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O pensamento
no mundo moderno

João de Scantimburgo

Neste número da Revista Brasileira acolhemos uma diversidade
de temas que estabelecem a dimensão do pensamento

mundial contemporâneo. Os numerosos colaboradores que fre-
qüentam a Revista com artigos originais dão a medida da multiplici-
dade das páginas de uma publicação acadêmica, cada número, pelo
qual se pode avaliar a diversidade de interpretações da jornada hu-
mana pela face da Terra, o Brasil como centro de estudos e debates
de várias questões e o interesse pelo passado na coluna Guardados da
Memória, quais as solicitações do pensamento que deveria ser atendi-
do pela edição da Revista.

Fica no arquivo da Academia Brasileira de Letras e no arquivo dos
colecionadores uma demonstração do apego da Academia pela diversi-
dade do pensamento e suas investigações para não deixar nada ao lado
externo da investigação intelectual sobre os temas do tempo que passa.

É essa a obra que esta Revista tem realizado com real proveito e
contribuição permanente sobre a integração do Brasil no pensamen-
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to mundial, tanto no presente, como no passado. É com enorme satisfação que
participamos da corrente universal do pensamento humano, trazido para o
Brasil e aqui debulhado pela investigação, pela análise e pelo estudo dos seus
temas em profusão. O pensamento no mundo moderno, portanto, acompa-
nhado pelos estudiosos e suas aventuras, fixando-as em páginas permanentes
que, como a de hoje, reproduz o objetivo sempre manifestado de atingir o ple-
no pensamento da análise que se faz aqui e como em todo o mundo buscando
esclarecer o fim da vida na perscruta de suas revoltas interiores, de suas invoca-
ções exteriores e de seu recurso obtido nas confrontações mundiais da luta do
pensamento com a realidade.
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O Presidente
Rui Barbosa

Lêdo Ivo

Coube a Rui Barbosa o maior louvor já feito a Machado de
Assis. Estendido num ataúde, no antigo Soligeu Brasileiro

que era então a sede modesta de nossa Academia hoje magnificente,
o Bruxo do Cosme Velho não pôde escutá-lo. Mas todos os que es-
tavam presentes ao velório no dia 30 de setembro de 1908 se ren-
deram, comovidos, às palavras daquele a quem seus contemporâ-
neos haviam conferido o título de Águia de Haia. Mestre da elo-
qüência e habituado às metáforas torrenciais, Rui Barbosa não ne-
cessitou de recorrer à sua prosa oceânica para louvar o grande com-
panheiro morto que ali jazia, como um exemplo supremo, não ape-
nas para os seus companheiros parnasianos, naturalistas e realistas
daquela geração incomparável, como para todos nós que vivemos a
sua posteridade.

Em poucas palavras, de um laconismo admirável, Rui Barbosa se
limitou a dizer que Machado de Assis “prosava como um Luís de
Souza e cantava como um Luis de Camões”. Nenhum dos elogios
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dos críticos, biógrafos e ensaístas, nacionais e estrangeiros, que até agora sulca-
ram a vida e a obra de Machado de Assis ostenta a precisão e a justiça engasta-
das na frase de Rui Barbosa. Faltando apenas um ano para que a posteriorida-
de do autor de Dom Casmurro complete um século, ela esplende, exata e solitá-
ria, na aluvião dos louvores que juncam a sua trajetória ântuma e póstuma.

No seu elogio, a Águia de Haia coloca o Bruxo do Cosme Velho no mesmo
patamar de Camões, o ponto mais alto da poesia em nossa língua, e de frei Luís
de Souza, que em livros como a Vida de Dom Frei Bartolomeu dos Mártires e História
de S. Domingos alçou a prosa em língua portuguesa às alturas mais límpidas. No-
te-se que, no louvor de Rui Barbosa, a comparação exclui a imitação e procla-
ma a independência lingüística e literária de Machado de Assis. Camões, frei
Luís de Souza e Machado de Assis são colocados no mesmo plano, numa cro-
nologia em que os três nomes se ombreiam.

O autor defunto, que criou um defunto autor, e trouxe para a literatura
brasileira a incerteza e a ambigüidade, e nos fez ouvir a voz subterrânea da
condição humana, suscitava, entre os companheiros reunidos no velório, e
mesmo no público reverente, uma pergunta. Quem iria substituí-lo na presi-
dência da Academia Brasileira de Letras? Em apenas dez anos Machado de
Assis convertera um impreciso sonho de jovens numa realidade, fazendo
dele a sua Academia, a Academia de seu amigo Joaquim Nabuco, a Academia
de todos nós – isto é, a instituição que, semelhante à Academia Francesa, na
qual se inspirou, nasceu com o selo da permanência e da invulnerabilidade,
estuário de gerações que se sucedem, de vanguardas que se tornam clássicas,
de nomes inarredáveis e inaufragáveis, de figuras que ora fulgem na galeria da
nacionalidade ora desaparecem no pó e no esquecimento, cumprido o seu
trajeto terrestre.

No discurso de adeus estava a resposta à muda pergunta do velório. A dire-
toria eleita a 3 de outubro de 1908 foi assim constituída: Presidente – Rui
Barbosa; Secretário-geral – Joaquim Nabuco; Primeiro-secretário – Euclides
da Cunha que, após sua morte trágica, seria substituído por Olavo Bilac em
novembro do mesmo ano; e, como tesoureiro, Felinto de Almeida.
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Fachada da mansão de Rui Barbosa em Botafogo, atualmente Fundação Casa de Rui Barbosa.



A presidência de Rui Barbosa, que se estendeu até 1919, foi mais longa do
que a de Machado de Assis. Enquanto este exerceu dez mandatos consecuti-
vos, Rui Barbosa foi, por onze vezes, sufragado pelos seus confrades. Na secre-
taria-geral, Joaquim Nabuco, ausente como decorrência de sua condição di-
plomática, foi substituído em 1910 por Medeiros e Albuquerque. E, ao longo
da presidência de Rui Barbosa, o honroso cargo hoje ocupado pelo nosso que-
rido e exemplar companheiro Cícero Sandroni contou sucessivamente com a
presença e o trabalho de José Veríssimo em 1911 e 1912; Afonso Celso em
1913 e Rodrigo Otávio em 1914 e 1915. Pequeno mistério envolve a secreta-
ria-geral em 1916. Nos registros da Academia, nada consta sobre o 2.o secretá-
rio. Decerto o nosso companheiro Alberto Venancio Filho, com seu faro e ar-
gúcia de investigador literário, esclarecerá um dia o porquê dessa lacuna. Nos
anos de 1917 volta Medeiros e Albuquerque à secretaria geral.

Esses secretários-gerais haveriam de ser os presidentes de fato da Academia.
Envolvido pelo torvelinho político e grandes demandas judiciais, o senador e
advogado Rui Barbosa não pôde cumprir a promessa, exarada no discurso de
posse, de “procurar desempenhar a sua incumbência com dedicação”.

Quem quisesse esconder-se de Rui Barbosa poderia abrigar-se na Acade-
mia, onde raras eram as suas aparições. Não obstante, presidiu-a oficialmente
durante quase onze anos. Por dez vezes seguidas obteve o voto unânime de
seus confrades. Até que uma tempestade se armou no céu de brigadeiro.

Na eleição realizada em 21 de dezembro de 1918, sofreu ele um grande de-
sapontamento. Não foi mais reeleito por unanimidade. Teve um competidor,
o poeta Alberto de Oliveira, que arranhou fundamente o brilho de sua recon-
dução, ao obter 7 votos contra os 9 que lhe foram destinados. Era uma cons-
trangedora diferença de apenas dois votos. Decidiu renunciar à presidência, só
aceita após um apelo veemente. Uma colisão maior estava a caminho, e levaria
a Águia de Haia a decidir não pousar mais no páramo acadêmico.

Uma eleição tumultuada, em abril de 1919, foi a gota d’água para que Rui
Barbosa deixasse definitivamente a presidência da Academia Brasileira de Le-
tras. Quando as inscrições se encerraram para a sucessão do jornalista Alcindo
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Guanabara, só havia um único candidato inscrito: o baiano Artur Pinto da
Costa, professor de Direito e amigo de Rui. Ocorreu então que a Academia
aceitou uma carta de inscrição do arcebispo de Mariana, dom Silvério Gomes
Pimenta, entregue após se ter encerrado o prazo para inscrição de candidatu-
ras. Foi uma eleição branca, mas nela o candidato de Rui Barbosa só logrou
obter 4 magros votos, enquanto o arcebispo mineiro chegou a alcançar 15 vo-
tos. Rui Barbosa, que se encontrava em Buenos Aires, em missão diplomática,
votou por telegrama. E ocorreu algo que só na Academia Brasileira de Letras
poderia ocorrer: o voto de Rui Barbosa, presidente da instituição, foi recusa-
do, sob a alegação e invocação de que feria as disposições regimentais. Com
efeito, uma resolução aprovada em 17 de outubro de 1914 consagrara o prin-
cípio segundo o qual “os acadêmicos ausentes deverão mandar seus votos, sem
assinatura, dentro de um invólucro fechado, o qual por sua vez virá dentro de
uma carta dirigida ao Presidente ou ao Secretário-Geral”.

Quando o voto de Rui Barbosa foi lido, votando em Pinto da Rocha, a ses-
são acadêmica se tornou tumultuosa. O acadêmico Felinto de Almeida ergueu
a sua voz lusitana (ele era português) para acoimar a inscrição de dom Silvério
de “ilegítima”, por ter sido feita fora do prazo regimental, e ainda de acolher o
voto por telegrama de Rui Barbosa ao arrepio do regimento. Resultado desse
conflito: o voto de Rui Barbosa terminou sendo recusado, e as inscrições fo-
ram anuladas, determinando-se novo pleito e novas inscrições.

A grande ave ferida pela alfinetada acadêmica não demorou em enviar à
Academia uma carta de renúncia. Nela, assim se manifesta: “Os votos por tele-
grama, quando dados por sócios daqui ausentes, estão nas tradições da Acade-
mia. Creio não me enganar a minha memória, quando me atesta havê-los eu,
por vezes, apurado, ao presidi-la, sem que ela nunca se pronunciasse contra
essa prática.” Nessa carta, Rui não se limitava a renunciar à Presidência. Desli-
gava-se também da instituição.

Homero Senna, em excelente ensaio intitulado Rui Barbosa e a Academia Brasi-
leira de Letras revela ter encontrado no arquivo da Fundação da Casa de Rui Bar-
bosa uma cópia da resolução em que a Academia institui o sistema do escrutí-
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nio secreto. Assim, Rui Barbosa dela tomara conhecimento, mas decerto ou es-
quecera o seu teor, ou não a considerava uma cláusula pétrea. Além do mais, do
alto de seu ninho esplendoroso de Águia de Haia, como poderia ele conceber
que os pardais, sabiás e pintassilgos da Academia Brasileira de Letras ousassem
recusar um voto seu?

Observe-se que, na defesa do voto por telegrama, Rui invocava a tradição.
O grande advogado recorria astuciosamente ao direito consuetudinário, colo-
cando-o acima do direito formal dos estatutos e resoluções.

Uma delegação composta pelos acadêmicos Aloísio de Castro, Silva Ramos
e Osório Duque-Estrada foi ao palacete da Rua São Clemente comunicar a
Rui Barbosa que acolhia a sua “renúncia irretratável” à Presidência, mas lhe ro-
gava que renunciasse ao propósito de desligar-se da Academia.

Rui Barbosa ficou de mandar uma carta com a sua resposta definitiva. Nun-
ca a mandou. Aliás, a renúncia é inadmissível, pois a condição de acadêmico é
estatutariamente irrenunciável, o que Rui Barbosa não poderia ignorar.

Humberto de Campos costumava dizer que, no Brasil, há quatro condições
que, atribuídas às pessoas, permanecem nelas para sempre, até a morte: as de
padre, tuberculoso, acadêmico e filho-da-puta.

Sua renúncia “irretratável” ocorreu na sessão de 24 de abril de 1918, quan-
do se encerrou uma das três mais longas presidências da Academia – a terceira
foi a do nosso sempre lembrado Austregésilo de Athayde, com os seus insupe-
ráveis 36 anos de poder ao mesmo tempo ameno e tirânico. Mas não era a pri-
meira vez que Rui, por via epistolar, pedia afastamento do alto posto. Em mar-
ço de 1911, ele enviara a José Veríssimo, secretário-geral, carta em que supli-
cava (foi este o verbo usado) a sua exoneração. Dizia Rui: “Duas vezes reinves-
tido, sucessivamente, dessa dignidade pelos sufrágios de meus eminentes con-
frades, não me foi possível, até hoje, corresponder à sua expectativa, entregan-
do-me aos serviços dessa egrégia corporação com a assiduidade e a devoção
que lhe eram devidas.” A sua súplica não foi acolhida. A nossa corporação re-
solveu, por unanimidade, mantê-lo na presidência. No fim do mesmo ano, ree-
leito para mais um período, reitera o seu pedido de afastamento, estampilhan-
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do-se, modestamente “o menor de seus membros”. Mais uma vez, e por unani-
midade, a Academia recusou a sua exoneração. Em agosto de 1916, Rui torna
a pedir demissão da presidência, lamentando não poder exercer o cargo com a
efetividade que ele impõe. E acrescenta: “... o meu modo de encarar os meus
deveres não admite que eu continue a ocupar quase honorariamente, como,
com grande constrangimento, o estou ocupando”. Não só a Academia não o
atendeu como ainda, no fim do ano, o reelegeu novamente.

Conforme já acentuamos no pleito de 21 de novembro de 1918 Rui Barbo-
sa deixou de ser eleito por unanimidade. Dos 16 acadêmicos presentes, só 9
lhe sufragaram o nome, enquanto 7 outros votaram no poeta Alberto de Oli-
veira. Esses votos contrários feriram a Águia de Haia, que, embora habituada
aos graves ferimentos que o alcançavam em sua tumultuada jornada política,
não podia admitir um ferimento leve por parte de meros homens de letras.
Assim, escreveu uma carta à Academia, renunciando ao cargo. Uma delegação
acadêmica atravessou o portão do faustoso palacete de Rui Barbosa, na Rua
São Clemente, em Botafogo, onde os criados usavam casacas, e, logrou demo-
vê-lo de seu propósito.

A inassiduidade de Rui terminou gerando uma dissidência. À boca miúda,
muitos acadêmicos censuravam a ausência daquele presidente que muito rara-
mente comparecia à instituição, sempre entregue aos cuidados e trabalhos do
secretário-geral, e só uma vez havia presidido a solenidade de posse de um aca-
dêmico: foi, em 1916, a de Osório Duque-Estrada. Mas outros acadêmicos,
mais sagazes, defendiam a presidência simbólica de Rui Barbosa, já que a sua
glória de embaixador do Brasil na Haia, de jurista e advogado, Senador da Re-
pública, vulto político e literário reverenciado por toda a Nação, se refletia na
imagem da Academia perante a sociedade.

Assim, a eleição de 21 de novembro de 1918, em que Alberto de Oliveira se
apresentou como candidato de baixo clero acadêmico, exprimia uma insatisfa-
ção que vinha grassando subterraneamente. Logo após o rompimento, expansi-
vamente explorado pela imprensa aborígine, que sempre viu na Academia um de
seus assuntos prediletos e a projetou no imaginário popular, Rui Barbosa se lan-
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ça candidato à Presidência da República. Foi uma campanha memorável, e o
maior dos brasileiros foi derrotado pelo maior dos paraibanos, Epitácio Pessoa.

Decerto a nova jornada do grande escritor, do grande político, do grande
jornalista, do grande advogado, do grande tribuno e do grande intérprete de
nossa pátria o fez esquecer as pequenas dissensões acadêmicas. Em 6 de julho
de 1921, ele participava da sessão comemorativa do cinqüentenário do faleci-
mento de Castro Alves, seu amigo e companheiro de colégio na Bahia. E o en-
tão presidente Carlos de Laet o convidou para tomar assento à mesa, e festejou
a sua presença.

Em março de 1923, quando do falecimento de Rui Barbosa, a Academia se
associou às homenagens nacionais então prestadas àquele estadista que jamais
alcançou a presidência da República. O então presidente, o baiano Afrânio
Peixoto, obteve que o corpo de Rui fosse trasladado para a Biblioteca Nacio-
nal, entendendo que o Silogeu Brasileiro era um cenário exíguo para um veló-
rio que também seria um retumbante desfile popular.

Ao empossar-se pela primeira vez na presidência desta Casa, Rui Barbosa
acentuou que “as suas ocupações na política e na advocacia há muito que o ti-
nham afastado dos cuidados das boas letras, às quais, entretanto se sentia atraí-
do pela própria inclinação. E completava: ‘Era quase um estranho no seio da
Academia’”.

Foi esse quase estranho num ninho que, por quase onze anos, presidiu de
longe esta corporação. As águias, mesmo as de Haia, preferem os grandes vôos
solitários. Rui foi um presidente simbólico e honorário. Mas, a todos nós, o
que importa hoje e para sempre é que, com o fulgor de sua vida e de sua obra,
tenha sido um dos presidentes da Academia Brasileira de Letras: o presidente
Rui Barbosa.
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Joaquim Manoel de
Macedo, o romancista
de A Moreninha

Murilo Melo Filho

J oaquim Manoel de Macedo já tinha morrido, no dia 1.o de ju-
lho de 1882, quando esta Academia foi fundada, quinze anos

depois, em 1897 escolheu-se para patronos de suas Cadeiras escrito-
res e poetas já mortos, entre os quais: Álvares de Azevedo, Casimiro de
Abreu, Castro Alves, Raul Pompéia, Gregório de Matos, Joaquim
Caetano, João Francisco Lisboa, Adelino Fontoura, Artur de Oliveira,
Basílio da Gama, Pardal Mallet, Tavares Bastos, Joaquim Freire, Hi-
pólito da Costa, Franklin Távora, Joaquim Serra, José Bonifácio, o
Moço, Araújo Porto-Alegre, Teófilo Dias, Visconde do Rio Branco,
José de Alencar, Bernardo Guimarães, Cláudio Manoel da Costa, To-
más Antônio Gonzaga, Gonçalves de Magalhães, Evaristo da Veiga,
França Júnior, Francisco Otaviano, Júlio Ribeiro, Tobias Barreto,
Manuel Antônio de Almeida, Martins Pena, Laurindo Rabelo, Fa-
gundes Varela, Gonçalves Dias e Joaquim Manoel de Macedo.

Vários deles, inclusive, haviam morrido muito moços, antes
dos 40 anos de idade, ceifados pela tuberculose, que era, numa
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época ainda sem os antibióticos, uma doença fatal, sobretudo para os poe-
tas românticos.

Era a própria mocidade, paraninfando a imortalidade.
Joaquim Manoel de Macedo, patrono da minha Cadeira n.o 20 nesta ABL,

nasceu no dia 24 de junho de 1820, aqui bem perto, na então Vila Fluminense
de Itaboraí, que, por coincidência, foi a mesma província em que nasceu Salva-
dor de Mendonça, justamente o fundador dessa minha mesma Cadeira n.o 20,
irmão de Lúcio de Mendonça, o Fundador desta Academia.

Esse mesmo dia e mês (24 de junho) do nascimento de Macedo seriam os
mesmos de Alexandre Dumas (pai), de quem, por coincidência, viria a ser,
também e sempre, um êmulo e um discípulo.

Macedo – como gostava de ser chamado – formou-se pela Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro e chegou a clinicar em algumas cidades do interior
do Estado. Mas, vindo para o Rio, abandonou a Medicina, fez um concurso e
passou a ensinar História e Geografia no Colégio Pedro II.

Logo no primeiro ano, depois de sua chegada ao Rio, já publicava o seu pri-
meiro romance A Moreninha, que, de saída, lhe granjeou um instantâneo e vasto
prestígio, com dezenas de reedições até hoje.

(Informa-se que na protagonista deste romance está retratada a sua
própria namorada, com a qual depois se casaria – a Srta. Maria Catari-
na, prima legítima do poeta Álvares de Azevedo, depois Patrono da
nossa Cadeira n.o 2).

Entrou na política e elegeu-se Deputado Provincial, entre 1850 e 1859, ele-
gendo-se e reelegendo-se depois Deputado Geral entre 1864 e 1881, ao longo
de várias legislaturas.

Pertencia ao Partido Liberal, ao qual foi sempre muito leal e muito fiel,
atuante e participante, a julgar pelos seus discursos parlamentares, a alguns
dos quais consegui ter acesso.

Joaquim Manoel de Macedo foi depois Fundador, Secretário e Orador
Oficial do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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Na companhia de Gonçalves Dias e Araújo Porto-Alegre – dois outros
poetas e futuros Patronos das Cadeiras n.os 15 e 22 desta Academia – fundou
a Revista Guanabara, órgão e porta-voz do Romantismo, do qual Macedo já era
um dos seus maiores líderes.

Ele foi também um dos primeiros e mais destacados lutadores em favor da Aboli-
ção da Escravatura, ao lado de André Rebouças, Luís Gama, José Mariano, e dos
Acadêmicos Castro Alves, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco e Joaquim Serra.

Já em 1868 – vinte anos antes da Abolição da Escravatura – publicou um
romance As Vítimas Algozes, com três dolorosos e pungentes episódios sobre os
abusos do escravagismo.

Sua pregação abolicionista não conhecia fronteiras, nem limites. Mesmo
sem possuir um talento igual aos dos grandes oradores, era, na pregação em fa-
vor dos escravos, um lutador incansável e corajoso.

Já desfrutava então de enorme prestígio e popularidade, chegando a ser um
dos escritores mais lidos daqueles tempos, como destacado integrante de um
grupo de intelectuais.

Era uma atração nos saraus literários, com a declamação de suas poesias e a
repercussão dos seus livros.

Era também amigo do Imperador Pedro II, um leitor seu, que o escolheu
para professor das Princesas Isabel e Leopoldina.

A sua intimidade com a família imperial não o impediu de escrever uma
dura carta ao Conde D´Eu, genro do Imperador, casado com a Princesa Isabel,
na qual se declarava, com muita honra, “um liberal da boa escola, inimigo da
escravatura”.

A vida de Macedo, até então, era tranqüila, embora trabalhosa.
Mas, também aí já era um literato completo, após 36 anos de uma intensa

produção intelectual, não raro usando, como era costume na época, dois pseu-
dônimos: “O Velho” e “Menino Severo”.

Na poesia, escreveu o poema “Nebulosa”, publicado em grande parte na
sua Revista Guanabara, e que foi considerado pela crítica como uma obra-prima
do nosso Romantismo.
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No ensaio, publicou três livros: O Ano Biográfico Brasileiro, Memórias da Rua do
Ouvidor, e Um Passeio pela Cidade do Rio de Janeiro, todos hoje esgotadíssimos.

Como historiador, produziu talvez a primeira grande História do Brasil, que
abrangeu o período de 1581 a 1823, com forte influência sobre a formação
dos jovens brasileiros de então.

No teatro, foi autor de 17 peças, entre as quais: “O Cego”, “O Sacrifício de
Isaac”, “O Fantasma Branco”, “Luxo e vaidade”, “Amor à Pátria”, “A Torre
em Concurso”, “Cobé”, “O Novo Otelo”, “O Forasteiro”, “Vingança por
Vingança”, “Teatro de Macedo”, “Antonica da Silva e Lusbela”, quase todas
de sucesso, encenadas e assistidas por ele ainda em vida.

Os críticos teatrais do Século 19 foram unânimes em considerar essas pe-
ças como a parte mais importante de sua literatura, mas ele se consagrou
mesmo foi nos seus 17 romances: A Moreninha, As Vítimas Algozes, O Moço Loiro,
As Mulheres de Mantilha, Vicentina, A Carteira do Meu Tio, A Baronesa do Amor, Nina,
Amores de um Médico, Rosa, Romances da Semana, A Namoradeira, Um Noivo e Duas
Noivas, O Culto do Dever, Os Quatro Pontos Cardeais, Voragem e A Luneta Mágica.

Com suas peças teatrais e seus romances populares, ele foi um dos fundado-
res do romance brasileiro, sobretudo o romance urbano de costumes e um pre-
cursor do romanceiro sentimentalóide, lacrimonioso e televisivo, hoje tão do
gosto popular.

Em todas as suas obras, e com um atilado senso de observador, Macedo re-
tratou a vida da Corte Imperial, com os seus fuxicos, comadres, rivalidades,
brigas, a moda no trajar, seus espartilhos, seus vestidos longos e bordados.

Dizia Humberto de Campos que, nos romances macedianos, “não há catás-
trofes, matanças, tiroteios, punhaladas e morticínios. Neles, morre-se como se
morre naturalmente no mundo, ou seja, de moléstias. O imprevisto, o sobrena-
tural e o extemporâneo não entram na sua imaginação, onde a Humanidade é
humana”.

Joaquim Manoel de Macedo foi um admirável cronista do Rio de Janeiro,
no bucolismo de sua vida e no decurso do Segundo Império e da Segunda me-
tade do Século 19.
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Fizeram-se depois muitas restrições ao caráter um tanto ou quanto pueril
das suas narrativas, acusadas de moralistas, prolixas e convencionais.

Mas até mesmo esses críticos jamais negaram o sentido educativo dos seus
romances, fiéis na descrição da vida familiar, singelos no estilo, mas autênticos
na reprodução de uma sociedade meio avançada e moderna para o seu tempo.

Até na ingenuidade dos seus diálogos, percebe-se a preocupação em tradu-
zir a linguagem daqueles anos, sem muitas preocupações gramaticais, léxicas,
gráficas ou sintáticas.

Abominava os modismos vernaculares, preferindo adotar a fala das pessoas
modestas, com naturalidade e até mesmo com erros.

Na sua fase de pleno sucesso, mesmo sem atingir a grandeza de Machado,
José de Alencar e Manuel Antônio de Almeida, Macedo chegou a disputar
com eles três as preferências de um público ávido e sedento por aqueles ro-
mances maravilhosos e inesquecíveis. Mas, em seguida, teve de suportar aque-
les anos todos de glórias e de aplausos, serem substituídos, pouco a pouco, por
uma atmosfera de cansaço e de saturação.

