja, a Academia é para as humanidades. Ela é situada em um
tempo e em um espaço – é uma academia brasileira e está situada no sé-
culo 21, com seu desenvolvimento em internet etc.
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A posição da Academia em relação à língua portuguesa
dentro de um contexto geopolítico é algo pouco ventilado
na imprensa e pouco discutido nos organismos
governamentais, não?

Acho que o governo se preocupa muito com coisas menos profundas,
e a imprensa, meu caro, é muito preocupada com o escândalo. E isso é
um processo que se retroalimenta. É preciso que a imprensa se volte
para alimentar aquilo que produz. E o que produz pensamento é um
grupo como esse que existe nesta casa [a ABL]. Aqui se produz pensa-
mento, aqui se produz reflexão, e é preciso que a imprensa veja que
também existe esse outro mundo. Um mundo que faz e não que des-
faz e mata.

Foi inaugurado, em São Paulo, o Museu da Língua
Portuguesa – com a participação da Academia – e que é
um sucesso. Há também programas de televisão só sobre
o português e colunistas nos jornais que falam sobre a
língua. Isso é uma coisa recente. Como você analisa o
fenômeno?

Acho isso ótimo, e a Academia estimula esse tipo de coisa. Tive longas
conversas com o presidente Cavaco Silva [Aníbal António Cavaco Sil-
va, presidente de Portugal] já por duas vezes e o estimulei o máximo
que pude para que ele também faça em Portugal um museu da língua.
Não para repetir o museu de São Paulo, mas para fazer sob outros ân-
gulos. É preciso fazer isso. Quer ver uma coisa? Já viu um quadro cha-
mado Soletrando no programa do Luciano Huck, na TV Globo, no sá-
bado? É uma coisa interessantíssima, e a Academia está interessada em
colaborar com isso. Estamos procurando permear esses espaços exata-
mente para dar essa consciência do que significa poder nacional por
meio da língua.
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A Academia reúne alguns intelectuais extremamente
capacitados. Não poderia, por exemplo, contribuir com
políticas públicas na área de educação?

Mas nós não estamos capitulados como entidade educacional. Nós não
somos uma universidade, por exemplo. Atuamos dentro de um espaço
em que é possível atuar. Envolver-nos na questão da educação está além
de nossas forças, é uma coisa ambiciosa demais. Se for para fazer malfei-
to, é melhor ficarmos quietos.

O cantor Roberto Carlos ganhou na Justiça e o livro
Roberto Carlos em Detalhes, de Paulo César Araújo,
foi recolhido. Qual é a posição da Academia sobre a
censura?

A Academia é contra a censura. Mas se ele se sentiu agredido moralmente
é a Justiça que decide se o livro deve ser recolhido ou não. Aí é uma outra
questão, já não é um caso de censura. Porque o sujeito não pode ter liber-
dade para agredir. Agora, censura no sentido mais genérico, de censurar a
arte, não pode.

As últimas “aquisições” de acadêmicos têm sido variadas.
Há o Nelson Pereira dos Santos, que é cineasta, e o
bibliófilo José Mindlin...

Tem o Celso Lafer, que é um filósofo; o Domício Proença, que é um lin-
güista e lexicógrafo. Então, veja que são quatro linhas distintas.

Isso é uma coisa pensada pelos próprios acadêmicos
veteranos?

O processo de escolha é daqueles que se inscrevem, daqueles que que-
rem ser acadêmicos. É claro que às vezes nos sensibilizamos mais por
uma candidatura. Nesses casos, adotamos determinada pessoa não
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por um juízo de mérito, mas por um juízo de circunstância. Por exem-
plo, o Lafer tinha tudo para ser acadêmico em qualquer momento e
em qualquer Cadeira. Mas a Cadeira onde esteve Miguel Reale fica
muito própria para ele. Então, a Academia é um conjunto que envolve
homem, obra e circunstância – e isso não é o presidente que está falan-
do, é simplesmente o Marcos Vilaça, o homem. Porque precisamos de
gente digna para estar conosco para sempre, não é só quando está
vivo, não. Mário Quintana não foi acadêmico porque as circunstân-
cias não o favoreceram. Aí dirão que Quintana não está, mas Bandeira
e João Cabral estão. Interpretar a Academia somente pela ausência de
determinada pessoa não é justo, tem-se de interpretá-la por quem está
nela. Mário Quintana não está, mas porque perdeu a eleição para o
maior cronista da imprensa brasileira do século 20: Carlos Castelo
Branco. Outro tipo de maluquice que ouvimos: “José Sarney é acadê-
mico porque foi presidente da República”. Não é nada disso! Ele foi
acadêmico muito antes de ser presidente. Esse tipo de crítica apressa-
da me magoa muito.