Vários dos seus mais ardorosos admiradores foram trocando os elogios por
uma onda de desprezo, de abandono e de esquecimento, que muito o amargu-
rou, colaborando para um processo de senilidade e de loucura, nas quais termi-
nou morrendo.
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Machado de Assis



A espiritualidade
e o Oriente em
Machado de Assis

Dil ip Loundo

I

O prazer que sempre me despertou a leitura das obras de Macha-
do de Assis deriva, curiosamente, de uma semântica narrativa tão
atraente quanto obscura que, na ausência de uma terminologia mais
precisa, denomino de enigma da construção. As tentativas recorrentes de
racionalizar o prazer da leitura, amparado na intertextualidade da
tradição crítica que zelosamente se debruçou sobre a prosa e o verso
do ‘Bruxo do Cosme Velho’, sempre esbarraram numa aparente an-
tinomia: por um lado, há em Machado de Assis uma crítica radical à
condição humana que beira o pessimismo absoluto e a pura negativi-
dade e, por outro, um narrador consciente que contempla com sere-
nidade, sabedoria, indiferença e, principalmente, desapego as con-
tingências trágicas da mundanidade.

Fosse o narrador a voz abstrata e impessoal do cientificismo da ver-
dade objetiva que se narra a si mesma, sobrariam justificativas para um
enquadramento crítico no terreno do realismo psicossociológico de
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fundo materialista moralizante. Fosse o narrador a voz transcendente de um ser
sobre-humano, o escrutínio crítico poderia, talvez, propugnar a condição revela-
tória de um Eclesiastes canônico que conclama à submissão ética e moral a uma
vontade divina, diretora dos destinos dos homens. Fosse o narrador a voz de um
sujeito enfraquecido que navega, como escravo existencial, ao sabor das nuances
circunstanciais da história humana, e que satiriza, ressentido, suas próprias má-
goas, poder-se-ia, talvez, arguir em prol de um recurso estético metalingüístico
que aspiraria, enquanto estratégia retórica, ao reforço da mensagem.

Pois bem, o que surpreende e, ao mesmo tempo, intriga em Machado de Assis
é que o regente das narrativas não se encaixa, definitivamente, em qualquer des-
sas alternativas. Não porque as negue, mas, precisamente, porque as incorpora
num projeto que as transcende, e que, portanto, as recria em termos de sentido e
funcionalidade. A verdade, a transcendência e a metalingüística investem-se, no
texto machadiano, de um sentido singular cujo deciframento não se acha em
qualquer dicionário da língua, mas tão-somente no universo narrativo do pró-
prio autor e, em particular, na atmosfera memorialista que domina a prosa ro-
manesca e contista das Memórias Póstumas de Brás Cubas ao Memorial de Aires. Nela se
instaura um salto qualitativo, ou melhor, uma ruptura epistemológica entre duas
dimensões do si mesmo. Memorializar consagra-se, em Machado de Assis,
como auto-reflexão, isto é, como meditação existencial que involve, dialogica-
mente, duas dimensões do si mesmo: um personagem-pensador, a saber, o narra-
dor de um tempo presente, e o personagem-pensado, a saber, o ‘narrado’ de um
tempo passado. As implicações de um diálogo crítico assim concebido vão mui-
to além de um solipsismo intra-subjetivo: o personagem-pensado é o somatório
do sujeito e sua circunstância histórica, isto é, o mundo como representação de
uma totalidade. Portanto, a reflexão crítica machadiana emerge como um ato de
‘problematização da vida’ in toto [Merchior: 167], alçando a meditação subjetiva
e existencial que a origina à esfera de uma meditação filosófica. Em outras pala-
vras, a confissão crítica do narrador é ela mesma um filosofar sobre o mundo e
uma instigação à confissão deste último que se faz presente, como personifica-
ção coletiva, na figura do leitor/interlocutor advertido.
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A antinomia machadiana torna-se, assim, mais explícita. De um lado um nar-
rador humano que reflete sobre a (própria) condição humana e que, no ato mes-
mo de refletir, alcança uma ataraxia estóica, um equilíbrio emocional e um esta-
do de plenitude anímica que o torna, por assim dizer, imune à precariedade e ao
sofrimento que ele mesmo descobre como recorrência e constitutividade do ‘es-
tar no mundo’. Em outras palavras, há um hiato evidente entre o enunciador da
reflexão e o conteúdo da mesma que atinge, visceralmente, o mundo e o si mes-
mo ‘narrado’ de um tempo passado. Se o mundo é trágico, o narrador não o é; se
o mundo é o cemitério niilista dos projetos, a práxis narrativa do narrador não o
é. O enigma da construção machadiano constitui-se, portanto, enquanto tal, ao pro-
por, enfaticamente, um narrador consciente cuja retrospecção crítica que denun-
cia e ridiculariza sua própria vivência pregressa sugere, como notou Pedro Sette
Câmara, um patamar de enunciação discursiva radicalmente distinto.

II

Não tenho a pretensão de decifrar o enigma. Tentarei, entretanto, sustentar
argumentativamente sua plausibilidade enquanto enigma e, concomitante-
mente, propor um viés de questionamento crítico na obra de Machado de
Assis que me parece pouco explorado. Não me parece admissível interpretar o
hiato dialógico narrador-narrado como prenúncio de uma promessa futura. O
narrador machadiano não oferece propostas de salvação em outro mundo nem
tão pouco propostas de transformação revolucionária neste mundo. Por mais
que se procure, não se encontram propostas teológicas, metafísicas ou científi-
cas. A única positividade que resta não é a positividade de uma ‘coisa’, mas, em
vez de, a positividade de um processo: é a narrativa do narrador consciente, no
‘aqui e agora’ do narrar, sem deferimentos, nem futuros.

Que a narração é tão precária e contingente quanto o mundo di-lo Machado de
Assis com todas as palavras: “Folhas misérrimas do meu cipreste, heis de cair, coxo
quaisquer outras belas e vistosas” [MA6]. A distinção entre ‘narração’ e ‘mundo’
não seria, assim, de caráter ontológico. Restar-nos-iam, então, duas alternativas. A
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primeira seria ver na narrativa um engodo existencial, que refletiria um estado de
loucura ou delírio. A grande desvantagem que apresenta é que ela colocaria em
cheque a consistência da reflexão machadiana sobre o mundo e deixaria sem senti-
do a mutação qualitativa do ‘narrado’ em narrador. A segunda alternativa seria, em
vez de, atribuir uma distinção epistemológica entre ‘narração’ e ‘mundo’, e propor
que a mutação do ‘narrado’ em narrador se daria como catarse existencial e consci-
entização plena do mundo. Em outras palavras, a narração machadiana reve-
lar-se-ia como um modo de ser consciente do mundo, como reiteração ‘reveladora’
do mesmo. O percurso que vai do personagem-pensado ao personagem que se
pensa a si mesmo e ao mundo, do narrado ao narrador, seria ele mesmo a ponte
que separa a condição alienada do primeiro da condição consciente do segundo.
Muito além de um simples mediador, a narração se investiria, então, de um caráter
teleológico ao instaurar-se a si mesma como (uma forma de) soteriologia.

O horizonte crítico deste ensaio delineia-se, precisamente, em torno dessa
segunda alternativa. Trata-se, em síntese, de propor uma leitura filosófico-
espiritual da obra de Machado de Assis. Qual seria, então, o foco distintivo e
peculiar dessa abordagem? Analisemos, inicialmente e de forma esquemática,
três orientações possíveis na hermenêutica crítica à obra machadiana. Na pri-
meira, a ênfase recai no conteúdo memorializado da reflexão narrativa, isto é,
nas experiências passadas e nas circunstâncias históricas de um Brás Cubas, de
um Bentinho, de um Quincas Borba ou do Conselheiro Aires. Dela surgiram
três correntes dominantes, a saber, a corrente (sociológica) marxista que enxerga no
fracasso retumbante de todos os projetos existenciais o reflexo de uma situa-
ção histórica marcada pelas contradições de uma herança colonial escravocra-
ta, periférica e semimoderna [Schwarz]; a corrente (sociológica) foucaultiana que vê
uma funcionalidade crítica no niilismo enquanto denúncia das tecnologias
modernas de poder no Brasil [Muricy]; e a corrente (filosófica) niilista, altamente
difundida, que enxerga nesse mesmo fracasso o reflexo de uma condição onto-
lógica de pura negatividade ou, até mesmo, de inexplicável malignidade. Para a
primeira, Machado de Assis é um espírito revolucionário que antecipa a neces-
sidade precípua de reformas sociais profundas; para a segunda, Machado de
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Assis é o mestre da microfísica dos poderes modernos na periferia do capitalis-
mo; e para a terceira, Machado de Assis é um caso extremo de ceticismo agnós-
tico cuja argumentação se nutre, adicionalmente, de motivações fundadas no
ressentimento pessoal.

A segunda grande linha de orientação crítica prioriza, em vez de, o narrador
consciente, meditativo e intruso – seja ele Brás Cubas, Bentinho, Quincas Borba
ou Conselheiro Aires – que põe e dispõe a narrativa a seu bel-prazer desafiando ló-
gicas, cronológicas, e expectativas e que lança mão da sátira sarcástica e irônica
como expressão artística de um poder quase mágico que nega, destrói e reconstrói.
Dela surgiu, com diferentes matizes, a corrente (literária-cultural) pós-moderna que en-
xerga no recurso à autoconsciência uma estratégia formal de rejeição dos modelos
universalizantes da narrativa européia de caráter romântico e realista e que afirma a
liberdade de criação literária do sujeito pós-colonial como antídoto contra a mo-
léstia da subalternidade e da prática da emulação. [Carreira]

A abordagem filosófico-espiritual deste ensaio encaixa-se, finalmente,
numa terceira linha de orientação crítica possível. Sem descartar os olhares
centrados no personagem-narrado da primeira, nem os olhares centrados no
personagem-narrador da segunda, ela dirige sua atenção primordial para a re-
lação de sentido que se estabelece entre ambos. Ao sustentar que o texto ma-
chadiano se estrutura como processo de conscientização que transcende a con-
dição alienada e trágica do ‘narrado’, a abordagem em tela reivindica uma espi-
ritualidade que se constitui enquanto modo de ser narrativo. Em outras palavras, a
localização extraordinária do narrador/escritor consciente – o além-morte,
sem herdeiros, de Brás Cubas, (o poder de) a sobrevivência de Bentinho em
meio ao trágico fim de todos os seus, e a aposentadoria do Conselheiro Aires –
reflete, de forma simbólica, essa condição essencialmente narrativa.

III

Passemos, então, à análise da estrutura e do modus operandis da narrativa ma-
chadiana de forma a compreender os mecanismos estilísticos que viabilizam o
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ato reflexivo de conscientização do mundo. Identificaria, de imediato, dois
procedimentos fundamentais. O primeiro, que denominaria de lógica da negação,
instaura um processo argumentativo de negação sistemática das crenças e das
convicções na existência de realidades permanentes, sejam elas de natureza físi-
ca (matéria/dinheiro), psicológica (ego) ou abstrata (conceitos/leis). “Deus
te livre, leitor, de uma idéia fixa”, é a advertência sábia de Brás Cubas [MA6].
Numa terminologia (aparentemente) positiva, ela é o que comumente se deno-
mina de consciência da efemeridade e da imprevisibilidade do mundo. “Tudo é fu-
gaz (...) Tudo é assim contraditório e vago também (...) Costumes e institui-
ções, tudo perece.”, sentencia o Conselheiro Aires. [MA5]

A segunda, que denominaria de lógica da analogia, instaura um processo de in-
venção narrativa e de reflexão sobre o próprio ato inventivo que sugere uma ho-
mologia estrutural entre criação literária e constituição do mundo. Em outras
palavras, a narrativa consciente revela o mundo à sua imagem e semelhança: o
mundo como narração, como palco de encenação de uma peça de teatro gigan-
tesca. Os ‘despropósitos’ de um narrador soberano que (des)organiza os movi-
mentos dos personagens ao sabor de uma (i)lógica arbitrária, de uma in-
congruência, de uma incoerência, de um acaso e de uma lúdica a-racional, de-
nunciam de forma brutal a falência dos projetos humanos que se nutrem das
ilusões de um ego subsistente: “(...) este livro e o meu estilo são como os ébrios,
guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham,
ameaçam o céu, escorregam e caem(...)” [MA6] O jogo narrativo das efemerida-
des e das imprevisibilidades é o retrato consciente, em escala reduzida e didática,
das vicissitudes do mundo. Em outras palavras, a construção consciente da estó-
ria é o instrumento eficaz de recuperação existencial da consciência do mundo.

A lógica da negação e a lógica da analogia são o verso e o reverso, o con-
teúdo e a forma, de um mesmo projeto literário. O cumprimento da função
soteriológica requer que o casamento entre ambos reflita algo mais do que a
mera utilização instrumental da forma (a metalingüística do narrador cons-
ciente) como técnica retórica que visa dar precisão à formulação do conteú-
do (a filosofia da efemeridade). Nesse sentido, nem o conteúdo é tão contentu
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nem a forma é tão formal. Vejamos porquê. A lógica da negação machadiana
não contempla, por sua própria natureza negadora, pretensões doutrinárias.
Como já enfatizamos, não há nos personagens narradores de Machado de
Assis propostas de filosofias positivas. A idéia de efemeridade do mundo é,
com efeito, a negação metafísica, isto é, a negação da existência de qualquer
realidade subsistente, seja ela a verdade científica (lei), metafísica (essência),
ou teológicas (deus). Sob o manto das verdades, se ocultam convenções pre-
cárias e imponderáveis, personas e máscaras. De mais a mais, a lógica da ne-
gação não incide sobre o mundo em si mesmo mas sobre o somatório exis-
tencializado de opiniões, idéias, conceitos e teorias que se arvoram em verda-
des últimas sobre ele.

Que lugar haveria, então, para o ‘pessimismo do mundo’, lá onde o conteú-
do narrativo é uma negação de conteúdos imaginados e uma recusa a qualquer
positividade absoluta? O mundo é o que é, e ponto final: nem bom nem ruim.
O pessimismo machadiano não constitui, portanto, um pessimismo do mundo.
É, antes, um pessimismo, um sofrimento no mundo, que reflete uma incapaci-
dade ou falta de determinação humana em compreendê-lo. Em outras pala-
vras, a causa do sofrimento humano não é o mundo, mas a condição existencial
de alienação com relação à sua natureza.

Se as filosofias doutrinárias são eminentemente monológicas e prescritivas
já que se pretendem porta-vozes de universais abstratos, as filosofias negativas
são eminentemente dialógicas, pois o conteúdo negado são crenças e idéias
subjetivas que requerem, em sua negação, a presença ativa de uma outra dimen-
são subjetiva que lhes denuncie a vacuidade. Não surpreende, portanto, que a
denúncia enquanto conscientização da vacuidade (ontológica) dos conteúdos
ideacionais se apresente, essencialmente, como processo narrativo de supera-
ção intra-subjetivo, isto é, como um diálogo implícito entre duas dimensões
do si mesmo, ou memorialização crítica. A narrativa machadiana é, assim, uma
negação e uma consciência de si mesmo, uma morte e ressurreição simbólica: o
narrador/escritor é um ‘morto-vivo’ (Brás Cubas), um ‘aposentado’ da vida
(Conselheiro Aires), um sobrevivente dos escombros (Bentinho).
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A metalingüística da lógica da analogia desponta, assim, como reverso ne-
cessário e complementar da lógica da negação. Ao revelar o mundo como (se
fosse) um texto, feito de personagens efêmeros, roteiros imponderáveis, e con-
venções arbitrárias, a consciência crítica torna-se ela mesma uma autocons-
ciência narrativa: a homologia estrutural entre mundo e narração liberta esta
última das amarras ilusórias das (inexistentes) leis do mundo, e instiga o narra-
dor à criação plena, isto é, ao ato criador que estabelece suas próprias conven-
ções, e que controla e gerencia a evolução do texto com suas estratégias de di-
gressão e subversão temporal. Nasce daí a pluralidade de estilos que tanto sin-
gulariza a narrativa machadiana. No prefácio aos Papéis Avulsos, o ‘Bruxo do
Cosme Velho’ é taxativo: “Quanto ao gênero deles, não sei que diga que não
seja inútil.” [MA7] É a ficção que se declara independente da realidade, cria-
dora de seus próprios ‘mundos’, e que, ao assim fazê-lo e porque assim o faz,
expõe e denuncia essa mesma realidade.

O evento metalingüístico machadiano está longe de ser, portanto, um mero
artifício formal. Ele decorre, necessariamente, do caráter de conscientizador
da própria negação. Se esta última é a ‘filosofia’ do projeto, a conscientização
que a acompanha é sua dimensão de positividade, seu elemento espiritual.
Entretanto, o narrador consciente que denuncia as ilusões quotidianas da uni-
dade e permanência do ego/mundo não se subtrai ao império da efemeridade:
ele mesmo é um ser contingente. A franqueza da fraqueza, a modéstia de pro-
pósitos, e o desprezo pelos apostolados científicos, religiosos e políticos faz
dele um homen comum e demasiadamente humano. Tão comum e tão huma-
no que seria um despropósito interpretativo ver nele um alegoria literária de
um supernarrador, de um super-homem.

O que distingue, então, o narrador machadiano dos demais mortais não é a
transmutação de sua própria natureza mas a conscientização da mesma – isto
é, a compreensão das máscaras e das personas enquanto ‘máscaras’ e ‘personas’
– que se dá, metalingüisticamente, como narração. A narração consciente é cri-
ação que liberta porque repete, a nível micro, os segredos da constituição do
mundo. É uma morte e ressurreição neste mundo que traz consigo o desapego
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a tudo e a todos e, com ele, a alegria e a liberdade. É dessa morte metafórica
que emerge o grito delirante de Brás Cubas: “Mas, na morte, que diferença!
que desabafo! que liberdade! Como a gente pode sacudir fora a capa, deitar ao
fosso as lentejoulas, despregar-se, despintar-se, desafeitar-se, confessar lisa-
mente o que foi e o que deixou de ser!”. [MA6]

IV

O pessimismo machadiano, que sustentei acima tratar-se antes de um pessi-
mismo no mundo e não do mundo, constitui, portanto, uma condição existen-
cial mitigável. Em vez de um fatalismo inarredável, de um destino ou determi-
nismo imutáveis, os escritos do ‘Bruxo do Cosme Velho’ tratam, antes, de uma
alienação e de uma inconsciência humanas. Se é justo inferir que estas decor-
rem de predisposições da condição gregária, não é menos justo inferir a plausi-
bilidade de sua atenuação ou, até mesmo, superação, quando confrontadas
com outras tantas de caráter antitético cujo amadurecimento depende, entre-
tanto, de circunstâncias muito especiais e, portanto, raras.

A narrativa como conscientização do mundo e do si mesmo é essa predis-
posição antitética ao mero ‘estar no mundo’ que tem na experiência de vida sua
matéria-prima, sua condição sine qua non. Não é por acaso, portanto, que os
personagens-narradores de Machado de Assis são, na sua quase integralidade,
homens maduros, vividos, ainda que comuns. A irrupção do fulgor narrativo,
ao se amarrar intimamente à bagagem de experiência pessoal, consagra-se
como evento único e irrepetível. Em outras palavras, a reflexão consciente de
Brás Cubas é a reflexão consciente de Brás Cubas: um movimento vertical no
interior do próprio ente, inexportável e intransferível, sem repercussões possí-
veis na horizontalidade histórica da espécie.

Onde localizar, finalmente, o caráter de comunicabilidade e a de transferi-
bilidade cognitiva da narrativa machadiana, se é ela mesma uma reflexão nega-
tiva sobre o mundo e, no limite, uma superação existencial intra-subjetiva? Já
dissemos que o diálogo entre duas dimensões do si mesmo separadas pela dis-
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tância do tempo e da experiência é o pano de fundo subliminar da narrativa. A
forma explícita que ela assume, entretanto, é a de um diálogo intersubjetivo
entre o personagem-narrador e o leitor, onde o último constitui, a uma só vez,
símbolo e análogo presente do si mesmo ‘narrado’ do passado. É símbolo por-
que transita no mesmo espaço alienado e eminentemente sofredor das artima-
nhas do ego. E é análogo porque se em se tratando de uma outra subjetividade,
i.é., de um ente dotado de uma bagagem experiencial distinta e atual, o impac-
to da negação se dá, não na literalidade da estória, mas na sugestão analógica
que ela contém de forma intrínseca: o mundo, o homólogo da narração, não é
senão a ampla rede de relações (sociais) intersubjetivas.

Desse modo, a narração consciente do personagem-narrador constitui, mais
pela reiteração do que pelo conteúdo do ato negador, um apelo e um incita-
mento à consciência crítica do leitor. O que, finalmente, ela comunica e trans-
fere é uma espécie de grito incontido a conclamar: “narre e negue, leitor; conte
estórias e seja feliz”. Não há nisso apostolado, nem arrogância: há empatia e
solidariedade, e, acima de tudo, o compromisso ético de alguém que se sabe no
posto avançado da experiência refletida, de alguém, enfim, que se permite ao
riso e à ironia porque ‘já passou por isso’. É das profundezas dessa ética amoral
que o narrador consciente de Machado de Assis se dirige ao leitor-amigo: ele
não ensina, provoca; ele não prega, instiga; ele não redime, dá ‘piparotes’ de ad-
vertência.

Em suma, o memorialismo crítico de Machado de Assis tem a marca
identificadora de um projeto filosófico-espiritual na medida em que enseja
uma evolução vertical da consciência do ente enquanto compreensão (isto
é, negação) e, conseqüentemente, desapego (do negado). A busca de senti-
do e a catarse existencial que ele encerra poderia ser resumida numa pará-
frase cartesiana carnavalizada: “narro (i.e, nego), logo existo (enquanto
narro)”. O personagem-narrador que melhor encarna essa condição é o
Conselheiro Aires, cujo título, ao mesmo tempo em que ironiza o parado-
xo (conselhos de negação), aponta, sugestivamente, para um outro nível de
comunicabilidade de sentido. Ora, a crítica que propugna o ‘pessimismo’
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machadiano tem visto no Conselheiro Aires uma exceção no rol dos perso-
nagens-narradores. O tom da narrativa revelaria um personagem de bem
consigo mesmo e com a vida, ao contrário dos demais que seriam marcados
por uma amargura insuperável. Por outro lado, a leitura cética de José Maia
Neto, vê no Conselheiro o epílogo de um processo de aceitação serena do
caráter agnóstico do mundo.

As razões que me levam a ver no Conselheiro a encarnação mais completa
da condição de positividade espiritual são de outra natureza. Nem exceção,
nem epílogo. Parafraseando Dom Casmurro, o Conselheiro Aires está iminente-
mente ‘dentro’ de Brás Cubas e de Bentinho. [MA1] Se a visibilidade dessa
verticalidade da consciência não é tão intensa nestes últimos, isso decorre me-
nos do status existencial do narrador do que das vicissitudes da narrativa: en-
quanto o memorialismo de Brás Cubas e Dom Casmurro concentra-se no ‘narra-
do’ do passado, o memorialismo do Memorial de Aires concentra-se no narrador
do presente ou de um passado recente. Com efeito, o memorialismo do Con-
selheiro Aires é, antes de tudo, um diarismo: o que ele registra, primordialmen-
te, são as experiências e o estado de espírito do si mesmo narrador, isto é, de
um si mesmo dono da serenidade e da ‘aposentadoria’. O grau de transparência
do espírito do narrador alcança aqui o zênite dentre os romances machadia-
nos: é uma espécie de metametalingüística explícita de um narrador que se
concentra a se narrar a si mesmo enquanto narrador. Sua importância para a le-
itura intertextual das demais obras machadianas é extraordinária, pois nos aju-
da a enxergar, nas entrelinhas de uma catarse crítica e dolorosa do passado, a
‘morte’ libertadora dos Brás Cubas.

A re-significação da verdade como negação de (supostas) verdades, da me-
talinguagem como ‘segredo’ da constituição do mundo, e da transcendência
como imanência narrativa e ataraxia do ente dão testemunho de um contexto
semântico-literário que me parece justificar a perspectiva espiritual e com ela a
releitura, sem rejeição, das perspectivas já consagradas.

Não questiono, por exemplo, que o projeto machadiano denuncie os me-
andros de uma semimodernidade escravocrata ou de uma microfísica dos
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poderes periféricos. Mas não o faz em nome de um marxismo ou de um fou-
caultismo enrustido: fá-lo, sim, porque ali jazem as expressões históricas na-
cionais das ‘eternas’ contradições humanas. Afinal, como diz o personagem
Paulo de Esaú e Jacó “A abolição é a aurora da liberdade; esperemos o sol;
emancipado o preto, resta emancipar o branco”. [MA2] Não questiono,
igualmente, que há em Machado de Assis uma atmosfera profunda de pessi-
mismo. Trata-se, entretanto, de condição geral e não universal, pois se aten-
de a predisposições da espécie não esgota as possibilidades do ser. [Câmara]
Não é determinismo, castigo divino ou artimanha diabólica: é reflexo de
uma ignorância que se combate com as predisposições igualmente inatas da
narrativa conscientizadora. A ironia do Conselheiro Aires é auto-escla-
recedora: “Tal era a vontade do Destino (...) Ao cabo, rima com divino, e pou-
pa-me a cogitações filosóficas.” [MA5] Não questiono, também, que o nar-
rador consciente de Machado de Assis desafie as normas clássicas do roman-
ce europeu. Mas não o faz por convicções literárias ou estilísticas de um
pós-modernismo avant-la-lettre. Fá-lo filosoficamente ao descobrir no recur-
so metalingüístico, que o autor assimilou por vieses obtusos, uma forma de
soteriologia.

Não questiono, finalmente, o mérito da intuição de Gustavo Corção de
uma positividade libertadora em Machado de Assis. Trata-se, talvez, da
primeira tentativa de uma proposta espiritual na obra do ‘Bruxo do Cosme
Velho’. Porém, aparte as resistências ‘naturais’ a uma proposta ‘desviante’,
o que me parece ter igualmente concorrido para seu esquecimento e mar-
ginalização é horizonte católico que a informa, ainda que de fundo exis-
tencial kierkegaardiano. Ora, a rejeição radical da transcendência, metafí-
sica ou divina; a recorrência alegórica à personalidade de deus para sugerir
o mundo enquanto palco de uma competição lúdica com o diabo; e as críti-
cas contundentes à Igreja e ao apostolado sacerdotal, são outras tantas ra-
zões que desqualificam, definitivamente, esse viés interpretativo. Fica cla-
ro, portanto, que a espiritualidade narrativa que sustento pouco se asseme-
lha às sugestões de Gustavo Corção.
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V

A contextualização histórica e intertextual de uma obra literária guarda uma
relação de mão dupla com o arcabouço crítico adotado. De um lado, a contextu-
alização consolida o arcabouço e, de outro, descobre neste luzes que a revelam.
No caso da obra de Machado de Assis a tarefa de contextualização é, talvez, uma
das mais ingratas. Com efeito, a excelência e a originalidade da obra é o somató-
rio sumamente inédito de dois fatores: a unidade de propósito enquanto nega-
ção metafísica e conscientização, e a multiplicidade de estilos enquanto expres-
são da liberdade criadora do narrador consciente. Tamanha é a singularidade
dessa proposta no contexto literário brasileiro, latino-americano e até mesmo
ocidental que o crítico se vê facilmente enredado numa armadilha de contextua-
lizações contraditórias. Daí a necessidade imperiosa de se mesclar a imaginação à
sensatez. Quais, afinal, as filiações e parcerias, implícitas ou explicitas, visíveis ou
invisíveis, que se encaixam e, ao mesmo tempo, dão sentido à obra machadiana?

Comecemos por aquelas que não o são. É ponto quase que consensual en-
tre a crítica que a proposta machadiana que se põe em marcha com a publica-
ção das Memórias Póstumas de Brás Cubas destoa, profundamente, dos dois gran-
des paradigmas da literatura européia – e, conseqüentemente, latino-ame-
ricana – da época, a saber, o romantismo e o realismo. Filhos diletos do ilu-
minismo, romantismo e realismo confrontam-se na epiderme de uma suces-
são cronológica mas irmanam-se, epistemologicamente, nas metafísicas do
individualismo e do racionalismo científico. Reivindicam com isso direitos à
soberania da modernidade do século XIX enquanto clímax literário de uma
evolução histórica universal que consagra a Europa como epicentro declara-
tório de verdades universais, positivas ou dialéticas, comteanas ou hegelia-
nas. A subordinação da narração a uma realidade objetificada – empírica ou
utópica – transforma o ato criativo numa descritibilidade sensualista que se
aproxima da emulação acrítica.

Essa proposta ‘verdadeira’ e, portanto, excludente, parece ter conspirado
positivamente, na periferia latino-americana das novas nações que surgiram
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com o fim do colonialismo ibérico, com as aspirações de cunho racista de suas
elites ‘mestiças’ de imitar a cultura européia. Portanto, a negação metafísica, a
denúncia da falsa consciência e o recurso metaficcional refletem não apenas
uma postura existencial com relação à condição humana em geral, mas tam-
bém, e de forma mais imediata e circunstancializada, uma crítica contundente
à hegemonia avassaladora do racionalismo iluminista, seus representantes eu-
ropeus e seus admiradores entre as elites intelectuais da América Latina. Além
da evidência do discurso ficcional, há ainda uma série de ensaios de crítica lite-
rária que não deixam dúvidas quanto à postura intencional e refletida do autor
de se distanciar das estéticas romântica e realista. Não surpreende, portanto,
que um intelectual seu contemporâneo como Sylvio Romero, “fundador de
uma sociologia despótica e colonialista no campo dos estudos literários, (sub-
missa) à lógica do colonialismo cultural europeu na alta cultura” [Bandeira],
apresente um Machado de Assis que não entendeu as ideologias do século
XIX, literárias e não-literárias.

Intriga-me, sobremaneira, a insistência de uma parte significativa da crítica
machadiana na utilização do termo ‘realista’ para descrever sua obra, ainda que
cientes da rejeição do autor ao realismo da época. Essa postura supõe uma gi-
nástica intelectual que se ampara, implicitamente, numa dissociação entre for-
ma e conteúdo. As objeções do autor ao movimento realista limitar-se-iam à
esfera estilística, deixando incólumes os conteúdos ‘positivos’ da verdade. Em
outras palavras, a substituição da impessoalidade científica da narração natura-
lista pelo narrador intruso e consciente não teria corrompido a objetividade e
o realismo da análise psicológica do sujeito (brasileiro e urbano). A verdade
última estaria ali, no texto, ainda que muitas vezes de forma obscura e incon-
clusa. Enfim, como diz Castello, “há uma espécie de cegueira voluntária: críti-
cos e professores parece que não leram O Alienista e, ainda, Memórias Póstumas de
Brás Cubas, romance em que o narrador defunto deixava romantismo e realis-
mo na beira da estrada. [Castello: 34]

O pecado capital dessa postura interpretativa é que ela perde de vista a im-
portância-chave do narrador consciente para a determinação do sentido da
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obra. Em vez de dissecar cartesianamente os fenômenos (ditos) psíquicos no
afã de descobrir-lhes um substrato permanente e objetivo, a análise machadia-
na denuncia precisamente a inexistência de um tal substrato, a falta de sentido
último, a volubilidade e alteridade dos egos. Portanto, o ‘realismo’ do que não
é e do que jamais poderá ser objetificado nem por mágica retórica pode ser
confundido com realismo positivo e científico. Quem vê em Machado de
Assis uma prefiguração (do cientificismo) de Freud confunde negação metafí-
sica com (a metafísica do) realismo materialista do ‘inconsciente’. Em suma,
rotular Machado de Assis de ‘realista’ é tão absurdo quanto rotular Marx de
‘capitalista’ só porquê, ao denunciar o sistema capitalista, ele contribuiu invo-
luntariamente para sua reformulação e sobrevida.

A rejeição consciente do realismo e do romantismo funda-se na con-
vicção machadiana de que delas não se pode ou não se deve esperar par-
cerias ou filiações, mas tão-somente modelos a copiar. Essa perspectiva
tão singular sobre a história do Ocidente e, em particular, da América
Latina no século XIX, está longe de representar uma rejeição da tradi-
ção intelectual. No ensaio onde formula, talvez, a concepção mais lúci-
da do nacionalismo literário brasileiro da época – o ‘nacionalismo inte-
rior’ – Machado de Assis dá as coordenadas de sua circunstância pre-
sente e das conexões que ela guarda com a herança do passado: “Nem tudo
tinham os antigos, nem tudo têm os modernos; com os haveres de uns e ou-
tros é que se enriquece o pecúlio comum.” [MA4] De fundo anti-
evolucionista, o olhar criativo de Machado de Assis houve-se, ardilosa-
mente, com ‘uns e outros’ num processo de filtragem intertextual: um
receber com distância crítica, com inversão irônica, com diferença na
semelhança.

VI

Não há controvérsias significativas entre a crítica machadiana sobre a iden-
tidade dos modernos que o autor elegeu, explícita ou implicitamente, como
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seus parceiros e afiliados. Há, como é natural, diferenças substanciais na ênfase
atribuída a um ou a outro, em função da linha interpretativa adotada. Na sua
quase totalidade, eles pertencem ou à primeira fase da modernidade ou a ten-
dências críticas de sua fase de esplendor, a saber, o iluminismo do século
XVIII. Dentre os primeiros, poderíamos citar Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Rabelais, e dentre os segundos, Lawrence Stern, Arturo Scho-
penhauer, Jacques Diderot e Goethe. Se de Cervantes, Stern e Diderot, Ma-
chado de Assis assimilou elementos preciosos sobre a processualística da lógi-
ca da analogia e suas formas metalingüísticas na crítica do sujeito reificado, do
mesmo Cervantes, de Goethe, Shakespeare, Rabelais e principalmente, Scho-
penhauer, ele assimilou nuances da lógica da negação como fundamento de
questionamento da verdade objetiva. Tudo isso com as ‘inversões’ que a criati-
vidade requer.

É Cervantes e Schopenhauer que se fundem, na minha opinião, as nuances
múltiplas da intertextualidade modernas de Machado de Assis e também
onde, com maior clareza, se enxerga o caráter singular do monumento literário
do autor. A ambivalência cervantina da imaginação humana que é tanto um
quixotismo pessimista do fracasso quanto um quixotismo criador que conta-
gia e reconstitui o mundo enquanto tal, reemerge em Machado de Assis, com a
mesma ironia e o mesmo humor, na forma sterniana – o Tristam Shandy de Law-
rence Stern – e quase didática de um memorialismo crítico que sugere a muta-
ção existencial do si mesmo ‘narrado’ (o quixotismo do fracasso) no si mesmo
‘narrador’ (quixotismo criador). Da tragédia teofânico-fatalista do teatro de
Shakespeare e da tragédia psicodeterminista do pacto faustiano de Goethe,
Machado de Assis retém o ceticismo com respeito à verdade absoluta, mas, ao
mesmo tempo propugna, cervantinamente, uma sabedoria da não certeza que
compreende e respeita a pluralidade das verdades relativas.

A sabedoria da não certeza é uma forma de contemplação, à distância, do
narrado pelo narrador enquanto condição que liberta e desapega. Ela reflete
uma leitura extremamente criativa da filosofia de Schopenhauer. Admirador
declarado do pensamento oriental e crítico do racionalismo iluminista, Scho-
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penhauer notalibilizou-se por um pessimismo cósmico ao propor o mundo
como representação subjetiva de uma vontade metafísica, una, irracional e irre-
freável, que faz dos indivíduos seus instrumentos de manipulação, efêmeros e
descartáveis, na consecução de seus desígnios insondáveis. A única saída exis-
tencial seria a negação da vontade de viver e o existir como pura contemplação
estética, passiva e indiferente. A leitura machadiana retém o essencial do con-
teúdo crítico – a saber, a efemeridade e descartabilidade da existência – e a su-
gestão contemplativa. Mas, ao se distanciar das veleidades ontológicas (a me-
tafísica da vontade), ela promove alterações significativas na natureza da con-
templação.

Com efeito, a contemplação machadiana não é conseqüência, a posteriori, da
reflexão filosófica e de suas conclusões positivas, como em Schopenhauer. A
saída existencial deste seria, afinal, uma impossibilidade lógica, pois se daria
como negação do fundamento ontológico. A contemplação machadiana é, em
vez de, o próprio ato da reflexão filosófica enquanto processo sistemático de
negação de preconceitos vivenciados, isto é, especificamente localizados. Sem
ambições metafísicas ou doutrinárias, ela não busca causas para a efemeridade;
toma consciência delas. E é precisamente este conscientizar-se, que subjaz como
condição sine qua non a todo o ato concreto de negação, que faz da reflexão nar-
rativa uma verdadeira contemplação. Narrar é um contemplar enquanto cons-
ciência crítica do mundo.

Portanto, a contemplação machadiana é muito mais que uma mera contem-
plação estética: ela é, antes de tudo, contemplação ativa, interventora, que li-
berta. É lá onde a tragédia se redime em drama, sem fatalismos ou determinis-
mos. É curioso notar que a incorporação criativa das idéias de Schopenhauer
em Machado de Assis segue uma linha de investigação semelhante àquela leva-
da a cabo por Farias Brito na mesma época. Também este, à sua maneira filo-
sófica, propôs, criticamente, que a vontade schopenhaueriana se submetesse à
consciência na determinação do sujeito.

Qual o sentido profundo das intertextualidades modernas de Machado de
Assis? Como já notei, os parceiros que criteriosamente elegeu localizam-se,
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historicamente, em espaços ambivalentes no que diz respeito à modernidade
iluminista: ou pertencem aos seus primórdios, ou a uma dimensão crítica da
mesma; os primeiros seriam seus percursores e os segundos seus críticos inter-
nos (isto é, críticos cuja crítica teria tido o mérito de promover ou aprofundar
seus princípios, ainda que involuntariamente). Se, entretanto, nos despirmos,
por um momento que seja, da leitura teleológica que faz do iluminismo a gran-
de síntese racional-universal que obscurece e exclui todas as demais proposi-
ções estéticas e epistemológicas, os mesmos autores – ou, pelo menos, algumas
de suas obras como é o caso de Jacques, o Fatalista de Diderot – poderiam, quem
sabe, emergir como vozes autônomas, paralelas ou dissidentes, a apontar para
propostas alternativas de modernidade.

Se é certo que isso nos pouparia dos absurdos da crítica contemporânea que
não se cansa de descobrir em autores pré-iluministas e, até mesmo antigos, ten-
dências pós-modernas avant-la-lettre, a admissão de tal possibilidade parece-me
um imperativo quando se trata de buscar uma explicação mais consistente para
o fenômeno Machado de Assis na história da literatura latino-americana do
século XIX. Como explicar a excelência estética de uma orientação tão distinta
do romantismo nacionalista ou do realismo naturalista numa região periférica
onde o iluminismo era um delírio emulatório das elites intelectuais, e onde a
realidade social, de herança colonial, combinava uma tradição pré-iluminista e
pré-industrial da península ibérica com tradições orais de uma pluralidade ét-
nica e cultural de origem ameríndia e africana?

Creio, portanto, que a circunstância latino-americana de Machado de Assis
não corrobore as leituras que nele vêm uma superação ‘pós-moderna’ do ilumi-
nismo romântico e realista. Como superar, histórica e dialeticamente, o que no
contexto periférico brasileiro era pouco mais do que um objeto de desejo? Por-
tanto, se há algo que ele substantivamente rejeitou foram as próprias cópias e o
copiar. E com os olhos pós-coloniais relativamente livres dos constrangimen-
tos do peso histórico e classificatório do modelo original, o ‘Bruxo do Cosme
Velho’ permitiu-se adentrar a herança européia na sua inteireza e sem precon-
ceitos, na busca dos elementos que mais se afinavam com sua condição lati-
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no-americana. E se, nessa tarefa, houve por bem se inspirar nos autores/obras
acima referidos, que ora precedem ou transitam paralelamente ao evento ilu-
minista, isso decorre de uma deliberação consciente de se manter à margem
dessa proposta eurocêntrica por sua inadequação à diversidade da formação
cultural da realidade periférica da América Latina. Não surpreende, portanto,
que no ensaio já referido sobre o Instinto da Nacionalidade, ele ressalte a importân-
cia das heranças culturais não-européias no processo de consolidação da litera-
tura brasileira. “Não é lícito, diz ele, arredar o elemento indiano da nossa apli-
cação intelectual…” [MA4]

Portanto, o diálogo intertextual de Machado de Assis com a Europa de sua
época fala, nas entrelinhas, de uma proposta de modernidade não-iluminista,
aberta e plural, na América Latina do século XIX, ao mesmo tempo em que
abre, ironicamente, as comportas críticas para uma releitura da história européia
que vislumbre, retrospectivamente, a existência de correntes ideológicas propo-
nentes de modernidades alternativas. Essa rebeldia crítica pós-colonial, tão ori-
ginal quanto inusitada numa América Latina (dita) ocidental, permaneceu in-
compreendida em sua terra natal até mesmo (ou talvez, por isso mesmo!) pelos
‘pós-iluministas’ do modernismo do século XX. É em Carlos Fuentes que va-
mos encontrar, talvez, o mais eloqüente tributo ao herdeiro solitário da tradição
cervantina no século XIX. Ele afirma: “Machado asume, en Brasil, la lección de
Cervantes, la tradición de La Mancha que olvidaron, por más homenajes que cí-
vica y escolarmente se rindiesen al Quijote, los novelistas hispanoamericanos, de
México a Argentina... Sí, desde luego, si nos fijamos en el rechazo generalizado
del pasado cultural independiente: ser negros o indígenas era ser bárbaros, ser es-
pañol era ser retrógrado: había que ser yanqui, francés o británico para ser mo-
derno y para ser, aún más, próspero, democrático y civilizado… Pero, ¿no la ol-
vidó también la Europa postnapoleónica, la Europa de la gran novela realista y
de costumbres, psicológica o naturalista, de Balzac a Zola, de Stendhal a Tols-
toy? ¿Y no fue nuestra pretensión modernizante, en toda Iberoamérica, reflejo de
esa corriente realista que convengo en llamar la tradición de Waterloo, por opo-
sición a la tradición de La Mancha?... Hijos de La Mancha (que) duplican todas
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las verdades para impedir que se instale un mundo ortodoxo, de la fe o la razón,
o un mundo puro, excluyente de la variedad pasional, cultural, sexual, política,
de las mujeres y de los hombres.” [Fuentes]

VII

Os princípios diretores que condicionam a opção machadiana por uma li-
nhagem moderna européia paralela à tradição iluminista, são eles mesmos es-
clarecedores das demais opções intertextuais. Com efeito, a ‘outridade’ que se
constitui a partir do iluminismo desdobra-se em duas dimensões fundamenta-
is: (i) o outro do mesmo, isto é, os percursores e críticos internos onde se in-
cluem, além das linhagens modernas, as tradições antigas bíblica e gre-
co-romana; (i) e o Outro com ‘o’ maiúsculo que inclui as tradições orais ame-
ríndias e africanas e a tradição oral e escrita do oriente. Não admira, portanto,
que fiel à pragmática que define a contemporaneidade de uma fonte como
função da empatia que manifesta com relação à circunstância pós-colonial lati-
no-americana e não como função de sua localização linear no tempo, Macha-
do de Assis tenha alternado as intertextualidades da modernidade européia
‘paralela’, com um diálogo, igualmente profícuo, com os demais ‘outros’. Os
termos que eventualmente emprega para introduzi-los – ‘oriental’, ‘hindu’,
‘árabe’, ‘indiano’, ‘antigo’, ‘bíblico’, etc. – refletem, como não poderia deixar de
ser, a nomenclatura que herdou de uma tradição colonial e neocolonial. Mas,
como que num passe de mágica lingüística, ao adentrarem o universo da narra-
tiva, eles se desinvestem do peso semântico das geopolíticas classificatórias e
ressurgem na forma pragmática de personagens situacionais que entram e saem
de cena, na hora e no lugar certos, com a leveza e a naturalidade que a arte ex-
celsa do narrador lhes imprime.

As intertextualidades com os universos orientais têm sido relativamente
pouco exploradas pela crítica, com a exceção de algumas sugestões de José
Guilherme Merchior. [171] E se é certo que sua identificação depende de
uma familiaridade mínima com os pensares do oriente, que é coisa rara na
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crítica literária brasileira, parece-me que a razão maior dessa omissão esteja
no caráter relativamente inexplorado da perspectiva filosófico-espiritual.
É aí que o olhar se abre para matéria explícita e direta, que não pretendo su-
perestimar – são relativamente poucas as referências –, mas principalmente
para matéria implícita e indireta que pode nos ajudar em muito a preencher
certas lacunas hermenêuticas na compreensão da singularidade da proces-
sualística narrativa de Machado de Assis enquanto negação sistemática e
soteriologia não transcendental. Talvez o mais estranho em tudo isso seja o
fato de que a eficácia narrativa dessas fontes decorre, em grande medida, de
uma subversão ou de uma superação de seu sentido intencional, que, ao in-
vés de afastar, aproxima Machado de Assis dos ‘espíritos’ dessas regiões
distantes. É o que chamaria, numa terminologia junguiana, de diálogos de
sincronicidade, isto é, diálogos impulsionados por uma coincidência de
propósitos não acidental.

Antes de adentramos essa estranheza, notemos que os universos orientais,
diferentemente dos universos antigos greco-romano, bíblico e, com raras exce-
ções, ameríndio, constituem uma condição não-iluminista com desdobramen-
tos e continuidades modernas, isto é, tratam-se de universos que projetam (a
possibilidade de) modernidades paralelas. A intertextualidade de Machado de
Assis com o oriente é, portanto e a despeito das limitações em que se desenvol-
ve, um encontro de possibilidades modernas não-iluministas que são elas mes-
mas possibilidades modernas pós-coloniais, i.e., possibilidades que brotam no
seio de espaços culturais que se houveram, ainda que em diferentes graus, for-
mas e intensidades, com a proposta excludente do iluminismo. A ponte natu-
ral que aí se estabelece poderia justificar por si só, e independentemente de
qualquer interação imaginável, a incorporação de elementos do pensamento
oriental no quadro teórico de interpretação crítica do autor.

Paralelamente, esse encontro de ‘outridades’, especificamente no que se refere
ao interlocutor indiano cuja civilização e línguas se filiam historicamente à tradi-
ção indo-européia, poderia, ainda, contribuir para tornar mais transparentes al-
gumas das parcerias greco-romanas de Machado de Assis, como é o caso de Pla-
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tão, dos céticos, dos estóicos e dos satíricos da literatura menipéia. Com efeito, o
referencial moderno da tradição sânscrita abre a possibilidade de se recuperarem
nuances do pensamento dos antigos que foram obscurecidas pelo crivo filtrador
da tradição tomista-cartesiano-iluminista. Fica claro, na leitura de Machado de
Assis, que algumas da noções de origem indiana por ele utilizadas enquadram-se,
perfeitamente, no universo intelectual greco-romano.

VIII

Aparte as menções cultural-religiosas da tradição árabe-muçulmana e as tra-
duções da poesia chinesa (Lira Chinesa), a maioria das intertextualidades explí-
citas e implícitas com o oriente vinculam-se à tradição indiana e, em particular,
às correntes de pensamento filosófico identificadas no texto machadiano
como ‘bramanismo’ e ‘budismo’. Mesmo os ‘varões’ e ‘sábios’ acadêmicos d’ A
Academia do Sião e os bonzos (monges budistas) do Segredo do Bonzo, ainda que si-
tuados geograficamente no sudeste asiático e no extremo-oriente, respectiva-
mente, remetem-se historicamente à tradição sânscrita (“a língua acadêmica, o
latim de Sião” [MA3]) e pali, hindu e budista, da Índia. O conjunto de refe-
rências explícitas revela trechos fragmentários de textos tradicionais como os
Vedas (ritual), os Upanishads (filosofia/salvação), as Leis de Manu (socieda-
de/economia/política), os sutras budistas (filosofia/salvação), e outros de
caráter mitológico. A julgar pela insipiência das traduções dos originais sâns-
critos – o século XIX marca a arrancada desse processo – e pelo caráter relati-
vamente estereotipado dessas passagens, é certo que Machado de Assis se base-
ou em leituras orientalistas de estudiosos e viajantes da época, na sua maioria
de origem alemã, francesa e inglesa. Como mostrou amplamente a crítica
pós-colonial de Edward Said, é desses estudos orientalistas e a despeito, mui-
tas vezes, da intencionalidade dos agentes, que emerge a construção imaginada
e ideologizada do Outro (com ‘o’ maiúsculo) enquanto clímax do projeto ilu-
minista europeu: o ‘oriental’ enquanto imagem invertida, especularmente ne-
gativa, do ‘ocidental’. [Said:13-39]
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As intertextualidades implícitas de Machado de Assis com a tradição hindu
e budista são bem mais rarefeitas e acham-se imersas no interior do corpus ma-
chadiano. A principal referência inspiratória é a obra já mencionada do ‘margi-
nal’ Schopenhauer que resulta, em grande medida, das leituras que este reali-
zou da tradução latina dos Upanishads de Anquetil Duperron e das traduções
inglesa e alemã dos sutras budistas de Spence Hardy e Schlegel, além de uma
orientália de mais de cem volumes. Reconhecido na Europa do século XIX
como uma das vozes mais autorizadas do pensamento filósofo indiano e pio-
neiro no processo de disseminação que se lhe seguiu, Schopenhauer é uma per-
sonalidade ambígua no contexto orientalista da época. Se, por um lado, a me-
tafísica da vontade é fruto de uma reflexão própria e original, por outro, a in-
corporação que fez das fontes indianas gerou-lhe a convicção de tratar-se de
uma interpretação absolutamene fiel das filosofias hindu e budista. São justa-
mente as limitações e os desvios que ela encarna que estão na origem, por um
lado, e a despeito do espírito antiiluminista do autor, de muitos dos estereóti-
pos orientalistas na área da filosofia e, por outro, dos esforços racionalistas de
‘iluminar’ a obscuridade da metafísica negativa da vontade com as luzes tecno-
lógicas dos inconscientes freudianos e psicoanalíticos.

Que relevância teria, então, a investigação desse viés intertextual se o autor,
um antiiluminista confesso, teria sido vítima de leituras estereotipadas e/ou
redutoras do oriente? Que intertextualidade oriental seria essa, afinal?

A resposta se encontra nas vias tortas e nos meandros verdadeiramente má-
gicos da sátira e da crítica machadianas. Com efeito, a apropriação das inter-
textualidades orientais na pragmática narrativa da de-construção de (falsas)
certezas segue regras muito claras de subversão e de superação de sentido. A
subversão é a regra que subsume as intertextualidades explícitas. Sua utilização
contextualizada assume a forma de uma alegorização paródica que mostra a
nu, entre risos e choros, os paroxismos ‘orientais’ e ‘exóticos’ que habitam os
porões da racionalidade iluminista (ocidental). Ora, o potencial paródico dos
orientalismos reside precisamente no seu caráter caricatural, que é ele mesmo
uma perversão da representação do outro. Portanto, ao recorrer a caricaturas
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do oriente (não assumidas enquanto tal) para caricaturar e denunciar, consci-
entemente, o racionalismo histórico do ocidente, Machado de Assis empreen-
dia, no auge do orientalismo europeu, uma de-construção transversa deste úl-
timo. A paródia (machadiana) da paródia (orientalista) é bumerangue do ori-
entalismo, feitiço contra feiticeiro. Concomitantemente, o conteúdo crítico
que infoma a subversão de sentido das caricaturas orientalistas revela, tal qual
o avesso do avesso que endireita, uma sintonia inesperada, tão involuntária
quanto sincrônica (no sentido junguiano que acima referi), com idéias e méto-
dos profundamente enraizados na tradição filosófica indiana. Vamos a dois
exemplos do texto machadiano.