Em relação à questão regional, como ela se articula
dentro da Academia? Por exemplo, o peso do Sudeste.

Isso não pesa. É claro que existe um cuidado para que a Academia seja
brasileira, não seja carioca. Mas sempre teve um contingente maior de
pessoas nascidas no Rio de Janeiro porque, é claro, a Academia é nascida
aqui. E as participações variam: já houve oito pernambucanos, hoje so-
mos três, mas são 25 pernambucanos no total. Então, existem bancadas
mais fortes: Rio, São Paulo, Minas, Pernambuco e Bahia. Esses cinco es-
tados sempre têm um contingente grande.
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Como você vê quando personalidades, algumas bem
expressivas, se recusam a se candidatar ou entrar na
Academia?

Não acho nada demais. Há os que querem e os que não querem. Gilberto
Freyre, por exemplo, não quis; Carlos Drummond nunca desejou; Sérgio
Buarque de Holanda idem; e Antonio Candido não quer. E, olha aí,
quando fomos buscar um livro importante para consignar as comemora-
ções dos 110 anos, editamos quem? Antonio Candido, o qual não quer
ser acadêmico. No entanto, não faltou convite a ele. Ele não quer, mas
nem por isso ficamos com preconceito. Também fizemos homenagens
aqui a Drummond, e faremos sempre. A mesma coisa serve para Érico
Verissimo. Sérgio Buarque de Holanda foi tema de seminário para nós,
no ano de aniversário de Raízes do Brasil [de 1936, uma das principais
obras de Buarque de Holanda, trata da herança histórico-cultural que
moldou o povo brasileiro]. Colocamos em pé de igualdade o Guimarães
Rosa e o Sérgio, um acadêmico e um não-acadêmico, e festejamos com
igual intensidade.

Levar a Academia ao povo, por assim dizer, é uma vontade
própria da casa ou é importante somente para alguns
membros?

Acho que é a vontade da Academia. Não vejo ninguém rejeitar isso. É cla-
ro que alguns são mais entusiasmados do que outros, mas isso é normal.
A questão do entusiasmo é muito de momento. Por exemplo, nós desfila-
mos na Mangueira porque o enredo era sobre a língua portuguesa. Então,
está explicado por que a Academia tinha de participar, dar palpites nos
textos, orientar quais eram as histórias da língua. Quer dizer, quando
consultados, prestamos essa assessoria para essa escola de samba. Mas
não interferimos, nós respondemos às questões que foram levantadas.
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Enfim, sabe quem foi o acadêmico mais animado que estava no carro ale-
górico? Antonio Olinto, de 88 anos, era o mais animado entre todos nós,
o maior “pé-de-samba”.

Houve projetos de lei que queriam retirar da língua
portuguesa do Brasil expressões em outros idiomas.
Qual a sua posição sobre esse policiamento da língua?

Foi como eu disse: a língua é um ser vivo. Não dá para aplicar um radica-
lismo dizendo que isso ou aquilo não pode. O português se socorre do
quê? Do latim, do grego. Então, por que hoje não pode se socorrer do in-
glês? Já se socorreu tanto do francês! Em Portugal se usa rés-do-chão,
aqui usamos térreo. Em Pernambuco chamamos carpete de alcatifa, por
causa da origem árabe. Acho muito mais violento escrever “ki koisa”,
isso, sim, é erro de português. Eu não poderia, então, conversar com meus
netos porque eles dizem deletar? Teria de dizer que eles têm de usar apa-
gar, porque é o correto? Pode ser deletar, sim, por que não poderia? O
mesmo vale, por exemplo, para check-up. Só porque é imortal [como são
chamados os membros da ABL] acha que não precisa mais fazer check-up?
[risos]. No entanto, em alguns casos se usam expressões em inglês por pura
bobagem. Acho que temos de trabalhar, fazer um convencimento, traba-
lhar a juventude e explicar que não precisa disso. Por exemplo, a palavra
sale [venda] está por toda parte. Outro dia fui a uma livraria para o lança-
mento de um livro da Barbara Freitag e havia várias expressões em inglês
– sold out [esgotado] etc. Não precisa disso. Você vai aqui à Barra [da Ti-
juca, no Rio de Janeiro] e é a Miami piorada – não sei como se pode pio-
rar Miami, mas eles conseguiram.
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