A idéia da transmigração da alma é mencionada, entre outros, no romance
Quincas Borba, no conto As Academias do Sião e nas crônicas d’A Semana. Há refe-
rências explícitas às origens indianas e, também, às versões espíritas brasileira e
européia da umbanda e do kardecismo: “Os sacerdotes espíritas, diz o autor,
são como os brâmanes, seus avós.” [MA10] É curioso, também, o cuidado do
autor em explicitar a diferença entre o original indiano e a versão espírita, a sa-
ber, o caráter evolutivo da última. Os três contextos são altamente satíricos: (i)
o medo de Rubião de que Quincas Borba, o cão, fosse a reencarnação do dono,
o filósofo Quincas Borba, que ali estaria para vigiar Rubião [MA9]; (ii) a téc-
nica indiana de trocas de corpos a ser usada para sanar um erro de adequação
corpo-alma [MA3]; (iii) e o desejo dos brâmanes de se reencarnarem como va-
cas pela capacidade singular destas de abrigar e proteger a alma. [MA10]

A caricatura orientalista da idéia de transmigração, que se consolida nas ver-
sões ‘domesticadas’ do espiritismo e da umbanda, é habilmente manipulada
por Machado de Assis como palco do absurdo: lá onde personas e ambições
desmedidas fantasiam sua projeção indefinida no tempo. A alegorização paró-
dica, ao mesmo tempo em que denuncia a reificação da individualidade sugere,
concomitantemente, seu reverso, isto é, sua cisão e pluralidade. O Quincas
Borba filósofo que se perpetua no cão é, ao mesmo tempo, o ‘Quincas Borba’
nome próprio que se desdobra em duas naturezas distintas, a humana e a ani-
mal. A alma feminina no corpo masculino do Rei Kalafangko que transmigra
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para o corpo ‘coerente’ da concubina Kinnara (e vice-versa) é, ao mesmo tem-
po, a presença simultânea da dualidade ‘confusa’ do feminino e do masculino
no mesmo ente.

Ora, o tratamento crítico machadiano da multiplicidade dos ‘eus’ guarda
afinidades estruturais inesperadas com o sentido filosófico tradicionalmente
atribuído à idéia da transmigração na Índia. Sua formulação positiva, i.e, a
idéia de continuidade da alma, constituiu um aparato ideacional não niilista
que visa à rejeição da idéia de continuidade da persona, da máscara individual.
Daí, precisamente, a pluralidade de personas, i.e., os nascimentos múltiplos. A
memória individual de uma outra vida é, portanto, uma impossibilidade lógica
do sistema. Só na transmigração orientalista poderia Quincas Borba estar ali,
na forma canina, vigiando Rubião. E nos limites da investigação filosófica, a
própria idéia de transmigração (samsara) passa a constituir sinônimo de enclau-
suramento cósmico, pela sujeição que implica um ego reificado ao ciclo inter-
minável das reencarnações. A possibilidade de alternância de movimentos as-
cendentes e descendentes, do animal ao humano e vice-versa, reflete precisa-
mente esse caráter involutivo e enclausurador, que é magnificamente retratado
no poema machadiano Círculo Vicioso. [MA7] Portanto, a introdução do para-
digma evolucionista levada a cabo pelo espiritismo enquanto ‘aperfeiçoamen-
to’ do orientalismo ‘original’ – a ‘transmigração positivista’ – consagra a reifi-
cação absoluta do indivíduo e o afastamento definitivo de qualquer conexão
realista com o oriente.

O segundo exemplo do tratamento de choque em Machado de Assis refe-
re-se às filosofias do ‘Bramanismo’ e do ‘Budismo’ que aparecem, entre outros,
nas Memórias Póstumas de Brás Cubas e no conto Verba Testamentária. Em ambos, a
versão orientalista é fielmente descrita: o bramanismo como doutrina panteís-
ta onde a origem do universo se explica pelo desmembramento de partes inter-
dependentes, hierarquizadas, e imutáveis de um ser absoluto antropoformiza-
do, a saber, Brama; e o nirvana (salvação) budista como um estado de estupor
existencial. [MA6] A alegorização paródica de Machado de Assis nas Memórias
Póstumas de Brás Cubas é parte da sátira ao Humanitismo, teoria proposta pelo
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filósofo Quincas Borba que teria sido inspirada no Bramanismo mas que, ao
mesmo tempo, implicava em importantes ‘aperfeiçoamentos’ entre os quais se
contava a introdução de uma dimensão evolutiva no ser humano. Idéia similar
é expressa no Verba Testamentária onde Nicolau compra patentes militares para
pular de uma condição social inferior para uma outra superior.

O Humanitismo tem sido objeto de grande debate entre a crítica machadia-
na. Ênfase considerável tem sido dada à idéia de que se trata de uma sátira ao
positivismo da época, ainda que o evolucionismo que o caracteriza tenha
igualmente elementos do darwinismo social e, até mesmo, da idéia absoluta
hegeliana. O que me parece, entretanto, merecedor de uma investigação mais
cuidadosa são as conexões genéticas do Humanitismo com as intertextualida-
des orientais. Não é, por certo, casual a menção que Quincas Borba faz ao bra-
manismo. Enquanto proto-humanitismo, isto é, um humanitismo ainda ca-
rente da perspectiva evolucionista, suas fontes mais precisas seriam, a meu ver,
a versão orientalista da filosofia de Schopenhauer. Em outras palavras, o Hu-
manitas borbista teria ser desenvolvido a partir da célula-mater da metafísica
da vontade do ‘porta-voz’ alemão do bramanismo indiano. A tarefa de Quin-
cas Borbas teria sido, então, a de empreender sua inversão especular mediante a
introdução da noção de evolução. Se na versão orientalista de Schopenhauer a
vontade é a fonte ontológica do sofrimento humano, a opressão do todo sobre
as partes, na versão de Quincas Borba, ela é a fonte ontológica do prazer já que
permite a evolução das partes, isto é, a atualização, em cada uma delas, das po-
tencialidades hercúleas do todo. A deflação do ego schopenhaueriano dá lugar
à inflação do ego borbista, ao evangelho do otimismo, à religião da verdade
única e vocalizável. Não admira, portanto, que o nirvana orientalista, moldado
à luz da negação da vontade de viver de Schopenhauer, seja para Quincas Bor-
ba nada mais do que um sinal de covardia e fraqueza, “uma concepção de para-
líticos”.[MA6]

Seria justo afirmar que, com um tiro só, Machado de Assis eliminou dois ti-
gres iluministas. Um é o tigre do positivismo e o outro, o tigre do bramanismo
orientalista. A alegorização paródica da incorporação corretiva do oriente orien-
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talista pelo ocidente borbista retrata, em nível profundo, a crítica contundente a
ambos. E a ausência real do oriente é manifesta. Com efeito, tal qual a idéia da
transmigração das almas, o bramanismo da criação cósmica não é uma doutrina
no sentido metafísico que essa palavra tem no ocidente. Ela é explicativa de cer-
tas predisposições da existência humana, mas não se propõe diagnosticar-lhe o
fundamento, a essência. As fontes donde emanam, a saber, os Vedas e as Leis de
Manu, distinguem-se do contexto filosófico-salvífico por lidarem com dimen-
sões egóicas da existência. Curiosamente, Quincas Borba percebeu corretamente
essa funcionalidade ao mencionar que o bramanismo “tinha apenas uma estreita
significação teológica (entenda-se ‘ritual’) e política (entenda-se ‘socioeconômi-
co-política’)”.[MA6] O que Quincas Borba e os orientalistas que dele (brama-
nismo) fizeram uma filosofia positiva não entenderam é que o ‘apenas’ não é
uma falta mas uma opção civilizacional. Portanto, tal qual o par transmigração ori-
entalista / espiritismo ocidental, o par bramanismo orientalista / humanitismo (positivismo)
ocidental revela, num passe de mágica sincrônica da narrativa machadiana, dois la-
dos da mesma moeda ocidentalista ou ocidentalcêntrica.

IX

A conotação filosófica do termo sânscrito Brahma nos textos dos Upanishads
é bem diferente do sentido atribuído pelo bramanismo orientalista. Ao desig-
nar a condição de realização plena da realidade, Brahma pressupõe um empre-
endimento cognitivo que se dá, justamente, como reflexão de-construtiva do
sentido cósmico acima discutido. Seria, entretanto, um despropósito propor
qualquer equivalência cognitiva ou, até mesmo, existencial, entre os dois em-
preendimentos de-construtivos, o machadiano e o upanishádico. Mas a regra
fundamental da negação metafísica que congrega a mais tradicional das cor-
rentes de hermenêutica dos Upanishads – a do filósofo Shankaracharya (século
VIII) – e o budismo das interpretações sútricas do filósofo Nagarjuna (século
II), poder-nos-ia ajudar, em muito, a compreender certos procedimentos e
métodos de Machado de Assis.
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Não há qualquer arbitrariedade nos referenciais propostos pois, como já
afirmei, eles participam das intertextualidades implícitas que se operam atra-
vés de Schopenhauer. É certo que o filósofo alemão ocupa uma posição ambí-
gua, ora como porta de entrada no pensamento indiano, ora como fonte de
orientalismos filosóficos. É, portanto, da relação íntima e, ao mesmo tempo,
crítica que Machado de Assis manteve com Schopenhauer que decorre a regra
já enunciada de subsunção das intertextualidades implícitas com a Índia, a sa-
ber, a regra da superação. É aí que o encontro ou, talvez, o caminhar paralelo,
de Machado de Assis com os Upanishads e o budismo se torna mais perceptível.

É uma referência explícita à tradição budista, cuja funcionalidade se distingue
das demais já discutidas, que me permite adentrar o terreno rarefeito das inter-
textualidades implícitas. No conto O Segredo do Bonzo, Machado de Assis põe na
boca do monge (bonzo) e grande sábio budista Pomada as seguintes palavras:
“Considerei o caso, e entendi que, se uma coisa pode existir na opinião, sem exis-
tir na realidade, e existir na realidade, sem existir na opinião, a conclusão é que
das duas existências paralelas a única necessária é a da opinião, não a da realida-
de, que é apenas conveniente.” [MA8] A peculiaridade desta citação é que ela
não soa como os demais chavões orientalistas. Em vez de, parece tratar-se de
uma frase subjetivamente determinada pelo autor, ainda que tudo o mais exale a
atmosfera típica de um budismo orientalista. O que, finalmente, confirma essa
suspeita é que, diferentemente dos exemplos acima analisados, a fala do bonzo
não é alvo do tratamento paródico. Muito pelo contrário, em vez de coisa paro-
diada, as palavras do bonzo transmutam-se em coisa que parodia, isto é, na fonte
de irradiação da própria crítica machadiana. Elas são a luz de uma lógica impres-
sionante que ilumina a sátira e dá sentido aos eventos que se lhe antecedem e aos
que se lhe sucedem. Narrativamente, o impacto é extraordinário: o monge que
fala é o diretor da cena, o narrador da estória, e porque não, o próprio Machado
de Assis. Pois, de fato, as palavras do bonzo são emblemáticas e, ao mesmo tem-
po, aglutinadoras da visão de mundo machadiana.

Não há inocência nenhuma em pôr na boca de um bonzo oriental “uma
doutrina não menos curiosa que saudável ao espírito, e digna de ser divulgada a
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todas as repúblicas da cristandade”: é a vingança simbólica do oriental pelas
mãos escrivãs de um Machado ‘extremista’-ocidental, e num palco que repete
o da vitimização orientalista, a saber, “um capítulo inédito de Fernão Mendes
Pinto”.[MA8] Mas há muito de sincronicidade no fato de que uma frase tão
intensamente machadiana possa guardar um paralelo real e profundo com a
tradição budista e upanishádica, muito além dos esteriótipos iluministas. O
império da opinião, das aparências, é o clímax da negação metafísica ou, como
afirma Alfredo Bosi, “o sentido agudo do relativo: nada valendo como absolu-
to, nada merece o empenho do ódio ou do amor”. [Bosi1: 182] Os contos O
Alienista e O Medalhão seguem o mesmo roteiro denunciatório das verdades es-
sencialistas. O primeiro satiriza a rotatividade antinômica dos paradigmas ci-
entíficos que definem sanidade e loucura, enquanto que o segundo defende a
pragmática das circunstancialidades externas como determinante na tomada
de posições opinativas. [MA8]

A bússola que norteia o sentido do relativo guarda afinidades com os prin-
cípios operacionais da rejeição metafísica indiana: o princípio budista da ‘cau-
sação dependente’ (pratitya-samutpada), que subordina o aparecer fenomêni-
co a uma causalidade circular (A causa B que causa C que causa A) e, portanto,

vazia de substância (�unyata) [Nagarjuna:I.1-14; 105-117]; e o princípio upa-
nishádico da ‘insubstancialidade do mundo’ (maya), que confere ao aparecer
fenomênico o caráter de uma mágica do inexplicável (anirvacan�ya) [Shankara-
charya:I.16-18; 419-421]. A aplicabilidade crítica destes princípios operacio-
nais dá-se segundo dois registros experienciais: o registro do si mesmo e o re-
gistro do mundo. No primeiro, a circularidade causal se encarrega de implodir
o conceito de unidade do ‘eu’ ao desmascarar as dualidades antitéticas e as
multiplicidades dispersivas. A conjunção ‘inusitada’ do corpo feminino com a
alma masculina e vice-versa d’As Academias do Sião, a alternância dialética da vai-
dade e da modéstia do Elogio da Vaidade e das virtudes e dos vícios da Igreja do Di-
abo, e a dualidade antinômica dos personagens Pedro e Paulo de Esaú e Jacob dão
testemunho inelutável do conflito de opostos que se instala nas profundezas
da alma num jogo dialético de causalidades e implicações recíprocas. A matiz
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da multiplicidade é o tema central d’O Espelho e do Medalhão que denunciam as
circunstancialidades externas e as expectativas alheias como fator determinan-
te na proliferação das ‘almas exteriores’ que se apoderam do sujeito.

No segundo registro, a circularidade causal se encarrega de implodir a no-
ção de um mundo ordenado que se submete à regularidade das leis e que se
oferece a si mesmo como objeto domesticável à racionalidade humana. A idéia
da uma repetição indefinida de eventos, de uma ciclicidade temporal que, sem
âncoras substantivas, tudo consome e tudo recria penetra, de forma aguda, a
atmosfera narrativa. N’A Igreja do Diabo, Machado de Assis dá o tom de sua lei-
tura a-moral e antimetafísica do mito fáustico cuja presença não cansa de ator-
mentar seus personagens romanescos. Em vez da ênfase moralista num pacto
diabólico que coloca a existência à mercê das garras sedutoras e sensuais do
mal, a análise machadiana concentra-se num outro ‘pacto’, o da introdução do
Fausto goethiano, que é ele mesmo uma aposta, um jogo que põe frente a fren-
te as ‘metafísicas’ do bem e do mal, deus e o diabo, num conflito incessante de
egos que tem o mundo como palco. A competição lúdica entre deus e o diabo
reflete os princípios antinômicos que presidem à constituição do mundo, e
que lhe negam a ordem, a lei, e a razão. Sem lei, não há fatalidade; sem Deus,
não há destino. Há, finalmente, conflito, dualidade antitética e pluralidade. O
bem e o mal, a norma e antinorma, os vícios e as virtudes, a tese e antítese: são
esses os ingredientes da receita cósmica do embate, que se subtrai ao patrulha-
mento das metafísicas do apaziguamento.

X

Não cabe, portanto, aos narradores machadianos mudar o mundo: urge com-
preendê-lo. A influência de Schopenhauer nessa postura compreensiva e crítica
do ‘Bruxo do Cosme Velho’ foi, como já notei, fundamental. Ambos se irma-
nam na percepção aguda do efêmero e das misérias que o acompanham e na re-
jeição do otimismo iluminista da racionalidade instrumental. Mas o território

52

Dil ip Loundo



que os separa marca, por um lado, o afastamento de Schopenhauer das fontes
orientais que ele conscientemente priorizou, e, por outro, a proximidade de Ma-
chado de Assis destas últimas sem que haja, aqui, qualquer explicação possível
além daquela que a sincronicidade junguiana sugere. Com efeito, ao postular
uma vontade irracional e transcendental como fundamento metafísico da efeme-
ridade, Schopenhauer deu a esta última um amparo ontológico inesperado. A
efemeridade do mundo, enquanto modo de ser da vontade, passa a constituir ca-
usa do sofrimento, isto é, causa de todos os males do mundo. A postulação da
vontade schopenhaueriana é o decreto que põe fim às antinomias éticas e morais
e declara racionalmente a vitória do mal. É a pax do diabo. É a racionalização ‘di-
zível’ e ‘explicável’, pela porta dos fundos de uma metafísica negativa, do efême-
ro inexplicável e indizível dos Upanishads (maya). O mundo é, então, o inferno
inescapável, o fatalismo da existência, a tragédia, o beco sem saída. O único pa-
liativo que resta é o escapismo da negação existencial da vontade de viver, isto
é, negação existencial do mundo, a mumificação do Nada.

Bem diferente é a saída de Machado de Assis. Da percepção aguda do efê-
mero, nasce a compreensão dos mecanismos e das artimanhas do aparecer. E a
regra principal que lhe descobre é que o efêmero gosta de se travestir de eterno.
Daí que o problema da metafísica não seja apenas a postulação impositiva de
algo permanente: ela é, também e fundamentalmente, o disfarce que vela a efe-
meridade do efêmero. Conseqüentemente, o sofrimento humano não decorre
da efemeridade enquanto tal, mas de seu aparecer existencializado que se vê a si
mesmo enquanto eterno. As formas existencializadas desse falso aparecer são
os indivíduos com suas estórias, ambições, perversões, fraquezas e realizações.
São, afinal, as múltiplas ‘almas exteriores’ que tomam conta do homem: “A
alma exterior pode ser um espírito, um fluido, um homem, muitos homens,
um objeto, uma operação. Há casos, por exemplo, em que um simples botão
de camisa é a alma exterior de uma pessoa; – e assim também a polca, o voltare-
te, um livro, uma máquina, um par de botas, uma cavatina, um tambor, etc.”
[MA8] É neste ‘fazer-se’ permanente que o efêmero adentra a dialética senti-
mental da dor e do prazer.
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Fica claro, daí, que o caminho machadiano da negação, isto é, da superação
narrativa da dialética da dor e do prazer, não constitui negação do mundo mas
negação das ‘obsessões’ existencialmente localizadas. E uma vez que estas são
subjetivas e múltiplas, sua negação é um processo sistemático e localizado. Em
outras palavras, a única negação de sentido é aquela que visa os conteúdos sub-
jetivos vivenciados e que, portanto, não poderia ser senão (uma forma de) me-
morialismo crítico. Qualquer outra forma de negação seria uma mera abstra-
ção ineficaz. Nasce daí uma afinidade inesperada em Machado de Assis com o
procedimento filosófico fundamentalmente negativo e antimetafísico que ca-
racteriza tanto a tradição dos Upanishads quanto o budismo. Em seu comentá-
rio ao Mandukya Upanishad, o filósofo Shankaracharya afirma que “a validade
das escrituras (Upanishads) deriva da negação que empreendem das qualidades
positivas do si mesmo”. (siddham tu nivartakatvat ityagamavidam sutram) [Shankara-
charya:II.32; 446] Trata-se de uma explanação do sentido de uma das propo-
sições mais complexas dos Upanishads que ‘descreve’ a realidade última como
“não é isto, não é aquilo” (neti, neti) [Brhadaranyaka-Upanishad: IV.iv.22;
641]. O comentário encontra paralelo na “lógica das quatro modalidades de

negação” (catu�ko�i) do filósofo budista Nagarjuna, que descreve o modus ope-
randi do discurso filosófico. [Nagarjuna:XVIII.8; 269-270]

O processo de negação sistemática das ‘obsessões’ vivenciadas constitui, ne-
cessariamente, um evento lingüístico de caráter dialógico. Se no contexto filo-
sófico indiano isso se dá através de uma interlocução pedagógica, no contexto
machadiano se dá através uma interlocução narrativa. Em ambos os casos, a es-
trutura que os informa é o diálogo soteriológico entre duas dimensões do si
mesmo: no primeiro caso, há uma filosofia crítica do ‘eu’ que congrega, expli-
citamente, o mestre e o discípulo; e, no segundo, um memorialismo crítico que
congrega, explicitamente, o narrador e o leitor e os diversos persona-
gens-circunstância que se encaixam como estórias dentro da estória. A conca-
tenação de eventos e lógica de sua seqüencialização submete-se aos requeri-
mentos da função negadora e, portanto, abre-se para uma multiplicidade esti-
lística plena de digressões, repetições, intercalações, e subversões temporais.
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Portanto, o caráter analítico-memorialista do diálogo machadiano implica que
cada evento interlocutivo é uma forma de autoconsciência singular, irrepetível
e, como conseqüência, profundamente criativa e ficcional. O resultado é a ca-
tarse existencial do narrador-diretor-personagem que detecta e desmascara, re-
trospectivamente, o efêmero que se esconde sob a capa do eterno. O desvela-
mento narrativo promove, então, o sentimento de desapego e indiferença que
liberta gradualmente o narrador das ‘idéias fixas’, ao mesmo tempo em que
descobre, na realidade efêmera compreendida enquanto tal, uma condição
existencial viável que é ela mesma serenidade e ataraxia. O parentesco, mes-
mo que distante, dessa condição narrativa do narrador machadiano com o
“Ideal budista da renúncia aos desejos (caminho para alguma felicidade)”
[Merchior:171] – a “extinção das obsessões” (prapañcopasama) em Nagarjuna e
a “ausência de paixões” (vairagya) em Shankaracharya – não seria, então, um
mero acaso. “Quando se faz um conto, diz Machado de Assis, o espírito fica
alegre, o tempo escoa-se, e o conto da vida acaba, sem a gente dar por isso.”
[MA8]

XI

Não poderia me furtar, no declinar deste ensaio, a uma ilustração final do
texto machadiano que considero emblemática no contexto das considerações
acima. O conto O Espelho tem merecido da crítica os aplausos que merece en-
quanto realização estética que penetra fundo na atmosfera de terror que carac-
teriza a descida às profundezas da alma. A ênfase da crítica têm recaído no ca-
ráter denunciatório dos fatores externos que condicionam a formação da per-
sona. Neste particular, meu acordo é total. Entretanto, o retorno gradual da
nitidez da imagem do alferes é, freqüentemente, interpretado como uma evi-
dência de um retorno ao mesmo, isto é, de um retorno à subordinação absoluta
da alma exterior às determinantes externas que a constituem. Ficaria assim
provada a inevitabilidade da condição alienada e a rendição do alferes ao niilis-
mo da existência trágica. É aqui que residem minhas discordâncias.
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Noto, em primeiro lugar, o caráter memorialista do conto. Ainda que um
texto “avulso”, é pessoa “de uma só família” [MA8]. A personalidade de Ja-
cobina apresenta as características típicas do narrador consciente de Macha-
do de Assis: sereno, desapaixonado, indiferente aos ‘buscadores da verdade’.
Sua intervenção no diálogo tem um caráter de testemunho crítico de vivênci-
as e se afasta, portanto, do tom teórico e abstrato das discussões metafísicas.
Daí a condição imposta por Jacobina de não permitir que a narrativa se cons-
titua em objeto de dissecação argumentativa. E, de fato, tão logo a narração
termina, ele sai de cena. O contexto temático da intervenção jacobina é a
questão obtusa da natureza da alma. Logo no intróito, ele afirma ser a exis-
tência humana uma combinação de duas almas: uma interior e outra exterior.
Passa então à narração da experiência pregressa de sua elevação à patente de
alferes e de como essa identificação exteriormente determinada passa a do-
minar o ser, isto é, “o alferes eliminou o homem”. Daí em diante e até o epí-
logo do espelho, onde a obscuridade dá lugar à nitidez da auto-identificação,
a narração parece se concentrar nas vicissitudes da alma exterior, sua morte e
renascimento especular, deixando quase que em silêncio suas implicações di-
aléticas com a alma interior.

Seria, então, a introdução de Jacobina um acidente da narração e a aparente
reiteração da alma exterior a negação pura e simples da alma interior? A econo-
mia estética da narrativa machadiana não o aconselha. De um narrador atual
que transcende o alferes do passado aterrorizado pela nudez do uniforme e o
alferes do passado reconfortado pelo retorno do reconhecimento alheio, e que
formula uma proposição assaz complexa sobre a existência de duas almas, não
se esperaria uma ilustração a esta última que, efetivamente, não ilustra, e uma
narração que trata da rendição de um covarde à covardia. Em vez de, se a narra-
ção de Jacobina é uma ilustração de sua proposição sobre a alma que é ela mes-
ma (a proposição) a expressão da sabedoria que alcançou, é mister supor, en-
tão, que o conteúdo da narração deva versar sobre uma experiência transfor-
madora, verdadeiramente espiritual e, portanto, catalisadora de uma mudança
qualitativa do ente.
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O sentido alternativo que aqui proponho é o seguinte. A alma exterior é
aquela que se constitui a partir das determinações externas, daí seu caráter
múltiplo; enquanto que a alma interior é a consciência (crítica) dessas determi-
nações. Uma não existe sem a outra. Antes da experiência do espelho, o alferes,
a alma exterior, dominava completamente a alma interior, isto é, o homem ig-
norava em absoluto a genealogia externa daquela. A dominação da alma exteri-
or fundava-se, portanto, num aparecer enquanto alma permanente. É aí que
entra a experiência transformadora do espelho. Ela simbolizou, inicialmente,
uma descida aos infernos. A ausência dos outros, simbolicamente representada
pelos escravos fugidos, reduziu drasticamente a alma exterior que aparecia
“vaga, esfumada, difusa, sombra de sombra” no espelho enorme. A ‘sombra de
sombra’ especular trouxe o terror da experiência ‘impossível’ da alma interior
sem conteúdo, da angústia não-objetiva, do Nada absoluto. Mas com ele veio,
igualmente, a compreensão. A frase em que Jacobina acusa os escravos fugidos
de abandoná-lo é plena de simbolismo: a fuga à escravidão social dos fugidos
era a denúncia e, ao mesmo tempo, a compreensão da condição de escravidão
existencial do alferes.

A ausência temporária da alma exterior criou, assim, as condições para a
alma interior entender a verdadeira natureza do alferes. O problema do alferes
não era, afinal, o ‘alferes’: era a falta de consciência das contingências exteriores
que o determinavam. Daí a identificação absoluta com a alma exterior. Pois
bem, o retorno do alferes dá-se, simbolicamente, no evento que devolve a niti-
dez de sua imagem (e das coisas à sua volta) no espelho: quando Jacobina se
lembra de recolocar o uniforme da patente. Um retorno, entretanto, que já está
indelevelmente marcado pela diferença. Com efeito, o caráter qualitativamente
distinto do retorno da alma exterior prefigura-se nos sonhos de Jacobina du-
rante o período (quase) trágico. Neles, o alferes e seu uniforme aparecem de
forma proeminente mas subordinados ao controle absoluto da alma interior.
A experiência do espelho e a compreensão que se lhe seguiu criou, então, as
condições necessárias para uma reprodução efetiva, i.e., em condições reais, da
situação anunciada no sonho: a subordinação do alferes à alma interior. De es-
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crava, a alma interior passa a mestra, isto é, alcança a consciência crítica dos li-
mites e da efemeridade do alferes. A menção do narrador a uma prática diária
que consistia em vestir o uniforme diante do espelho, ler e meditar, e despi-lo
em seguida, ‘no fim de duas, três horas’, é vital na persecução desta leitura pois
sugere, simbolicamente, uma disciplina de controle: uma disciplina que sujeita
o alferes ao despir do uniforme, isto é, aos ditames críticos da alma interior.
“Daí em diante, fui outro”, conclui Jacobina. [MA8]

XII

Jacobinas, Aires, Bentinhos, Brás Cubas, Pomadas: heteropersonas narrati-
vas de um narrador maior. Assim é Machado de Assis, o narrador dos narrado-
res, o “conhecedor da mundanidade, (que) não se tornou mundano”.[Câmara]
O narrador dos narradores que descobriu no Brasil pós-colonial e emulador
do século XIX um território novo de possibilidades: um espaço aberto à ficção
narrativa enquanto filosofia plural, polifônica, e não-dogmática; e um espaço
de uma ocidentalidade menos ocidental que se permite a dialogar com o orien-
te sem se ater ao nome que lhe deram ou o endereço que possui. O enigma da
construção em Machado de Assis é, enfim, uma forma profundamente origi-
nal de espiritualidade e consciência narrativa.
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Perplexidade
epistemológica e sedução
da irracionalidade

Tarcís io Padilha

A reconstrução da Europa, após o fim da II Guerra Mundial,
assinalou um período de gigantesco avanço científico e tec-

nológico. Cientistas ancorados em recursos fabulosos impulsiona-
ram os conhecimentos atinentes ao micro e ao macrocosmo, de sorte
a gerar uma circularidade de estímulos à criatividade jamais presen-
teado à humanidade em todos os séculos passados. O homem pas-
sou a orgulhar-se de sua inventiva. Assim, emergiu com vigor uma
era revolucionária na área das comunicações, tornando obsoleto
tudo aquilo que vigia até a primeira metade do século XX. Pode-se
mesmo afiançar que os conceitos de espaço e de tempo se viram pro-
fundamente alterados, uma vez que as comunicações na quadra da
informática aproximaram os povos e viabilizaram a maior concen-
tração de tecnologias a ainda mais agilizar o diálogo entre seres hu-
manos de diversos continentes. Uma pletora de informação científi-
ca permitiu que nos beneficiássemos de métodos e técnicas em tal
ritmo que, ao longo de um ano, a medicina, por exemplo, lograsse
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avanços inimagináveis, de que são exemplos radiosos as microcirurgias no cé-
rebro e as videolaparoscopias. A produção de bens e serviços e a produtividade
seguiam no mesmo diapasão e a riqueza se alastrava em todas as atividades hu-
manas. Foi o fastígio a atestar a descomunal inventiva da inteligência e da arte
de ultrapassar obstáculos e vencer desafios.

Tudo parecia caminhar na direção de um progresso insopitável e irretocá-
vel, quando o horizonte começou a apontar uma zona de densa perplexidade.
Perplexidade ante o descompasso entre as benesses do progresso material e o
esvaziamento interior do homem, agora sem rumo no seu viver e conviver. Sem
referenciais, ficamos todos à deriva ante a ausência de valores e o abandono de
tradições sedimentadas nos longos percursos vividos. É a era da desconstrução
sem limites, convite à liquefação axiológica em geral e o correspondente afas-
tamento da normatividade para o fluir da vida em sociedade.

Surgiu uma guerra sem quartel entre os indivíduos e entre muitas nações, se-
quiosos muitos de mais espaço para a satisfação de seus interesses, sem consi-
derar o outro, que se tornou quase inimigo. Era o império da bellum omnium con-
tra omnes, de que falou Thomas Hobbes.

Perplexidade no domínio epistemológico, pois as ciências se atomizaram
e aprofundaram suas novas bases, por maneira a gerar miríades de novas
ciências, a configurar galáxias sem comunicação metodológica.

Onde se situa a razão num quadro tão caótico? É preciso sublinhar que a ro-
busta presença da razão parece marcar o homem de sorte a discerni-lo dos de-
mais seres da multifária realidade do mundo em que vivemos. A identificação
do ser humano como animal rationale se confunde com o que mais parece defi-
ni-lo a delinear a distância que o separa dos demais seres que pululam à nossa
volta no universo natural, o que confere ao homem um status privilegiado na
órbita contingente.

Houve um longo, sinuoso e particularmente difícil percurso evolutivo nas
culturas e nas civilizações até que chegássemos ao estágio atual. A ciência pro-
pende a nos apontar o caminho da evolução que Darwin consagrou e uma lei-
tura imatura de textos havidos como revelados sinalizou para um criacionismo
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que desmerece o simbolismo da narrativa original do Ocidente. Com isto nas-
cem verdadeiros canyons artificiais a segregar, sem possibilidade de harmonia,
os domínios da razão e da fé religiosa, esta uma significativa expressão da hu-
mana espiritualidade. É imperioso resguardar os limites e as finalidades de am-
bas. À ciência cabe avançar com engenho e arte na difícil e nobilitante tarefa de
aprofundar o conhecimento da ordem natural. E igualmente, de um modo ge-
ral, parece se aperceber de que não lhe incumbe ultrapassar tal barreira. Assim,
não lhe cabe a missão de decifrar mistérios ou penetrar no denso estuário de
enigmas entendidos como praeter ou sobrenaturais, a supor que lhes admitamos
a existência. O mútuo respeito se impõe a fim de que não nos emaranhemos
nos fios viscosos, mais propensos a privilegiar as ideologias do que a nortear
objetivamente o pensamento.

Tais considerações preliminares cuidam de respeitar a liberdade de pensar
e de agir, de criar e de progredir a que todos somos chamados em nosso per-
curso, penoso e complexo, de perquirir com as armas de que dispomos os de-
safios, por vezes ásperos, com os quais nos defrontamos na construção de
nosso mais-ser e na configuração das instituições de que carecemos em nosso
caminhar.

Acode-nos recordar que a lei sociológica dos três estados, formulada por
Augusto Comte e perfilhada, no Brasil, desde os primórdios da república, vin-
cou a nossa história por maneira a que, conquanto hoje inexpressiva a presença
do comtismo, nem por isso deixou de quase perpetuar entre nós certo ranço
daquele corrente filosófico-religiosa. Isto, menos por sua robustez especulati-
va, do que pelas qualidades morais de seus corifeus entre nós, fenômeno que
não se verificou na França. Destarte, o positivismo, num certo sentido, ainda
está presente na mentalidade de intelectuais pouco afeitos a textos filosóficos
de maior densidade. Cuidam muitos inconscientemente, que o estágio positivo
ainda é convidativo. E o progresso das ciências tende, ainda teimosamente, a
acentuar a sua primazia com formato ideológico.

Pretende-se vincular razão e filosofia como se houvera uma quase mútua e
inescapável dependência. A filosofia exposta em prosa foi acolhida por Platão.
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Descrer da razão exigia o seu uso, como se verifica em Hume e, de forma ge-
nial, em Kant. É bem de ver que, por vezes, há radicalização em tal postura es-
peculativa. Heidegger por vezes se situa à escuta do poeta e Jean Wahl atira a
barra mais longe e mesmo aguarda o momento em que a poesia propiciará a re-
novação da metafísica, cuja ressurreição Peter Wust pretende estar assegurada.
Como se verifica, a razão tem a primazia, mas não obsta a que a espiritualidade
vestida com distintas roupagens se insinue nas dobras do raciocínio.

O empenho em erigir a razão como clé de voûte da filosofia encontra, aqui e
ali, resistências oriundas de formas irracionais de filosofar. Sabemos que pen-
sadores assistemáticos nem sempre encontram sólida guarida na história da fi-
losofia. Basta citar Pascal, Kierkegaard, Nietzsche e Unamuno, por exemplo,
que classicamente modelam formas novas de pensar a filosofia.

Registre-se o fato de que, após a Segunda Guerra Mundial, a angústia e a
morte, antes negligenciadas, ganharam fôlego e delinearam o perfil de filosofi-
as da angústia e mesmo do absurdo. Hoje, já não nos surpreende que se propa-
gue uma crise filosófica expressa num pensiero debole, na esteira de Gianni Vatti-
mo. Atestava-se a impossibilidade do racionalismo científico ser capaz de dar
conta do universo mais profundo da subjetividade e do ser in genere.

Passou-se a cultivar outras categorias, aparentemente dissociadas da razão.
A sensibilidade e a afetividade ganharam foros de cidadania, como se vê, por
exemplo, em Dietrich von Hildebrand, que em nenhum momento se aparta de
seu racionalismo exigente. Isto porque nem sempre lemos adequadamente os
filósofos. Exemplo pertinente ocorre com o famoso cogito cartesiano – cogito,
ergo, sum – e cuidamos que o racionalismo aí está como em terra nativa e nada se
detecta além dele. Basta irmos mais adiante e nos defrontaremos com o mesmo
Descartes, em suas Meditationes Metaphysicae, em que nos esclarece: “cogitare, id
est, velle, sentire, imaginari”. O filósofo francês abriu as portas a uma visão
onicompreensiva das faculdades da alma, ao ampliar a visão antropológica que
só mais tarde irá desenvolver-se de maneira original, por exemplo, em Max
Scheler. Cabe repisar-lhe a idéia que acudiu também a Heidegger: nunca como
em nosso século se amealharam tantos e tão variados conhecimentos sobre o

66

Tarcís io Padilha



homem e, no entanto, jamais com igual perplexidade nos perguntamos quem é
o homem. O conhecimento propiciado, adiante, servirá a um fim. É a técnica
que resulta da ciência, mesmo pura.

A filosofia qual nubente apaixonada se rende à razão, mas não a cinge a li-
mites rígidos, deixa-a livre para caminhar e não é vocacionada apenas para uma
travação lógica de teses que fluem de um princípio diretor, mas concerne à ati-
tude mental de quem filosofa. E a indagação, a pergunta, que aflora ante a den-
sidade do mistério do ser e do existir que impele a busca jamais concluída de
um pensar que alumia o peregrinar incerto do homem.

A passagem do mythos ao logos é conhecida e atesta o quanto batalhou o ho-
mem em busca de um porto seguro em que aportou para a sua arremetida em
perseguição do mais-ser que jamais se acomoda, antes perfilha a tese de que é
sempre possível amoldar seus atos, suas instituições ao modelo racional. De-
ve-se levar em conta que o advento da filosofia não se deu como uma supera-
ção definitiva do mito. Assim o entendeu Schelling ao sustentar que o funda-
mento mítico é comum à consciência filosófica e religiosa. Nietzsche, por seu
turno, abriu uma clareira nesta questão ao reler os pré-socráticos e ao reconhe-
cer no mito seu lugar natural.

A realidade opõe obstáculos aos reclamos da geometria do espírito e vai ali-
nhando seus óbices de forma sutil ou mesmo ostensiva. A idéia de mundo per-
vade os espaços do filosofar e levou Rémy Brague a nos falar de uma sabedoria
do mundo. A cosmologia ocupa lugar de singular relevo, desde a Antiguidade.
Isto porque a idéia de mundo autoriza consideremos a necessidade do espírito
para lhe captar o sentido de sua presença. A interação entre o homem e o mun-
do já se percebe quando dizemos veio ao mundo, deixamos o mundo. Há que
compreender a imbricação dos dois planos. Cosmologia, consoante Remy
Brague, “implica a palavra logos, não um simples discurso, mas a maneira de
dar uma explicação do mundo como mundo”.

A realidade se vê ofuscada em seu verdadeiro perfil pela diversidade de as-
pectos que lhe compõem o rico mosaico, e a razão persegue o intento que lhe é
conatural de adentrar-se em seus escaninhos de modo a dotar o homem do co-
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nhecimento e até do domínio do mundo natural. Longe de a razão abarcar a
iluminada riqueza de quanto lhe é apresentado como desafio ao seu conhecer.
Hoje, mais do que ontem, os números parecem conferir a quem os utiliza a ca-
pacidade de delimitar os limites do conhecimento possível, ou, pelo menos, in-
tentam assim iludir-nos. Mas o real se esvai nas frestas das estatísticas petulan-
tes. Daí por que cumpre respeitar a complexidade do real. A razão paga pesado
tributo ao ampliar suas fronteiras com a desintegração do estuário de suas es-
pecificidades.

O acelerado desenvolvimento do conhecimento humano ao longo do sécu-
lo XX e a sinalização de que se acentua a tendência a evolver ainda mais rapi-
damente neste novo século geram questionamentos mais complexos a atingir o
cerne do próprio ser humano e suas faculdades: o que se aplica à sociedade e às
suas instituições. No estuário da sociedade, suas instituições e os movimentos
espontâneos brotam mais e mais e tornam quase obsoletos os mecanismos
clássicos de gestão da coisa pública e seus reflexos na frágil e diversificada es-
trutura havida como comunitária.

A razão exerce a soberania na vida humana. Pelo menos, como tal ela é apre-
sentada ao longo da história das civilizações e das culturas. Não lhe atribuem
uma singularidade capaz de nos levar ao olvido de outras dimensões da exis-
tência. É certo, contudo, o reconhecimento freqüente de seu primado.

A questão se nos afigura relevante, pois dela pende o compromisso com a
atuação de homens e instituições. O rationale penetra em todas as esferas e ma-
joritariamente pretende ditar as cartas mesmo quando o lusco-fusco, as nebli-
nas da alma ou da realidade moldam o horizonte de nossas intelecções.

É imperioso discernir a razão teórica da prática, a inteligência ut sic da razão.
No primeiro caso, cedemos aos rogos da especulação pura, hoje menos vigente
do que outrora, ou preferimos infletirmo-nos na ação da qual, segundo Goet-
he, tudo parece principiar. Inteligência fala de uma perspectiva mais abrangen-
te do que a configurada pela razão. Esta se ajusta mais à exatidão, aquela con-
cerne à amplitude da visão. Até porque engloba em seu bojo a intuição, ou a in-
telecção como forma de profunda penetração no ser ainda que, por vezes, não
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seja conscientizada por quem a criou. Os filósofos se projetam na história da
filosofia mais freqüentemente pelos sistemas que geraram. Cabe recordar que
muita vez a eles coube o eclodir de intuições geniais, cujo influxo suplantou de
muito a eventual presença de seus sistemas. A ninguém ocorreria repisar em
sua inteireza os sistemas de Descartes, de Leibniz ou de Kant. Contudo, a pre-
sença de novas aberturas de idéias ou de métodos lhes vinculou a influência
bem acima e mesmo distante da estruturação de teses subordinadas a um prin-
cípio que naquele então os legitimava.

Ocorre na epistemologia fenômeno semelhante ao que assinalou o big bang: a
atomização do universo parece haver servido de modelo ao advento dos sabe-
res. Da caudal frondosa do conhecimento emergiram milhares de pequenos
igarapés científicos que obstruem a corrente relacional entre os campos em
que se subdividiram as especialidades cognoscitivas ofertadas como desafio ao
ser humano.

Para Abbagnano a filosofia é problematicidade e totalidade. A primeira cer-
tamente configura o universo especulativo e normativo do pensar filosófico.
As perguntas propostas sugerem o estímulo a nos defrontarmos com um espa-
ço bem mais amplo e fecundo. Inteligência traduz o esforço por abarcar sem
medidas tudo o que somos e o que nos cerca, a decifração de mistérios, ao me-
nos como tentativa, a perquirição mesmo geométrica dos seres que nos desa-
fiam a sua compreensão. Não se trata de pretender alçarmo-nos a um plano
apto a exibir nossa vitória ante a complexidade que nos circunda e mesmo nos
aprisiona. Ler dentro, ou para outros, escolher dentro é o destino da inteligên-
cia, sequiosa de penetrar nos lugares aparentemente proibidos pela contingên-
cia humana.

Já a totalidade somente poderá idoneamente ser visualizada como totali-
dade buscada e não alcançada. É apenas uma sinalização para um patamar
almejado.

A razão aparenta primar sobre as demais manifestações da rica e diversifi-
cada natureza humana. E, no entanto, basta inventariar os fatos à nossa volta
e caracterizar o estado permanente de injustiça na vida de homens, institui-
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ções e nações para facilmente compreendermos o quão distante estamos de
um reino em que a razão plane sobre os homens e lhes assegure um reino de
justiça duradouro.

Ocorre que a humanidade se viu a braços com duas hecatombes mundiais, a
que se seguiriam guerras regionais de alta virulência fazendo letra morta das
conquistas presumidas com a Declaração dos Direitos Humanos em 1948. O
panorama, infelizmente, é desolador: mesmo depois da majestática Declara-
ção, o que vemos é um quadro a obstruir o caminho da esperança:

“um bilhão e trezentos milhões de pessoas vivem na pobreza”;

“perto de 800 milhões de seres humanos não se alimentam suficientemente”.

“As três pessoas mais ricas do mundo possuem uma fortuna superior à
soma dos produtos internos brutos dos 48 países mais pobres, equivalente a
um quarto da totalidade dos Estados do mundo.”

“Segundo as Nações Unidas, para dar a toda a população do globo o acesso
às necessidades de base (alimento, água potável, educação, saúde) seria sufi-
ciente reservar, sobre as 225 maiores fortunas do mundo, menos de 4% da
riqueza acumulada.” Dados ofertados por Thomas de Koninck, da Univer-
sidade de Quebec.

Tal clima gerou uma nova ignorância, resultante precisamente do abando-
no da racionalidade e da sensibilidade. A qualidade dos homens, de suas obras
nos domínios da arte, da religião, da filosofia parece haver cedido ao império
da quantidade, a decantada crux philosophorum. Daí a emergência de uma preten-
sa racionalidade econômica conduziu-nos a viver sob o guante da nova ciência
prioritária numa verdadeira ditadura deste campo do saber, cuja importância
não estamos a desmerecer, senão que a lhe apontar uma indevida primazia ante
a relevância do humanismo e dos valores que encarna.

70

Tarcís io Padilha



Vivemos o paradoxo de a um incremento de conhecimentos que circulam ve-
lozmente corresponder o nascimento de uma era, não somente de incertezas,
como realçou Galbraith, mas de uma nova ignorância, ignorância que consiste
basilarmente na ausência de coerência do pensar, uma vez que a especialização
excessiva vem inviabilizando a formação humana do homem. Antes, abre espa-
ço para uma setorização indesejável, porque desmedida, de uma elasticidade
gnosiológica. O tecido do conhecimento se esgarçou e tornou impossível qual-
quer visão compreensiva da realidade. Recorde-se a assertiva judiciosa de Tho-
mas de Koninck: “o que é novo é a autodestruição universalizada da cultura”,
que tem por corolário a violência. Pois a alternativa logos/violência é inelutável.

O acelerado desenvolvimento do conhecimento humano ao longo do sécu-
lo XX e a sinalização de que se acentua a tendência a evolver ainda mais rapi-
damente neste século geram questionamentos mais complexos a atingir o cerne
do próprio ser humano e suas faculdades.

A compreensão de sentido pressupõe uma delimitação espacial dos conteú-
dos cognoscitivos. Daí a classificação das ciências foi um passo. As chamadas
ciências humanas sofreram de forma maiúscula severos juízos de valor quanto
a seu estatuto científico. Sociologia, Antropologia, Economia, Psicologia,
História e demais ciências humanas se viram enfraquecidas ante a suposta exa-
tidão das ciências havidas como naturais. É importante sublinhar que essas
abandonaram o determinismo que lhes tolhia o caminhar. Parece haver chega-
do o momento de as ciências humanas trilharem a mesma senda. Há, porém,
pessimismo por parte de muitos. Até o ser humano vem sendo relegado a certo
ostracismo, como se verifica na palavra de Claude Lévi-Strauss: “a finalidade
das ciências humanas não é revelar o homem, mas dissolvê-lo”.

Edgar Morin acentua o seu antideterminismo, e inaugura o pensamento
complexo. Seu intento: religar os saberes, ou melhor, estruturar uma nova vi-
são do real, fragmentado pela atomização do conhecimento e a especialização
do saber. Isto nos conduziu a uma miopia invencível que não nos permite ver o
todo, que só pode ser visto quando, ao mesmo tempo, as partes comparecem
ao debate.
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A complexidade instaurada e reconhecida abre as portas a uma compreen-
são antes vedada ao intelecto graças à pletora de atrações exercidas pelos múl-
tiplos escaninhos do saber.

Frisamos que, após a passagem do mythos ao logos, a Filosofia imperou sobe-
rana e dela promanaram as ciências, qual galhos de uma frondosa árvore, para
volvermos à imagem cartesiana. A experimentação crescente de múltiplas ciên-
cias e os recursos humanos e financeiros postos à disposição das ciências gera-
ram uma massa diuturnamente ampliada de conhecimentos que, por seu tur-
no, propiciou a desintegração dos saberes em partículas a gerar um imenso ar-
quipélago de conhecimentos. As especialidades se multiplicaram e, em conse-
qüência, mais e mais inviabilizaram qualquer tentativa de manter o direciona-
mento totalizante da filosofia que presidira à unidade, ao menos ideal, dos co-
nhecimentos.

Heidegger nos adverte para a radicalidade presente no irracionalismo e no
racionalismo: “o mais inquietante é ainda o processo segundo o qual o racio-
nalismo e o irracionalismo se travam identicamente numa convertibilidade re-
cíproca, de que não somente eles não encontram saída, mas nem querem en-
contrá-la”.

É curial concluir-se que o homem, ao se especializar, perdeu a possibilidade
de produzir uma Weltanschauung ou, ao menos, afastou para bem longe a perqui-
rição de uma totalidade em sua visão de mundo.

Talvez caiba a certa ideologização da ciência responsabilidade não pequena
pelo esgarçamento do tecido científico. Isto porque se fixou em demasia o
conceito de ciência em sintonia com a experimentação ou, pelo menos, a su-
posta exatidão dos resultados auferidos pelas ciências havidas como exatas. Na
verdade, melhor fora reconhecer que as tais ciências são antes aproximativas,
pois a verdade científica de hoje é logo superada por novos avanços que atôni-
tos contemplamos e, esperançosos, aplaudimos.

A ideologização da ciência, que permeou o século XIX e parte do século
XX, foi cedendo espaço à emergência de uma física aberta com o advento da
física quântica e do princípio de indeterminação de Heisenberg. Os cientistas
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passaram a encarar com olhos curiosos o universo do mistério e a respeitá-lo.
Já Kepler, ainda no século XVII, citado por Marcelo Gleiser, havia aconselha-
do “homem, amplia tua razão, para que possas compreender”.

É um passo a mais na simples explicação dos fenômenos: alcançar o pata-
mar de sua compreensão. É que Kepler perquiria e sondava o universo em obe-
diência a uma visão matemática, havida como perfeita. A ciência aproximaria
os homens de Deus. Gleiser assente que há uma tradição encontrada em nossos
dias em ciência que “mistura razão e espiritualidade”. Albert Einstein finaliza,
referindo-se a essa tradição e pondera: “a mais profunda emoção que podemos
experimentar é inspirada pelo senso do mistério”. “Essa é a emoção funda-
mental que inspira a verdadeira arte e a verdadeira ciência.”

O distanciamento entre os saberes gera uma terra de ninguém nos interstíci-
os, em que as interfaces não chegam a assegurar a limpidez dos objetos formais
ou até materiais entre os novos nichos de saberes emergentes. A perseguição a
uma interdisciplinaridade incipiente e desconexa mal encobre as brechas estru-
turais dos saberes longínquos uns dos outros à espera de supostas sínteses fu-
turas. Sendo certo que a síntese imposta é, segundo Eduardo Portella, um ato
discriminatório e mesmo autoritário.

Esforços vêm sendo malbaratados em viver epistemologicamente a interdis-
ciplinaridade. Houve mesmo uma famosa publicação, Cahiers de Synthèse, que
buscou o almejado objetivo. Reuniam-se os especialistas e, à semelhança do
que ocorre em mesas-redondas com marcante freqüência, é que as análises dos
diversos setores do conhecimento se sucediam sem encontrar os meandros
conducentes a uma visão mais ampla do encontro entre os saberes. Melhor
fora que os cahiers recebessem a adequada alcunha de cahiers d’analyse. E assim
prosseguem as tentativas e, já agora, mais ambiciosas: busca-se atingir o pata-
mar da transdisciplinaridade. Projeto audacioso, longe de haver sido atingido.
Cuido mesmo que vivemos os primeiros vagidos de uma fase mais avançada,
em que pensadores versados em universalidade possam volver aos passos dos
grandes humanistas e, assim, nos brindarem com visões onicompreensivas do
real. Um sonho? Muito provavelmente.
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A grande verdade é a de que ao big bang dos saberes se seguiram desdobramen-
tos epistemológicos que chegaram a criar vazios de conhecimento, autênticos
buracos negros a dificultar o caminhar científico e especulativo do homem.

Em conseqüência, registra-se uma quase impossibilidade de vislumbrar a
realidade, assim encoberta pelas miríades de compartimentos científicos que
disputam o seu lugar ao sol. Daí talvez o refúgio nas informações, ou mesmo
nos informes, o apelo desesperado ao fluir do cotidiano, na perda de perspecti-
va que deu origem a uma nova ignorância. Esta se patenteia pela insuficiência
crítico-reflexiva, sem cuja vigência caminhamos às apalpadelas em que tudo
parece enevoar as trilhas gnosiológicas que nos cercam.

Se as ciências, quando mais necessitam dialogar, preferem se isolar, ou, pelo
menos, não se aproximar umas das outras, ao primado da ordem sucede o da
desordem. É bem de ver que tal estado é possível sempre que houver à espreita
a organização. E que as partículas que compõem um todo complexo contêm
os elementos formadores do todo. Pascal já o percebera, ao asseverar: “o co-
nhecimento do todo precisa do conhecimento das partes, que precisam do co-
nhecimento do todo”. Isto é complexidade que se impõe como um genuíno fio
de Ariadne.

Apontam-se esforços isolados em perseguição a uma autêntica interdisci-
plinaridade. Tentativas já fracassaram, mas alguns pensadores que cultivaram a
epistemologia com afinco, como Georges Gusdorf, Edgar Morin, Wolfgang
Strobl, timbraram em resistir à avalanche de uma unificação impossível para
cuidar da importância de bem modelar uma convergência epistemológica.
Gusdorf andou bem avisado quando, com realismo, traçou as bases de tal en-
contro epistemológico. E mesmo acenou com a necessidade, adiante, da edifi-
cação de uma epistemologia da convergência, em que a diversidade de enfo-
ques dos ninhos dos saberes não constituiria óbice definitivo a uma entente cor-
diale metodológica, apta a sinalizar para um novo caminho para o complexo
campo do conhecimento humano. Utopia à parte, o esforço foi meritório e
constituiu pelo menos um alerta para as sortidas de especialidades que se que-
rem impor ao homem.
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A perplexidade epistemológica vigente favoreceu o fortalecimento das ar-
tes, das letras e da espiritualidade. E há quem pressinta no ar uma insinuante
sedução da irracionalidade. Hoje, se multiplicam museus, eventos culturais da
mais diversificada natureza, pondo em realce designadamente as artes. E nela o
classicismo foi perdendo espaço para a ousadia de novos contornos artísticos
de complexa praticagem. A modernidade e a pós-modernidade afiaram seus
instrumentos de criação e nos oferecem emoções estéticas desenhadas em
pranchetas irracionalistas. O tecido cultural ganhou em dinamismo ao se apre-
sentar longe de exigências racionais. O homem parece haver compreendido
que o rationale não impediu o advento de novas barbáries no plano político, mi-
litar, cultural, enfim.

Assim como nas artes, nas religiões igualmente pendeu por gravidade o sur-
gimento de milhões de pequenos grupos a nos aportar bens e serviços que têm
mais a ver com o cotidiano simplista da manifestação espiritual do que com a
sua robustez.

O anelo por mais arte e o adentrar-se na zona cinzenta do mistério flores-
cem hodiernamente com certo descrédito da razão raciocinante. A anemia ra-
cional convive com o seu paroxismo, sinalizado pela presença do imperialismo
que se vale da globalização como escudo de seu caráter impositivo. A vigência
da globalização pressupõe a manutenção das identidades nacionais, da circula-
ção dos valores em vigor nas nações, de que a cultura é expressão maior.

O declínio da razão configurado na diversificação de interesses humanos
mais individualizados acentuou o irracionalismo, hoje francamente sedutor.
Não há verdades, não há valores duradouros. Tudo é descartável, inclusive o
homem. A vertiginosa velocidade das mudanças atesta irrefragavelmente o im-
pério do provisório, do mutável e a razão não opera na ausência de referenciais.

O homem acolhe facilmente a mudança como se fora, por si só, garantia de
progresso. E apenas um olhar empobrecido de uma realidade complexa, a exi-
gir, mais e mais, um retorno à razão, ou melhor, um retorno à inteligência de
braços com categorias da sensibilidade a moldar uma nova era, menos ambi-
ciosa nos resultados e mais rica na pacífica convivência entre homens, institui-
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ções e a natureza. Se talvez se imponha uma espécie de ONU para a prevalên-
cia do pensamento e das manifestações superiores do espírito, não é menos
verdade que cabe aos seres humanos, hic et nunc, a par das verdades alcançadas, a
aceitação do mistério que nos envolve e de que colhemos parte expressiva de
nossa riqueza pessoal e solidária.

Ao lado da razão, cumpre desvendar o complexo território da espiritualida-
de. Aqui se entreabre o espaço para atingirmos até o plano místico, bem longe
do discurso racional e suas verdades apodíticas. É o elevado patamar da místi-
ca que nos atrai e nos fascina. Visto como um “cognitio Dei experimentalis”, a
mística nos revela um bom senso superior, como sentencia Henri Bergson gera
o clima de certa unificação de soluções, ao volver as costas a uma problemati-
zação paranóica que acode a muitos espíritos. Expressa o modo humano de re-
velar uma realidade que nos suplanta e que nos alimenta. E uma experiência
transcendental que sinaliza para o que ultrapassa o dia-a-dia de todos nós e, as-
sim, alumia nossos caminhos e nos permite desfrutar da alegria interior sem a
qual a vida se estiola.

O escapismo ao racional não se prende necessariamente ao primado do es-
pírito. Este, em sua dimensão, conglomera riqueza sem par. Daí porque cum-
pre ter presente a palavra de Karl Jaspers: “o irracional é um termo puramente
negativo: a matéria com relação à forma geral, o arbitrário por comparação ao
ato conforme às leis, o fortuito face ao necessário. O irracional, enquanto ne-
gatividade, é conforme os casos um resíduo obscuro, seja um resíduo a rejeitar.
O pensamento se esforça por reduzir este resíduo ao mínimo... O irracional
não é algo em si, mas enquanto pura negatividade, o limite... do geral”.

Heidegger avança bem mais ao sustentar que “pensar contra a lógica não
significa quebrar lanças em favor do ilógico, mas apenas: volver em sua refle-
xão ao logos e à sua essência nos primórdios do pensamento”.

Há que discernir o irracionalismo da irracionalidade. O primeiro ambicio-
na direcionar a inteligência a privilegiar tudo o que contraria os códigos lógi-
cos. Já a segunda diz respeito à ampliação do espaço intelectual e afetivo – nos
limites scheleriano de simpatia – a fim de melhor captar a diversidade de as-
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pectos da realidade. Assentimos com R. Otto, para quem: “buscar o irracional
é hoje quase um esporte... Não se esforça por esta palavra coisas as mais diver-
sas, ou se utiliza deles num sentido geral e vago que se poderá entender por aí
as realidades mais heterogêneas: a pura realidade por oposição à lei, o empírico
por oposição ao racional, o contingente por oposição ao necessário, o fato
brutal por oposição ao que se encontra por dedução, o que é de ordem psicoló-
gica por oposição ao que é de ordem transcendente, o que se conhece a posteri-
ori por oposição ao que se conhece a priori, o poder, a vontade e o bom prazer
por oposição à razão, à inteligência e à determinação fundada sobre uma avali-
ação; a impulsão, o instinto e as forças obscuras do subconsciente por oposi-
ção ao exame, à reflexão e aos planos racionais; as profundidades místicas da
alma e os movimentos místicos na humanidade e no homem, a inspiração, a in-
tuição, a visão profética e enfim as forças ocultas; de uma maneira geral a agita-
ção inquieta, a fermentação universal de nossa época, a busca do novo na poe-
sia e nas artes plásticas, tudo isto, e outra coisa ainda pode ser o irracional e
constituir o que se chama o irracionalismo moderno, exaltado por uns e con-
denado pelos outros. Quem emprega este termo está compelido a dizer o que
entende por ele”.

Este largo espaço de sedução à irracionalidade outra coisa não quer signifi-
car a não ser o reconhecimento de que há outras potências do eu que não se
cingem à razão raciocinante. As artes, as religiões, a psicanálise, os caminhos
sinuosos e obscuros da criatividade humana preenchem este suposto vazio da
razão e ampliam a percepção do ser em obediência a outros critérios de verifi-
cação do real.

Abraçar com ardor as formas distintas de que se reveste a irracionalidade,
sem atentar para o espaço racional a ser preservado, é expor-se à fragilidade de
diretrizes para o viver e o conviver, e é ameaçar a consistência existencial sem a
qual a vida se estiola, fenece e murcha. O irracional e o racional convivem
numa circularidade criativa, garantia de que a complexidade humana se ali-
menta da tensão dialética entre ambas, condição de possibilidade da riqueza
cultural da humanidade.
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Há uma inteligibilidade universal sublinhada por Leibniz que alcança níveis
superiores aos da racionalidade matemática. Reconheceu-o lapidarmente Pe-
ter Wust, ao concluir que “a soma total da vida dividida pela razão não dá ja-
mais quociente sem resto”.

Impende resguardar a amplitude da inteligência a envolver a razão e a in-
tuição, de sorte a firmar a dimensão espiritual que lhe serve de coroamento.
O espírito caminha em direção à sua incontida busca da verdade, sem opri-
mir o homem. Antes, iluminando o percurso e projetando-o a um patamar
do qual se vislumbra o sentido profundo do ser. Não há porque desconside-
rar a razão em nome da espiritualidade, nem esta se sentirá diminuída ante a
presença fulgurante da razão. Ambas se dão as mãos, respeitando embora os
limites respectivos. A irracionalidade não é o termo do processo de cresci-
mento do homem, mas sim a consciência de que existem instâncias não
abrangidas pela racionalidade que prefiguram momentos de enriquecimento
humano por vias distintas da lógica e da matemática. A mathesis universalis pre-
conizada por Descartes não mais encontra guarida em nossos dias ante o
progresso estupendo das ciências em geral e das ciências humanas em parti-
cular, hoje em perseguição do ajuste entre os planos do saber ainda parcial-
mente segregados.

A grandeza humana provém da primazia do espírito, de sua vigência em
nossos atos e na consciência de que há uma centelha superior que nos propicia
o privilégio que reconhecemos em certos instantes em que queremos o destino
que nos cabe, como se nós mesmos o houvéssemos escolhido, em que transfor-
mamos a nossa vocação em destino.

Vivemos um período tisnado pela redução do espaço subjetivo. A obje-
tividade é a prioridade. O sujeito se vê cercado pela linguagem fria de um
realismo predatório do mundo interior, da intimidade de si para consigo e
daí para o amplexo radioso do encontro com o outro. A intersujetividade é
condição de possibilidade para o autoconhecimento e para o reconheci-
mento da outra subjetividade que participa decisivamente da construção
do nosso eu.
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Atrás desse painel negativo se situam as críticas acerbas contra o romantis-
mo, quando o correto seria o esquecimento de um romantismo de segunda
mão que infla a baixa literatura de auto-ajuda.

A recuperação da subjetividade fala bem alto da imersão no universo da ir-
racionalidade, da firme crença de que em nós habita algo que prospectivamen-
te nos suplanta e ao mesmo tempo sinaliza para o Soi pur, para a Presença Total
que nos envolve e que dá sentido aos nossos passos.

Mais fácil se torna captar o segredo recôndito de cada ser humano e sua po-
sição no cosmo. Não há que alijar a irracionalidade, mas sim conceder-lhe fo-
ros de cidadania no complexo e diversificado mundo que habitamos, com in-
teligência e coração, ambos a serviço da causa maior de nosso aprimoramento
e do enriquecimento de quantos nos circundam.

� Conclusão
A crítica à razão implica a necessidade de lhe explicar o sentido. Critica-se o

discurso racional extremado, a oração impositiva e desrespeitosa do outro.
Denuncia-se a deusa razão que se arroga poderes divinatórios. Neste sentido, e
só neste, é que desenhamos o perfil autêntico da irracionalidade, como supri-
mento das deficiências da razão instrumental. Assim, a primazia da razão re-
manesce e firma o seu império. É quando cabe entronizar a irracionalidade no
horizonte humano como via de acesso a tudo o que suplanta os limites da ra-
zão confortavelmente instalada, com foros de plena cidadania. Sem nunca ce-
der aos rogos de um irracionalismo modelado como sistema filosófico.

Razão e espiritualidade, razão e irracionalidade se dão as mãos nesta faina
de construção de cada ser humano, consolidação da intimidade da pessoa, pre-
núncio de sua autotranscendência.
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Voltaire



O humanismo na
sociedade tecnológica
de massas

Helio Jaguaribe

Um tratamento, embora perfunctório, da questão do huma-
nismo na sociedade tecnológica de massas, exige um sucin-

to esclarecimento do que se entenda pelos dois termos da proposi-
ção, e da medida em que suas respectivas características essenciais se
compatibilizem reciprocamente.

O humanismo, entendido em seu sentido mais amplo e básico,
como um conjunto de atitudes e idéias que fazem do homem e do
elemento humano o objeto preferencial da atenção do homem, apre-
senta um longo caminho no curso da história, desde suas incipientes
manifestações mais remotas até sua condição problemática em nos-
so tempo.

Em seu sentido mais amplo, o humanismo é contemporâneo
da emergência do homo sapiens. Tomar consciência de sua condição
de mortal, abrindo sepulturas para os que morrem e criando ritos
para seu sepultamento, é algo que o homem fez desde que se tor-
nou plenamente humano, há cerca de pouco mais de 40 mil anos.
A pintura rupestre de Lascaux e de Altamira, provavelmente ex-
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pressando exorcismos - propiciatórios à caça, é uma manifestação incipien-
te do humanismo, mediante a qual se submete elementos da Natureza aos
desígnios humanos.

Num sentido mais próximo ao atual existem manifestações de humanismo
nas antigas civilizações orientais, pelas quais o homem expressa sua angústia
existencial, como no poema babilônico do Homem de Bem Sofredor – um ar-
quétipo do que chegaria a ser a narrativa bíblica de Jó. O código de Hammura-
bi contém um sentido humanista de justiça e de proteção aos desamparados.
Há um profundo sentido humanista no antigo Egito, em sua arte, na narração
do debate travado entre o homem que queria suicidar-se e sua própria alma, ou
no Livro dos Mortos.

A sociedade de massas, por sua vez, também remonta à antigüidade. Os an-
tigos impérios orientais eram organizações de massa, embora com amplos se-
tores em condição servil ou semi-servil. Os remos helenísticos e, de maneira
ainda mais nítida, o império Romano, apresentavam massas semelhantes às
contemporâneas, administradas mediante uma combinação de elementos co-
ercitivos, relações clientelísticas e estratégias populistas, como o panem et circen-
ses. O que é novo em nossa era é a sociedade tecnológica de massas, ou seja,
uma sociedade de massas que depende, como observou Jaspers, de um sistema
tecnológico que as massas utilizam sem compreender, como parte integrante
de uma segunda natureza.

Essa sociedade tecnológica de massas, que surgiu com a revolução indus-
trial, adquiriu enormes proporções numéricas a partir do último terço do sé-
culo XIX, chegando a proporções colossais em nossos tempos. Baseando-se
nas inovações tecnológicas dos últimos decênios, as massas são conduzidas a
um consumismo imanentista cada vez mais distante dos valores humanísticos
que se desenvolveram desde a Grécia até meados do século XIX. Que com-
patibilidade pode existir entre a tradição humanista de Sócrates e Platão, de
Cícero e Sêneca, do Renascimento, da Ilustração, de Goethe e Tolstoy, com a
sociedade de massas contemporânea?
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� A Tradição Humanista
Apesar de incipientes manifestações na era paleolítica e nas antigas civiliza-

ções orientais, o humanismo, como uma reflexão consciente do homem sobre
sua própria condição e consciente prioridade que o homem confere a tudo o que
é humano, é um produto da civilização grega. Surgiu com Homero, como um
humanismo heróico e o culto da areté. Desenvolveu-se com os sofistas, sobretu-
do Protágoras, que considerou o homem como a medida de todas as coisas.
Alcançou sua plenitude clássica com as reflexões de Sócrates e Platão sobre a vir-
tude, como conhecimento e prática do bem. Como observou Heidegger é com a
República Romana que o humanismo se formula com tal designação: o homo hu-
manus se opõe ao homo barbarus, com incorporação da paidéia grega. A paidéia se
traduz por humanitas. A romanitas do homo romanus consiste nessa humanitas.

Esse humanismo impregnou todas as manifestações da cultura clássica, a
partir da grega: a arquitetura de Ictinos, a escultura de Fídias a Praxiteles, a
pintura de Polígnoto, a poesia de Safo, a tragédia de Ésquilo, Sófocles e Eurí-
pedes, a comédia de Aristófanes, a política de Péricles, ou a homonóia de Ale-
xandre. Esse humanismo será continuado pelo círculo dos Scipões, por Cícero
e Lucrécio e pelos estóicos, de Senêca a Marco Aurélio.

O humanismo clássico oscila entre os pólos do relativismo e do categorismo.
O relativista, de tendência agnóstica ou ateísta – de Protágoras a Aristóteles e
Lucrécio – converte o homem em centro de si mesmo, enquanto o categórico –
de Sócrates e Platão aos estóicos – inclina-se para um monoteísmo metafísico,
avaliando o homem por sua dedicação à virtude e ao bem supremo, a justiça.

A tradição do humanismo clássico está incorporada ao Cristianismo, a par-
tir de seu processo de helenização. Até Alberto Magno (1200-1280) e Santo
Tomás, por sua vertente platônica. A reconstrução da filosofia cristã sobre ba-
ses aristotélicas, com Santo Tomás (1215-1274), revalorizou o conceito da
virtude como um meio-termo.

O humanismo medieval, sob o profundo teocentrismo da época, apresenta
importantes diferenciações que decorrem, predominantemente, da evolução
ocorrida no âmbito da Igreja e do desenvolvimento da cidade medieval.
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Em grandes linhas, pode-se observar que à estrutura eclesiástica herdada do
Cristianismo antigo, baseada na rede Pároco, Bispo, Arcebispo, se segue a ex-
pansão de independentes Abadias Beneditinas, a partir da fundação de Cluny
em 910, seguida pela de Citeaux, em 1098 e da de Clairvaux em 1115. O hu-
manismo beneditino, cuja mais alta expressão foi S. Bernardo de Clairvaux
(1090-1153), era de caráter místico-racional.

Mas foi, igualmente, responsável pela preservação e pelo estudo dos gran-
des manuscritos da antigüidade e levou à construção de abadias românicas, à
pintura dos iluministas e de grandes quadros, numa arte que buscava manifes-
tar o divino através do humano, como o afresco “Cristo em Majestade” em
Berze la Ville, de ca. 1100.

À fase beneditina segue-se, a partir do início do século XIII, a das ordens
mendicantes, concomitantes com o surto das cidades medievais. O humanis-
mo militante da caridade absoluta dos Franciscanos (ordem fundada em
1209) e o humanismo da fé racional dos Dominicanos (ordem fundada em
1215) reflete o espírito dessas duas ordens. O humanismo Franciscano tam-
bém se intelectualiza com S. Boaventura (1265-1321), Duns Scotto
(1265-1308) e Guillermo Ockam (c. 1220-1349), conduzindo a um volun-
tarismo de tendência nominalista. O racio-fideísmo dos dominicanos condu-
zirá a Sto. Thomás e ao aristotelismo cristão.

A dicotomia Franciscana-Dominicana prosseguirá nas artes plásticas. O
“estilo franciscano” ou ilusionista, preconizado por Roger Bacon (c. 1220-c.
1292), enfatizava a necessidade de criar a ilusão de volume, através da perspec-
tiva e encontrou em Giotto (1266/7-1377) seu genial executor. Suas repre-
sentações de S. Francisco ressaltam, ao mesmo tempo, a humanidade e a divina
bondade do santo. O “estilo dominicano”, antiilusionista, retorna deliberada-
mente à pintura bidimensional, para ressaltar o senso do divino, como a “Ma-
está”(l 308-11) de Duccio di Buoninsegna (c. 1255-c. 1318).

O desenvolvimento das cidades, a partir do século XI, conduziu à emergên-
cia de um humanismo ou nas Universidades como as de Paris (1150 ou 1170)
e de Bologna (fins do século X), gerando um humanismo acadêmico, como no
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brilhante caso de Abelardo (1079-1142), ou a de intelectuais independentes,
como Dante (1265-1 321)

É, todavia, com o Renascimento italiano, e a partir dele, com a expansão da
cosmovisão renascentista pelo norte da Europa e pela península ibérica, que o
humanismo clássico se reconstitui de maneira ainda mais pujante. O humanis-
mo italiano inicia-se a partir do final do século XIII e, em sua plenitude, a par-
tir de Petrarca (1304-1374), como uma recuperação da cultura romana, com
incorporação posterior da cultura grega.

Como se sabe, houve uma grande controvérsia sobre a idéia do Renasci-
mento como algo qualitativamente distinto da Idade Média. À suposição de
um profundo hiato entre o pensamento medieval e o renascentista ante-
põe-se, como defende Erwin Panofsky, entre outros, a tese da continuidade.
Desde a patrística os autores latinos já eram lidos pelos estudiosos medie-
vais. Atualmente essa controvérsia está superada, como mostra Alan Bullock.
Embora seja certo que Burckhardt, em seu clássico livro sobre o Renasci-
mento na Itália, exagerou essa ruptura, é inegável que, desde Petrarca, a apro-
priação do mundo clássico se faz de maneira diferente da medieval. Para a
Idade Média, os clássicos latinos serviam de apoio ao pensamento cristão.
Para o Renascimento, serviam como abertura ao próprio mundo clássico,
considerado como superior ao mundo medieval, com a única exceção da pre-
servação da Revelação cristã.

Assim o Humanismo se inicia como um redescobrimento da romanidade e
da insuperada excelência do mundo clássico. Esse humanismo da romanidade
passará, durante o segundo terço do século XIV, a incorporar cada vez mais a
Grécia. O “scholar” bizantino Manual Chrysolares, nomeado por Salutari
para ensinar grego em Florença, em 1337, começou a difundir o idioma e a
cultura helênicos, que rapidamente se integraram aos estudos humanistas. Em
sua primeira etapa, o humanismo italiano foi filológico e literário. Os textos
latinos começaram a ser lidos por seu próprio interesse e mérito, como expres-
são de uma cultura superior e como modelos literários. Os humanistas escre-
vem em latim – além de aperfeiçoar o vernáculo – e lutam por alcançar uma ex-
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celência de linguagem comparável a Cícero, enquanto se desenvolve uma labo-
riosa busca de novos originais, aumentando extraordinariamente o acervo dis-
ponível de manuscritos latinos.

Em sua segunda etapa, correspondente à segunda metade do século XV, o
humanismo, com Florença como centro e o círculo dos Médici como seu nú-
cleo aglutinador e propulsor, gera uma nova cosmovisão. Como Protágoras, o
homem sente-se como sendo a medida de todas as coisas. Exercendo de mane-
ira decidida e inteligente sua liberdade racional, o homem dispõe da virtu ne-
cessária para impor-se à fortuna. Entende-se a vida como sendo a oportunidade
para manifestar a capacidade de excelência do homem, bem como a possibili-
dade para uma ilimitada produção de beleza e gozo do belo. À geração de hu-
manistas como Salutati (1330-1406), Leonardo Bruni (1369-1444), e Luiz
Battista Alberti (1404-1472), de pintores como Giotto (1266-1276), Simo-
ne Martini (1284-1344) e Masaccio (1401-1428), de escultores como
Brunelleschi (1377-1446) e Donatello (1386-1466), sucede-se, sobretudo
em torno de Cósimo (1389-1464) e, em seguida, de Lorenzo de Médici
(1440-92), a geração de humanistas como Marsilio Ficino (1433-1499),
dirigindo a Academia Platônica de Florença, e Pico della Mirándola
(1463-1494), de pensadores políticos como Machiavelli (1469-1527) e
Guicciardini (1483-1540), de pintores como Boticelli (1445-1510) e Leo-
nardo da Vinci (1452-1519), de arquitetos como Vasari (1511-1574), de es-
cultores como Michangelo (1475-1564).

O culto da beleza no ser humano e na arte encontra na Florença dos Médici,
com a inspiradora beleza e graça de Simonetta Vespucci, sua expressão emble-
mática. Giuliano de Médici a amava, e ela dedicou seu triunfo no torneio de
1475, que Poliziano, que também a amava, celebrou em suas “Stanze della
Giostra de Giuliano de Médici”, e Boticelli a imortalizou na “Nascita de Ve-
nere” e na “Primavera”.

A partir do centro florentino, o humanismo estende-se ao conjunto de toda
a Itália, com um desenvolvimento importante em Veneza e em Roma. Em Ve-
neza aliam-se a influência de Aldus Manutius (1450-1515), que iniciou a edi-
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ção de textos gregos que tornaria famosa a Impressora Aldine e para onde iria
Erasmus em 1506, e um desenvolvimento pictórico cujo epicentro são os Bel-
lini, desde Jacopo (1400-1470) a seus filhos Gentile (1429-1507) e Giovanni
(1430-1506).

Em Roma, o Renascimento e o Humanismo foram promovidos por uma
série de papas, a partir de Nicolau V (1445-55), que construiu a Biblioteca
Vaticana, seguido de Calixto III, Paulo II, Sixto IV, com a Capela Sistina. Ale-
xandre VI e, principalmente, Julio II (1503-13), que iniciou as obras de São
Pedro e Leão X, Giovanni de Médici (1513-21), que impulsionou a constru-
ção da basílica e edificou S. Giovanni na via Julia. A semipaganização introdu-
zida pelos papas renascentistas e o abuso das indulgências, para financiar as
obras de S. Pedro e o fausto papal, geraram um crescente mal-estar no norte da
Europa, que culminou com as 95 teses de Lutero, afixadas em 1517 nas portas
da igreja de Wittenberg e o desencadeamento da reforma protestante.

O Renascimento italiano foi seguido de perto pelo flamengo, e um conta-
to freqüente estabeleceu-se entre os artistas flamengos e a Itália. Todavia, é
necessário diferenciar a difusão do estilo renascentista no caso de Flandres e
do norte da Europa, particularmente através da pintura, do posterior sur-
gimento do humanismo. Jan van Eyck (1385-1432), com seu insuperável
Cordeiro Místico, de Ghent (1427-1432), ou Rogier van der Weyden
(1400-64), com sua Descida da Cruz, são excelentes artistas renascentistas,
mas estão inseridos na cultura do Cristianismo medieval, como, um século
antes, estava Giotto. O Humanismo do norte da Europa surgiu um século
mais tarde, com Erasmus (1466-1536), Thomas Morus (1477-1535) e
Guillaume Budé (1468-1540).

Nos países ibéricos a arte renascentista também precedeu o Humanismo.
No século XV, sob influência de Flandres, desenvolveu-se uma importante es-
cola catalã de pintura e, em Portugal, também sob influência flamenga, surgiu
Nuno Gonçalves, um mestre de extraordinário valor, com seu Tríptico de S. Vi-
cente (1460), contendo o retrato do príncipe Henrique, o navegador. O tardio
Humanismo ibérico, promovido pelo Cardeal Ximenes (1436-1517), teve
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sua expressão máxima, na Espanha, com Juan Luis Vives (1492-1540) e Luiz
Vaz de Camões (1524-1580), em Portugal.

As invasões da Itália no século XVI, convertida em palco do conflito entre
a França de Luiz XII e Francisco I e o Império Alemão, a crise da Reforma, as
guerras religiosas e a contra-reforma, quebram o otimismo do Renascimento e
introduzem um elemento de pessimismo na tradição humanista. Montaigne
(1533-92) em seus ensaios, e Shakespeare (1564-1616), falando através de
Hamlet, expressam a consciência trágica do mundo na idade barroca, e encon-
tram no novo estoicismo a resposta aos desafios de seu tempo.

A partir do final do século XVII, o esgotamento das controvérsias reli-
giosas, o horror provocado pela guerra dos Trinta Anos (1618-1648), e o
desenvolvimento de um novo racionalismo que começou com Descartes
(1596-1650), continuou com Spinoza (1632-1677) e culminou no otimis-
mo racional de Leibniz (1646-1716) abriu caminho para uma nova visão do
mundo que levaria à Ilustração. A física e a astronomia de Newton
(1642-1727), superando as suposições de Descartes sobre os vórtices, inaugu-
raram uma nova mentalidade que restaurou a confiança na harmonia do mun-
do a partir da harmonia do universo. Bernard de Fontenelle (1657-1757) ini-
ciou, desde o final do século XVII, com seus escritos científicos e sociais, a
cosmovisão do século das luzes.

O humanismo racionalista do século XVIII reativou a paixão renascentista
pela antigüidade clássica – que havia perdurado durante a idade barroca – bus-
cando numa visão idealizada da República Romana seu modelo de sociedade e
Estado. O humanismo iluminista, como o renascentista, orientou – se predo-
minantemente para a ação, mas com a diferença que se sentiu menos atraído
pela gesta individual, voltando-se mais para a reforma da sociedade. A Ilustra-
ção teve uma visão totalizadora do mundo e encontrou na Natureza uma har-
monia geral, desde a harmonia cósmica, descoberta por Newton, à harmonia
da Natureza viva, explicada por Buffon (1707-1788) em sua História Natu-
ral. Tal harmonia pode produzir-se nas sociedades humanas, manifestando
uma harmonia para a qual se inclina naturalmente o homem – como defende-
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ria Rousseau (1712-1778) – mas que perde força diante da associação entre o
despotismo e as superstições religiosas.

A tarefa a que se propuseram os philosophes, de Montesquieu (1689-1755) a
Rousseau, foi a instauração da sociedade racional e eqüitativa, eliminando o
arbítrio eclesiástico e substituindo a autoridade da tradição pela autoridade da
razão. Os humanistas ilustrados foram predominantemente deístas, com raras
exceções, como a do materialismo do Barão de Holbach. Mas enfrentaram a
religião revelada e mostraram-se profundamente críticos do Cristianismo, tal
como o propagava a Igreja. Voltaire (1694-1778) converteu a desmistificação
do poder eclesiástico em sua missão principal (“écrasez l’infame”), opondo
aos mitos religiosos a “religião natural” que se encontra inscrita no coração do
homem, manifestando-se na harmonia cósmica. Os enciclopedistas, com Di-
derot (1713-1784) e d’Alembert (1717-1783), esforçaram-se por realizar
uma gigantesca tarefa de acumulação e sistematização do saber existente para a
educação e ilustração da humanidade, promovendo a ciência e a cultura, como
substituição aos mitos religiosos e às tradições obscurantistas, como uma for-
ma de instaurar a boa sociedade.

Locke (1632-1704), Montesquieu, Rousseau e Jefferson (1743-1826)
conceberam a boa sociedade como sendo o produto da livre associação entre
os homens, nascidos livres, que preservam sua liberdade mediante leis e regi-
mes de governos elegidos livremente. Essas idéias comandarão a adesão de to-
das as mentes européias educadas, e se converterão no motor propulsor da Re-
volução Francesa, bem como do parlamentarismo britânico e do reformismo
democrático da primeira metade do século XIX.

O humanismo da Ilustração, embora talvez menos intenso do que o hu-
manismo renascentista em suas expressões individuais, foi mais amplo. Além
de suas manifestações nos escritos dos philosofhes e enciclopedistas, que deram
uma dimensão moderna à historiografia, atingiram seu mais alto ponto inte-
lectual com Kant (1724-1804), e lograram uma extraordinária manifestação
artística. Se a média da pintura do rococó é inferior à da grande pintura barroca,
Watteau (1684-1721) e Chardin (1600-1779) na França, Gainsborough
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(1727-1788) e Lawrence (1769-1830) na Inglaterra, Canaletto (1697-1768),
Tiépolo (1696-1770) e Guardi (1712-93) em Veneza e, sobretudo Goya
(1746-1828), em sua fase iluminista, marcaram um esplêndido momento da
arte. Todavia, foi na música que o humanismo artístico encontrou sua matura-
ção técnica no século XVIII, sua mais alta expressão, chegando a níveis jamais
alcançados anteriormente, com Vivaldi (1675-1741), Johann Sebastian Bach
(1685-1750), Gluck (1714-1787), Haydn (1732-1809), o deus Mozart
(1756-1791) e a primeira etapa do gênio beethoveniano (1770-1827).

A tradição humanista manteve-se durante a primeira metade do século XIX,
com a incorporação da sensibilidade romântica. Goethe (1749-1832), Schiller
(1759-1805), Wilhelm von Humboldt (1767-1835), fundador da Universi-
dade de Berlim, Hegel (1770-1831) e Marx (1818-1883) representam mo-
mentos culminantes do Humanismo do século XIX. Tal como no século anteri-
or, a música foi uma expressão incomparável da emoção humana. Culminou
com o absoluto beethoveniano, que teve sua manifestação suprema na maturida-
de do compositor, Schubert (1797-1838), Mendelssohn (1807-1847), Schu-
mann (1810-1856), Chopin (1810-1849), marcaram o momento mais alto do
romantismo musical. A segunda metade do século, em cujo transcurso se iniciou
a crise do humanismo moderno, mantém, ainda nessa época, o alto nível do hu-
manismo musical, com Wagner (1813-1883), em sua heróica expressão e
Brahms (1833-1897) na última manifestação da harmonia clássico-romântica.

� O Humanismo e sua Crise
Da Grécia a Goethe, de Fídias a Cánova, de Polígnoto a Goya, da canção

grega a Beethoven, em todas suas mutantes manifestações históricas o Huma-
nismo, como disse Pico della Mirandola, foi uma afirmação da dignidade do
homem. Em suas diversas manifestações, conforme a época histórica ou o
meio de expressão – palavra, mármore, cor, música – o homem foi celebrado
por sua liberdade racional, por sua transcendência às circunstâncias e à sua
própria estrutura psicofísica.
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Explícita ou implicitamente, a tradição humanista baseou-se num sentido
generalizado da harmonia, abarcando desde a harmonia cósmica das esferas à
harmonia do corpo humano e à possível harmonia da vida humana e da socie-
dade. Mesmo em suas expressões e momentos mais utópicos, o Humanismo –
da visão que Péricles tinha de Atenas às propostas da cidade ideal, porque em
conformidade com o Cristianismo com Agostinho e os padres da Igreja, ou em
conformidade com a razão, com Tomás Morus ou com os philosophes – sempre
esteve plenamente consciente da distância que separa a realidade corrente da
sociedade e do que nela seja a vida humana, do ideal humanista da sociedade e
das condições de vida. Essa distância não é, porém, compreendida como ex-
pressão ou produto de uma falta de harmonia natural ou inata, e sim como a
conseqüência das distorções provocadas pela malícia e pelas instituições injus-
tas. Tais distorções podem ser superadas, a nível individual, pela areté, pela virtú
que domina a fortuna, por uma resistência estóica que se sobrepõe a todas as
vicissitudes. Pode ser superada coletivamente através da desmistificação das
crenças obscurantistas e práticas despóticas, mediante a imposição dos princí-
pios da razão.

Enquanto perdurou a confiança na harmonia universal e na força da razão,
perduraram também as formas clássicas do humanismo. Essa confiança na ra-
zão e na harmonia universal entrou em crise a partir do último terço do século
XIX. Nietzsche (1844-1900) luta contra o humanismo socrático e o huma-
nismo cristão em nome da vontade de poder e de uma transmutação dos valo-
res que supere as morais piedosas, instaurando uma ética da excelência dos ho-
mens superiores, do super-homem. Freud (1856-1939) desmistificou a auto-
nomia da razão, revelando a medida em que o homem é levado por seu instin-
to, pelo impulso erótico e por seu medo da morte.

As sociedades européias do último terço do século XIX tiveram, com a ex-
pansão da revolução industrial, do comércio internacional e do colonialismo,
uma prosperidade crescente que, no entanto, se concentrava em uma minoria
de empresários e capitalistas. A imensa maioria da população ou continuava
recebendo modestíssimos rendimentos do trabalho agrícola, ou se via subme-
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tida, com salários de mera subsistência, a um extenuante trabalho fabril, que
explorava implacavelmente crianças e mulheres.

Esse capitalismo selvagem suscitou a reação dos liberais com consciência
social, como John Stuart Mill (1806-73), dos socialistas moralistas como
Proudhon (1809-1865) e, sobretudo, de Karl Marx (1818-1883). Marx de-
dicou sua vida ao esforço de exercer uma crítica da sociedade burguesa, desde
suas geniais intuições sociofilosóficas, nos Manuscritos de Paris, de 1844, em A
Ideologia Alemã (1845-46) e no Manifesto Comunista (1848) até seu extenso e ina-
cabado estudo Das Kapital, cujo primeiro volume foi publicado em 1867, e
onde defendia uma interpretação da economia que não seria confirmada pelo
subseqüente desenvolvimento da ciência.

Sua crítica da sociedade burguesa só veio a produzir efeitos práticos muitos
anos depois de sua morte. No entanto, importantes movimentos sociais come-
çaram a causar um crescente impacto, do sindicalismo aos diversos ramos do
socialismo, que culminaram, sob os efeitos da Primeira Guerra Mundial, na
Revolução Russa, em 1917. Antes dessa data, Lloyd George iniciou, com o
“lnsurance Act” de 1911 e com a ala radical do liberalismo, a construção do que
se converteria mais tarde no “Welfare State” britânico. O socialismo revisio-
nista formulado por Bernstein no início do século XX (“Socialismo Evoluti-
vo”, 1909) pouco a pouco iria tornar-se o grande movimento da social-
democracia, que iria dominar o quadro político europeu depois da Segunda
Guerra Mundial. A crítica ao capitalismo selvagem e a proposta de uma socie-
dade eqüitativa ultrapassaram as fronteiras das diversas modalidades do socia-
lismo, convertendo-se em uma posição comum dos movimentos políticos de
inspiração cristã-democrata e socioliberal.

A tradição humanista procedente da Ilustração foi profundamente afetada
pelos movimentos intelectuais e sociais do final do século XIX e início do sé-
culo XX. Foram os alvores de um período histórico marcado pela crise da
crença na harmonia universal. As éticas de solidariedade, base fundamental do
humanismo, se viram assaltadas por Nietzsche e os teóricos da violência, mo-
vimento que culminaria no nazifascismo. O supremo valor da liberdade racio-
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nal, base fundamental do próprio Humanismo, sofreu ataques devastadores de
Freud e, posteriormente, da psicologia do “behaviorismo”. O harmonioso
universo de Newton tornou-se o universo da relatividade de Einstein e da me-
cânica quântica de Max Planck, convertendo-se posteriormente no caótico
cosmos produzido pelo “Big Bang”.

No contexto desse quadro de crise, a cultura ocidental, analisada por Soro-
kin em sua teoria sobre o “late sensate”, inverteu a tendência construtiva da
tradição humanística e foi levada a um processo de crescente desestruturação.
Desestruturou-se a visão do mundo, que passou a ser constituída por uma infi-
nidade de disciplinas científicas particularistas, tornando inconcebível qual-
quer esforço de uma nova síntese, como os realizados pelos enciclopedistas,
por Kant e Hegel. Desestruturou-se a arte. A música, com o atonalismo de
Schoenberg (“Pierrot Lunaire”, 1912) e de Alban Berg (“Wozzeck”, 1925).
A pintura, com o expressionismo de Munch, Kirchner, Emil Nolde e Kokos-
chka, com o cubismo de Picasso, o abstracionismo de Mondrian, o surrealis-
mo de Jean Arp, Tanguy, Miró, e a conversão final da pintura em ação, através
da “action painting” de Mathieu. A literatura, com Joyce e a dissolução da nar-
rativa no fluxo do subconsciente.

Diante desse processo de desestruturação do mundo e do homem, a reação
do Humanismo foi basicamente a de renunciar a uma nova tentativa para al-
cançar a compreensão sintética da realidade – com exceção dos esforços reali-
zados por Whitehead (1860-1947) – concentrando-se no território das disci-
plinas humanas e sociais.

O Humanismo do final do século XIX e da primeira metade do século XX
converteu-se em um social-humanismo. Alguns pensadores, como Sartre
(1905-1980), acreditaram que era possível expressar esse social-humanismo
em termos marxistas e, durante um longo tempo, persistiram em sua convicção
de que o estalinismo era uma distorção do leninismo, e de que a União Soviéti-
ca pós-estalinista iria encaminhar-se para um socialismo humanista. A repres-
são da Primavera de Praga desmentiu essas expectativas. Outros pensadores
inclinaram-se para a social-democracia de Willy Brandt. Outros ainda, como
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Ortega y Gasset (1883-1955), ou Bertrand Russell (1872-1970), para um
social-liberalismo, que permitiria combinar as manifestações da excelência
pessoal com a proteção social dos setores de baixa renda.

O Humanismo contemporâneo, de Cassirer (1874-1945) e Schweitzer
(1875-1965) a Habermas (1934), como social-humanismo ou sob distintas
modalidades, apesar de manter-se fiel ao fundamento básico de todos os hu-
manismos, ou seja, a crença na dignidade do homem e sua intransigente defesa,
não conseguiu conter o processo de desestruturação da visão do mundo, nem
superar as contradições resultantes dessa visão.

� A Sociedade Tecnológica de Massas
Se a sociedade tecnológica de massas é um fenômeno contemporâneo, ca-

racterizado plenamente depois da Segunda Guerra Mundial, a presença das
massas, como já mencionado, fez-se sentir desde os antigos impérios orientais.
O surgimento das massas é um fenômeno social que apareceu a partir da con-
solidação de um processo civilizador de longo alcance. A concentração urba-
na, apoiada por vasta produção de alimentos a partir de uma agricultura bem
organizada, tal como na antiga Mesopotâmia, suscitou a formação das massas.
Ocorreu dessa maneira na Babilônia e, em condições diferentes, nos remos he-
lenísticos e na Roma imperial. Muito pelo contrário, não existem massas, seja
nas civilizações que não geram importantes concentrações urbanas, como a
grega, seja em processos civilizadores ainda não consolidados, com modestos
níveis de urbanização, como na Europa posterior à queda do Império Romano
do Ocidente, até meados do século XIX.

A sociedade tecnológica de massas contemporânea caracteriza-se por um
alto grau de urbanização, que chega a 95% da população total, freqüentemen-
te concentrada em megacidades que contam com muitos milhões de habitan-
tes, como México, São Paulo, Shangai, New York. Por outro lado, também se
caracteriza, diferentemente do que ocorreu com as massas da antigüidade, por
um sistema de apoio que depende totalmente de uma tecnologia complexa que
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assegura a distribuição de energia, comunicações quase instantâneas e meios de
transporte massivos e extraordinariamente velozes.

Essa sociedade de massas está estruturada de maneira burocrática e corpo-
rativista, contando com um pequeno e decrescente setor de profissionais autô-
nomos. As grandes empresas e o setor público operam de maneira burocrática,
seguindo um modelo que, em sua forma inicial, já fora identificado por Max
Weber. A pequena empresa, que continua a ser responsável por um alto coefi-
ciente de emprego, opera de maneira semelhante à do século passado, embora
utilize com freqüência modernos métodos de gestão. Todavia seus emprega-
dos, salvo nos países em que o regime legal não é muito significativo, estão sin-
dicalizados e agem de acordo com seus interesses corporativos, sem que exista
o antigo vínculo afetivo com seus empregadores.

A sociedade tecnológica de massas contemporânea é o resultado da evolu-
ção de um processo profundamente afetado pela influência decisiva de três fa-
tores principais: a concentração urbana, a domesticação social do capitalismo e
o progresso contínuo da tecnologia. A concentração urbana aumentou a partir
de meados do século XIX. A domesticação social do capitalismo iniciou-se,
sob pressão dos sindicatos e movimentos de inspiração socialista, com as me-
didas sociais do último bismarckismo, acentuando-se com as reformas de
Lloyd George e a pressão dos “fronts populaires” do primeiro terço do sécu-
lo XX, aperfeiçoando-se com o “Welfare State” que surgiu após a Segunda
Guerra Mundial. O progresso tecnológico acelerou-se a partir do final do sé-
culo XIX, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial.

A revolução industrial instaurou, como mencionamos anteriormente, um ca-
pitalismo selvagem que, por sua vez, provocou a reação socialista. A história do
socialismo, de Marx até a implosão da União Soviética, seguiu, em sua parte
fundamental, duas vertentes: a autoritária, dirigida pelo princípio da eficácia e a
necessidade de defender a pátria do socialismo real contra as agressões do mun-
do capitalista, e a humanista, que foi inspiradora do próprio Marx apesar de seu
cientifismo oitocentista, que desembocou na social-democracia posterior à Se-
gunda Guerra Mundial, O comunismo soviético, embora se expressando de ma-
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neira frontalmente hostil ao socialismo democrático – provocando, entre outros
efeitos, a ruína da República de Weimar – beneficiou-se, até sua crise, do idea-
lismo humanista que animava, de maneira geral, as teses socialistas. Por sua vez,
o socialismo democrático e sua filosofia social-humanista, embora renegando
frontalmente o socialismo soviético, beneficiou-se também, até a crise deste últi-
mo, com suas realizações concretas, desde a vitória soviética sobre a Alemanha
nazista, até a gesta espacial inaugurada pelo Sputnik

A crise do socialismo soviético, do final dos anos 80 ao início dos anos 90
teve, entre outros efeitos, o de afetar profundamente a ideologia socialista, in-
clusive em sua vertente democrática. O socialismo foi a última religião leiga do
mundo, incorporando em sua versão social-humanista os ideais da Ilustração,
inclusive no que se refere a sua versão progressista e perfeccionista da história,
combinando a idéia e a prática do desenvolvimento tecnológico, que no século
das luzes ainda se vislumbrava de maneira incipiente. Durante a vigência da
ideologia socialista, o mundo ocidental – ou sob influência ocidental – pro-
porcionou aos homens duas grandes alternativas. Para aqueles que estavam em
condições favoráveis no status quo da sociedade capitalista, manteve-se a possi-
bilidade de alcançar êxito econômico, mediante o qual combinavam-se os be-
nefícios do consumismo com o prestígio do êxito e a manifestação “timótica”
de uma excelência pessoal. Para os que não tinham condições favoráveis, o so-
cialismo surgiu, imediatamente, como uma modalidade ética e prática para
melhorar o mundo, com a promessa de sua presumida inevitabilidade histórica
num prazo mais longo.

A desestruturação das crenças socialistas privou a sociedade contemporâ-
nea de seu último projeto coletivo para o homem. O consumismo e o carreiris-
mo burocrático continuam a oferecer, a um grupo minoritário de homens, sa-
tisfações imediatas e um espaço institucionalizado para o exercício da vontade
de poder. Todavia, o consumismo padece de duas limitações irremediáveis: em
nível individual, é oco, não dispõe de condições para dar satisfação aos anseios
humanos mais profundos e se apresenta como totalmente vão diante de situa-
ções trágicas com que, inevitavelmente, o homem se defronta. Em nível coleti-
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vo, é uma proposta falsa, largamente desmistificada, já que os atuais níveis de
consumo das minorias prósperas das sociedades acomodadas não se mostram
suscetíveis de qualquer generalização mais ampla.

A desestruturação da visão do mundo, iniciada no último terço do século
XIX, privou o homem, com a desestruturação final do ideal socialista, no
contexto da sociedade tecnológica de massas, de projeto e de sentido. O ho-
mem se tornou uma peça, intrinsecamente sem valor próprio, do aparelho
existencial de massas. O homem se tornou, de presidente a operário, uma
simples função. O homem se tornou descartável. A gravidade dessa situação
não está propriamente no fato de que caracteriza o momento histórico atual,
e sim no fato de que não é um produto de contingências circunstanciais e sim
do próprio desenvolvimento cultural do homem. Tal como observou Soro-
kin em sua “Dynamics of Civilizations”, o desenvolvimento cultural do ho-
mem foi, historicamente falando, um processo de contínua dessacralização
do mundo. O cosmos mágico da Mesopotâmia e do Egito antigos cede lugar
ao logos grego, cujo sentido de transcendência eidética converte-se, com o
Cristianismo, em transcendência ontológica, levando à dessacralização da
Natureza. A Natureza dessacralizada permite o desenvolvimento da ciência
e da tecnologia. O produto final do desenvolvimento científico-tecnológico,
que culmina no processo de dessacralização do mundo, leva a um cosmos
desprovido de sentido, em cujo âmbito o homem da sociedade tecnológica
de massas permanece desprovido de projeto, perdendo seu próprio sentido e
se converte no homem descartável.

� A Problemática
O mundo contemporâneo enfrenta cinco problemas básicos. Um, de cará-

ter ético-cultural, decorre da perda de todos os valores transcendentes e trans-
cendentais – a verdade, o justo e o belo. Quatro, de caráter socioempírico: (1)
o de uma estável e confiável compatibilização da legitimidade democrática
com a racionalidade pública; (2) o da administração racional e eqüitativa da
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ecologia; (3) o da incorporação à modernidade e ao desenvolvimento das soci-
edades e dos estratos atrasados; e (4) o de uma eficaz e eqüitativa administra-
ção internacional dos interesses gerais da humanidade, que engendre uma oti-
mização mundial da qualidade de vida.

Nos países mais desenvolvidos, a sociedade tecnológica de massas organi-
zou-se como uma democracia de massas. A convicção de que a democracia era
uma condição necessária para alcançar a legitimidade política universalizou-se.
Historicamente, observa-se como sociedades de notáveis convertem-se, no
mundo ocidental, em democracias de notáveis, de meados do século XVIII a
meados do XIX. Em seguida, essas sociedades converteram-se em sociedades
de classe média e, paulatinamente, de meados do século XIX ao início do XX,
em democracias da classe média. Finalmente, essas sociedades converteram-se
em sociedades de massas e, no mundo Ocidental, do primeiro ao segundo
pós-guerra, generalizou-se a constituição das democracias de massa.

Em geral, o problema das democracias, particularmente das democracias
de massas, consiste no fato de que a legitimidade do poder, resultante do re-
gime democrático, não conduz per se à racionalidade pública. Esse problema
já havia sido identificado por Aristóteles em sua Política, e persiste em nos-
sos dias. O autoritarismo, no entanto, além de inerentemente ilegítimo, tam-
pouco conduz per se à racionalidade pública. Ora, o requisito da racionalida-
de pública, extremamente importante para qualquer sociedade, converte-se,
para as sociedades tecnológicas de massas, em sua estrita condição de sobre-
vivência. Enquanto a boa administração de seu sistema de irrigação constituía
uma condição necessária para a sobrevivência das massas mesopotâmicas, a
boa administração do sistema tecnológico de que dependem as massas con-
temporâneas é, num sentido ainda mais rigoroso, a condição essencial para
sua sobrevivência. Todavia, numa certa medida as massas antigas podiam
migrar para regiões mais bem providas de alimentação, e também, como efe-
tivamente aconteceu, acumular grãos durante os anos férteis para compensar
as más colheitas. Podemos acrescentar a esse fato que a boa administração da
irrigação era uma tarefa simples e que dependia exclusivamente da preserva-
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ção do poder real. Nas sociedades contemporâneas de massas essa boa admi-
nistração é uma tarefa extremamente complexa, que exige ao mesmo tempo
um adequado funcionamento do “hardware” de toda uma rede interdepen-
dente de subsistemas técnicos e uma gestão competente dos “softwares”,
tanto técnicos como econômicos e sociopolíticos.

Em nossos dias, algumas sociedades democráticas de massas conseguiram
alcançar condições estáveis e confiáveis de compatibilização do sistema demo-
crático com um nível satisfatório de racionalidade pública. É o caso de diver-
sos países europeus, de alguns países da antiga “commonwealth” britânica, e,
em menor grau, dos Estados Unidos, e do Japão, sendo raros outros exemplos,
a China constituindo um caso à parte. Os países que não conseguiram atingir
essa compatibilização, a grande maioria, formam o contingente do subdesen-
volvimento em nossos tempos, estando precisamente subdesenvolvidos devi-
do à deficiência de sua racionalidade pública.

Se examinarmos os fatores que levaram à compatibilização da legitimidade
democrática com níveis satisfatórios de racionalidade pública, observaremos
que, além de outras condições, este fato se baseia em dois pontos principais. O
primeiro, que provém de maneira geral do século passado, é a universalização da
educação popular. Em praticamente todos esses países todos os adultos comple-
taram o primário, e a maioria também o secundário, paralelamente a uma forma-
ção técnico-profissional, sem contar uma apropriada parcela de pessoas com
formação universitária. O segundo ponto que, de maneira geral, se concretiza
após a Segunda Guerra Mundial como resultado do “Welfare State”, foi a con-
siderável redução das brechas sociais. Nesses países o salário mais alto não é em
média mais de 20 vezes superior ao salário mais baixo, freqüentemente apresen-
tando proporções de 1 para 10 e até de 1 para 5. É nos países subdesenvolvidos
que as proporções chegam a 1 para 200 ou até para 1.000.

A redução das brechas sociais para níveis aceitáveis, com a adequada
proteção dos setores de baixa renda, gera uma sociedade onde todos são so-
lidários com a boa administração. A universalização da educação popular
proporciona às pessoas um entendimento satisfatório dos problemas cole-
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tivos que enfrentam, levando-as a opções racionais. Assim, está assegurada
uma razoável compatibilização estável da legitimidade democrática com a
racionalidade pública.

O segundo macroproblema de caráter socioempírico enfrentado por nossos
tempos pode ser abordado de maneira extremamente simples. Trata-se do fato
de que a sociedade industrial passou, nas últimas décadas, a um nível de agres-
são da biosfera crescentemente superior à sua capacidade espontânea de ree-
quilíbrio. Os eflúvios poluidores lançados anualmente nas águas e no ar, bem
como os efeitos produzidos sobre a camada protetora de ozônio, afetam seve-
ramente a ecologia do planeta. Calcula-se que provocarão danos irreversíveis
num prazo muito curto, alguns dos quais, como o aquecimento do planeta, já
se fazendo sentir, se não se adotar imediatamente uma série de medidas para a
preservação da biosfera. Existe um consenso teórico mundial a esse respeito, a
que se chegou durante a primeira deliberação importante que teve lugar duran-
te a Rio-92, mas quase nada está sendo feito nesse sentido. O planeta corre o
risco de tomar-se inabitável no século XXI.

O terceiro macroproblema também socioempírico pode ser abordado de
maneira sintética. Trata-se do fato de que, devido a um déficit de racionalida-
de pública – além de outros fatores – a maioria do mundo continua em condi-
ções de grande atraso e subdesenvolvimento. No entanto, o mundo não será
viável se continuar a existir a brecha Norte-Sul e grandes estratos de excluídos.
As pressões migratórias do Sul para o Norte vão tornar-se tão irresistíveis
quanto as pressões migratórias dos bárbaros sobre o Império Romano. O
Norte – e neste os setores afluentes – enfrentam o dilema de serem incapazes
de preservar, concomitantemente, seus valores civilizados e seu alto nível de
prosperidade, se continuarem cercados por uma imensa e crescente população
de miseráveis e ignorantes. Para frear as pressões migratórias e a criminalidade,
ver-se-ão forçados a tomar medidas extremamente duras que implicam, direta
ou indiretamente, em formas de genocídio, que afetarão seus valores internos.
Para preservar esses valores, terão, ademais de problemas domésticos, de acei-
tar a entrada de migrantes do Sul em proporções desestabilizadoras.
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O problema tomou-se nitidamente visível nos países europeus mais ricos e,
em grande medida, também nos Estados Unidos. A única solução existente no
plano internacional consiste na realização, pelo Norte, de um esforço sistemáti-
co, contando com o máximo apoio possível dos setores ilustrados do Sul, para a
modernização e o desenvolvimento das sociedades subdesenvolvidas. Na prática
isso implica uma combinação maciça da educação popular com maciça criação
de empregos, mediante transferência de capital e tecnologia, bem como na im-
plantação no Sul de um sério programa de disciplina demográfica. Sem subesti-
mar as dificuldades práticas, existem razões teóricas e experimentais que justi-
ficam a convicção de que um esforço sério, e não meramente retórico como o
atual, mediante o qual o Norte promova a modernização e o desenvolvimento
do Sul, obrigará os dirigentes sulistas a tomar as necessárias medidas no que toca
a educação popular e a disciplina demográfica. Medidas equivalentes são reque-
ridas, no plano doméstico, para a incorporação dos setores marginalizados.

O quarto macroproblema socioempírico, supramencionado, em traços ge-
rais, é bastante simples. Trata-se, em suma, do fato de que a planetarização das
relações econômico-sociais do mundo contemporâneo, que conta com comu-
nicações instantâneas e transportes velozes, não permite mais que os proble-
mas coletivos da humanidade, além dos ecológicos, tais como aqueles relativos
à saúde, educação, regulamentação de intercâmbios, sejam submetidos a uma
infinidade de decisões nacionais soberanas. Os países do mundo contemporâ-
neo convertem-se, quer o queiram ou não, em municípios da civilização plane-
tária, e não podem deixar de delegar a um sistema internacional eficaz e eqüita-
tivo a normatização e a administração dos grandes interesses coletivos da hu-
manidade. As Nações Unidas foram criadas para esse fim, e podem fazê-lo se
alcançar o necessário consenso internacional que lhes confira os meios de ação
necessários para tanto. Não o fazer submeterá o mundo a crescentes níveis de
caos e de conflito, afetando a qualidade de vida de todos os países. Ao contrá-
rio, fazê-lo, conjuntamente com a implantação de uma política de moderniza-
ção e desenvolvimento do Sul, levará, em prazos historicamente curtos, à uni-
versalização de uma boa qualidade de vida.
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� Pode-se Criar um Novo Humanismo?
O grande problema ético-cultural, conducente ao nihilismo contemporâ-

neo, a partir de Nietzsche, de Heidegger e dos post-modernos, reside no fato
de que somente um novo humanismo permitirá recuperar o valor do humano.

A pergunta sobre a possibilidade histórico-social da criação de um novo
humanismo na sociedade tecnológica de massas, que não implique a mera so-
brevivência residual da tradição do humanismo clássico, está vinculada, no que
tange a seus requisitos empíricos, primordialmente às quatro questões prece-
dentemente mencionadas.

Ademais do necessário atendimento, como pré-requisito empírico, dos
quatro grandes problemas precedentemente mencionados, um novo social-
humanismo não poderá ser uma mera reiteração do humanismo clássico, ape-
sar de identificar-se com ele. Tampouco poderá ser uma mera reedição do so-
cialismo democrático, que não conseguiu enfrentar a problemática da compe-
titividade contemporânea.

O novo Humanismo, para ter vigência e validez, terá de surgir de uma visão
não harmoniosa do mundo, consciente de que o cosmos não tem sentido e de
que a harmonia universal não existe. Consciente da instintividade do homem e
dos condicionamentos da razão. O novo Humanismo terá de ser intrinseca-
mente compatível com a ciência contemporânea e as atuais exigências tecnoló-
gicas da sociedade de massas.

Para um novo Humanismo, a questão fundamental reside na deliberação,
pelo homem contemporâneo, da reafirmação, com plena consciência científica,
da dignidade do homem e do fato de deter uma liberdade racional que transcen-
de os próprios fatores e as próprias circunstâncias de sua formação. Em vez de se
formular, como no século XVIII, como resultante de uma harmonia universal,
que sabemos não existir, terá, muito pelo contrário, de ser formulado como uma
livre opção, pelo homem, da reconstrução racional e eqüitativa do mundo hu-
mano. O cosmos é estulto. Mas, num prazo extremamente prolongado, em ter-
mos humanos – embora brevíssimo em termos cósmicos – o homem poderá
exercer sua liberdade racional sobre a terra e esta poderá, por livre determinação
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do homem, converter-se, graças à ação humana, num planeta inteligente e eqüi-
tativo. Dentro do curto prazo astronômico e do longo prazo histórico, o ho-
mem é um semideus. Demiurgo de seu próprio habitat poderá convertê-lo numa
morada extremamente civilizada e decente para todos os homens.

A história nos revela a rotatividade das épocas construtivas e destrutivas. O
Helenismo conseguiu, a partir da consciência e da afirmação do logos, recons-
truir o mundo antigo em conformidade com seu projeto. O Cristianismo re-
construiu o mundo helênico-romano, bem como o bárbaro, numa nova di-
mensão de solidariedade. O Renascimento configurou um mundo dirigido
pela virtu e pelo desejo do belo. A Ilustração superou os despotismos e as cren-
ças obscurantistas, construindo um mundo luminoso.

A desestruturação do mundo, característica do ciclo cultural que surgiu no
final do século XIX e predomina no nosso, pode ser substituída por um hu-
manismo constituído por um novo projeto humano, orientado para a constru-
ção de um mundo inteligente e eqüitativo. A construção desse mundo conver-
teu-se em condição necessária à sobrevivência das formas civilizadas de vida
no planeta. Nada nos permite prognosticar que esse novo Humanismo chega-
rá a ser construído e a predominar. Muito pelo contrário, as tendências atuais
inclinam-se na direção oposta. O possível novo Humanismo não resultará de
propensões predominantes observáveis em nosso tempo, e sim, precisamente,
de uma rejeição raciovoluntarista dessas propensões. Uma rejeição necessária e
possível, apesar de estatisticamente menos provável.

A história, todavia, é uma seqüência de rupturas de probabilidades, que ocor-
rem no momento em que aparecem novas macrocircunstâncias, tais como cala-
midades naturais (explosão da ilha de Tera), ou humanas (invasão de bárbaros),
ou decisivas inovações tecnológicas (invenção da pólvora), bem como o surgi-
mento de personalidades extraordinárias, tais como Moisés, Confúcio, Buda,
Alexandre, São Paulo, Maomé, que mudam o paradigma vigente, O neo-huma-
nismo, como um social-humanismo cientificamente lúcido e tecnologicamente
eficaz, é tão improvável quanto indispensável e perfeitamente factível. Ter cons-
ciência destes aspetos é um passo dado em direção à sua instituição.
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Do amor à língua
portuguesa... latina!
(sobre o vero alcance
de latina)

Joaquim de Montezuma de Carvalho

Escrevo este texto despertado pelo incitador livro Lusofilias
(Porto, 2005) do Prof. Paulo Ferreira da Cunha que sob vá-

rias vertentes indaga e questiona a identidade portuguesa.
Quero acrescentar-lhe algo que assegura esta identidade, o ser a

língua portuguesa uma língua latina. Tomar a temperatura ao qualifi-
cativo latina tem o profundo sortilégio de não nos sentirmos exten-
são colonizada de Romas e Itálias, muito pelo contrário, dá-nos su-
premacia ao que Romas e Itálias tiveram na mão – o latim – mas se
lhes escapou das mãos para nas nossas se perfilar com grandeza não
havida na bota itálica onde assentou o Império de Roma tão tenta-
cular e prepotente e, ao cabo, outra desilusão da história pela sua di-
persão e caducidade.

Vou demonstrar o que digo e não anda na sensibilidade das uni-
versidades apardaladas com o presente histriônico e já sem capacida-
de para avaliar o passado determinante e configurador.
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O saudoso argentino Jorge Luís Borges tinha muita simpatia pelo latim.
Lembro aqui apenas um verso do poema “La Fama”, autobiográfico, do livro
La Cifra (Madrid 1981): “Profesar el amor del alemán y la nostalgia del latín”.
Penso que esta nostalgia tem muito a ver com a sua adoração por Camões. Em
passeios que demos em 1970, pela região de S. Paulo, Barsil, declamou-me es-
trofes inteiras de Os Lusíadas guardadas no cofre régio de sua memória. Estáva-
mos numa plantação de café perto de Lindóia. Com voz de milonga, tão musi-
cal e envolvente, a estância 33 do Canto I entrou a comover os ares:

Sustentava, contra ele Vénus bela,
Afeiçoada à gente Lusitana,
Por quantas qualidades via nela
Da antiga, tão amada sua, Romana;
Nos fortes corações, na grande estrela,
Que mostraram na terra Tingitana,
E na língua, na qual, quando imagina,
Com pouca corrupção crê que é a Latina.

A língua era a língua portuguesa quase latina por padecer e pouca corrup-
ção... Mesmo assim o juízo de Camões não assegura a nossa lusíada superiori-
dade em relação à língua que se fala e estende pela Itália, a que era a do seu pró-
prio tempo tão dividida por dominantes estados e reinos quer pelo posterior
nascido da aglutinação e coragem de se reorganizar a totalidade (à exceção do
Estado do Vaticano) em nação de outro cariz. Não assegura porque não se faz
idéia de como é a língua que na Itália se fala. No subconsciente colectivo por-
tuguês está a convicção – tão iludida e falsa – de que a língua italiana é a língua
latina da perfeição, a não corrupta, a da matriz linguístiga. Puro engano!

Foi lendo um autor basco-espanhol, Unamuno, que ganhei perspectiva de
por cá, na Península Ibérica, se falarem línguas que são mais latinas do que a de
uso na Itália. Unamuno tinha cátedra de grego na Universidade de Salamanca
(de que foi Reitor por duas vezes) e também muito sabia de latim. Um terço
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da obra ensaística de Unamuno não são senão derivações de suas meditações
etimológicas acerca de palavras-chave. Ao ler o ensaio seu “La Agonia del
Cristianismo”, capítulo VI, livro de 1925, é que deparei com a luz que em Ca-
mões era tão só vislumbre de algo mais importante e a liquidar o espírito de
marginalidade que persite na nossa tribo européia, isto: aunque el español sea
la lengua latina más latina, más que el italiano (embora para mim não exista a
língua espanhola, mas sim a língua castelhana, a oficial do estado espanhol, daí
politicamente... espanhola).

Para não ser acusado de leviano troca-tintas (ou troca-línguas), reproduzo
aqui o considerando de Unamuno (ele abordara a fé e a vontade, o querer ter fé):

“La palabra española ‘voluntad’ es una palabra sin raíces vivas en la lengua
corriente y popular.

En francés, volonté está cerca de vouloir, latín vulgar volere, clásico velle.
Pero en español, no tenemos derivado de esta raíz latina. Por vouloir decimos
querer, del latín quaerere, buscar, y de querer tenemos el sustantivo querencia,
que no se aplica más que a las bestias y significa el apego que cobran a un lugar
o a una persona. Lo que en español sale de los órganos de la virilidad no es la
voluntad, sino el deseo, la gana.

Gana! Admirable palabra! Gana, término de origen germánico probable-
mente – aunque el español sea la lengua latina más latina, más que el italiano; la
que continente menos elementos germânicos –, gana es algo como deseo, hu-
mor, apetito.

Hay ganas, en plurar, de comer, de beber y de librarse de las sobras de la co-
mida y de la bebida.

Hay ganas de trabajar y, sobre todo, ganas de no hacer nada. Como decía el
otro: “No es que no tenga ganas de trabajar, es que tengo ganas de no trabajar.”
Y la gana de no hacer es desgana.

Sublinhei a parte importante e tão similar à de Camões, se bem que não in-
teiramente semelhante pois Camões não disparou a comparar a língua nossa
com a que se falava na pátria e berço do latim, a península itálica. E só através
desta comparação – oh desatenta gente da minha tribo, mesmo a de capelo e
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borla – poderá inverter-se o próprio maldizer em vividura de conforto e supe-
rioridade quanto à língua nossa, com esta conclusão: não nos sentimos nem
romanizados nem italianizados, sentimos até uma superioridade lingüística
que a origem itálica perdeu, ou seja, somos melhor do que eles, italianos, na re-
miniscência vernacular do latim, língua semeadora... falando melhor do que
eles falam quanto ao respeito a essa progênie ínclita, o próprio latim!

Mas Unamuno não foi revolucionário neste importante particular. Penso
que terá colhido informação a ler o nosso encidopédico João de Barros
(1496-1570) e por onde Camões também bebeu.

O saudoso professor de astronomia da Universidade de Coimbra, Doutor
Luciano Pereira da Silva (Caminha, 1864 – Caminha, 1926, esfaqueado por
um louco), o autor de A Astronomia d’ Os Lusíadas, etc., publicou em 1917, pela
Imprensa da Universidade, O Diálogo em Louvor da Nossa Linguagem de João de
Barros. Era íntimo de meu pai.

É João de Barros, o cronista, o cogitador filosófico e o apurado amigo da
linguagem, quem inaugura, entre nós, a visão correta de que a língua portugue-
sa é a mais latina, mais que o castelhano (espanhol), mais que o italiano!

Para que o empobrecido português de hoje – ai do Lusíada, coitado! – refo-
cile outras energias restauradoras, deixo-lhe o alimento tomado de João de
Barros e desse livrinho produzido pelo cuidado tutelar do sábio de Caminha, a
ressuscitar o cronista das Índias.

João de Barros põe um pai (que é ele) e um filho (que somos nós, cada um
de nós) em diálogo. Eis o diálogo nutriente:

“PAI... Uma destas (línguas) é a italiana,
outra a francesa, e outra a espanhola.

FILHO. Qual destas há por melhor e mais elegante?

PAI. A que se mais conforma com a
latina, assim em vocábulos, como na
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ortografia. E nesta parte muita vantagem
teem a italiana e espanhola à francesa; e
destas duas a que se escreve como se fala,
e que menos consoantes leva perdidas. E
nesta ortografia a espanhola vence a italiana;
e mais teem entre si os Genoveses (que não é terra da
Transmontana, nem transalpina – como eles dizem –
mas uma parte da flor de Itália); os quais, de bárbara,
não podem escrever sua linguagem, e o que escrevem é
em toscano, ou em latim corrupto.

FILHO. Pois muitos dizem que a língua
espanhola é desfalecida de vocábulos; e
que, quanta vantagem tem a italiana à
castelhana, tanto excede esta à portuguesa;
e que em seu respeito se pode chamar elegante.

PAI. Certo é que a limpa castelhana
muito melhor é que o vasconso de Biscaia
e o ciciar cigano de Sevilha, as quais não
se podem escrever. Mas quem houver de
julgar estas linguagens há-de saber de ambas
tanto, que entenda os defeitos e perfeições
de cada uma.

Aí começarás tu de sentir o louvor da nossa
linguagem: que, sendo nossa, a entenderá o
latino, porque é sua.
Esta prorrogativa tem sobre todas as
linguagens presentes: majestade para cousas
graves, e uma eficácia varonil que representa
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grandes feitos. E o sinal onde se isto mais claro
vê é na música, que naturalmente acerca de cada
nação segue o modo da fala: linguagem grave,
música grave e sentida.”

Assim, Unamuno como que, em parte, atualiza a visão de João de Barros,
embora se esqueça de mencionar a língua do vizinho Portugal. Os quinhentos
anos de separação não fizeram esquecer os juízos, antes os irmanam. O triân-
gulo, João de Barros, Camões e Unamuno torna-se evidente e incontornável
(palavrão de agora para fingir leitura, estima, etc.).

Julgo que demonstrei algo importante. Mas há algo ainda por expressar e que
nem Barros, nem Camões, nem Unamuno explicaram: – qual a força que tutelou
esta realidade de línguas peninsulares (a portuguesa, a castelhana dita espanhola)
mais latinas do que a latina? Mais até do que o italiano de berço e matriz?

Durante a romanização da Península Hispânica pela Imperial Roma língua por-
tuguesa começa a naturar-se através do desenvolvimento do latim falado. Há, porém,
na língua portuguesa elementos célticos, fenícios, gregos, árabes, germânicos e, após
os descobrimentos, léxico africano, asiático, americano, bem como termos oriundos
de línguas feitas como o francês, o castelhano, o italiano, o inglês, etc.

Mas apesar de tudo isto, o esqueleto e a vitalidade é a de origem latina. A que
se deve isto? A que se deve, no relógio temporal das gerações, que as línguas por
cá existentes e anteriores à ocupação romana se tenham como que volatilizado?
Não se deve propriamente à romanização (esta era uma civilização imperial sem
textos sagrados, sem livros de relação com Deus), mas ao que lhe sobreveio
quando o cristianismo passou a religião do império Romano, algo que irá per-
durar depois da queda do Império e a dispersão (a Roma sem as rédeas nas mãos
condutoras, passando o trono de César a ser a cadeira do Sumo Pontífice.)

Deve-se sim à existência de textos sagrados, à religião do livro, à patência
das Sagradas Escrituras. O latim cristão passa a ser o cimento porque escrito (a
forma da correção, a da minoria que se impõe à da maioria, com um latim cul-
to radicalmente conservador).
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Assim, enquanto a pretérita unidade lingüística do antigo império romano, ao
se fragmentar este, entra em colapso, é por mercê dos religiosos da Ordem de S.
Bento, o fundador do monasticismo ocidental, e do seu cristianismo em expansão
através da bíblia em latim, que acaba por se manter a integridade e a unidade do la-
tim em suas formas vernaculares escritas. Ou seja, as regiões mais cristianizadas – a
Península Ibérica à frente da Europa Central – são aquelas onde a língua falada da
população romanizada se aperfeiçoa através da influência direta dos mosteiros, das
igrejas, das catequeses – todas no latim de matriz, a par de outra força escrita con-
servadora, o próprio direito, o jurídico de documentos notariais, etc.

Poderão advir palavras disparadas de outras regiões (o Caminho de Santia-
go foi naturante de muitas emigrações da Europa para cá...), mas a parte con-
servadora, a latina, é como um escudo incorruptível, aquele escudo que fará di-
zer a Camões:

“E na língua, na qual, quando imagina,
com pouca’ corrupção crê que é a Latina”.

e, quinhentos anos passados, a Unamuno: “el español es la lengua latina más
latina, más que el italiano”, como já iluminara João de Barros na consciência
do comparativismo.

E o que fora, então, a Itália? Um triste espetáculo de individualismos gro-
tescos, sem pulso, cada um a gerar rivalidades com o vizinho. E, quanto a cris-
tianismo?... muitíssimo pagã, muito religada ao paganismo dos velhos hábitos
cesários... Ou seja, a prata da casa não passava de escória.

Pela religião cristã – seu modo de ser e de se gerir, etc – se compreende o
fenômeno lingüístico.

Penso que terei demonstrado a razão de ser. Exista, sim, o orgulho da língua
portuguesa que, em latinidade, ultrapassou a dos italianos ensarilhados e sem-
pre individualistas e pouco veneradores de Deus.

A miopia portuguesa tem concedido um valor excepcional a um soneto brasi-
leiro – “A Língua Portuguesa” de Olavo Bilac (Rio de Janeiro, 1865 – id, 1918).
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Está certo que lh’o conceda, no plano estético, na área artística da feição
parnasiana, mas não mais além do que isto. O soneto é o seguinte:

Última flor do Lácio, inculta e bela,
És, a um tempo, esplendor e sepultura:
Ouro nativo, que na ganga impura
A bruta mina entre os cascalhos vela...

Amo-te assim, desconhecida e obscura
Tuba de alto clangor, lira singela,
Que tens o trom e o silvo da procela
E o arrolo da saudade e da ternura!

Amo o teu viço agreste e o teu aroma
De virgens selvas e de oceano largo!
Amo-te, ó rude e doloroso idioma,

Em que da voz materna ouvi: “Meu filho!”
E em que Camões chorou, no exílio amargo
O gênio sem ventura e o amor sem brilho!

Este soneto, como particularizou Agostinho de Campos no seu livro anto-
lógico Paladinos da Linguagem, vol. 1.º, 2.º edição, Lisboa, 1926, à pg. 266, foi a
primeira vez tornado público em Portugal pela leitura que dele fez, na sessão
da Academia das Ciências de Lisboa em que Olavo Bilac foi recebido como só-
cio correspondente, tendo-o declamado o seu confrade português, o poeta e
diplomata Alberto de Oliveira (sessão de 30 de março de 1916).

De lá para cá este soneto entrou nas malas do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, sendo sacado entre o borbulhar de champanhe e o tilintar das ta-
ças nas horas de efusão retórica.
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É lido e vem a calhar...
Porém, não vem a calhar e é rotundamente falso quanto ao que cientifica-

mente asseverei acima.
É até uma afronta ao próprio Camões, e bem maior, ao João de Barros qui-

nhentista.
Roma subjugou o Lácio (a região da Itália central, às margens do mar Tir-

reno) no séc. IV antes de Cristo, passando depois a parte a ser mais destacada
que Roma (passando a palavra Lácio a equivaler a Roma, a Império Romano).

Última flor do Lácio, porquê última? Por Portugal estar na periferia atlânti-
ca da Península Hispânica ou Ibérica?

Ou por ser a derradeira da expansão romana?
Pelo que disse acima não é última mas..., primeira, e até melhor que o Lácio!
E chamar-lhe inculta? Não é parvoíce de um poeta que tanto sabia de Ibé-

ria? Devendo-se-lhe um dos melhores ensaios sobre o significado do Cervantes
e de D. Quixote... Como caiu nessa burrice?

Por estar eivada, como qualquer língua, de elementos exógenos?
Que não é nem desconhecida nem obscura. A D. Carolina Michaellis de

Vasconcelos considerava a língua portuguesa a mais apta para expressar o difí-
cil elán poético e a recôndita sensibilidade da alma difusa.

E o rude idioma? Rude por quê? Se uma excelente Carolina não lhe viu ru-
deza. (Ou seja, rude seria quem lhe chamasse de rude...)

O soneto terá de ser olvidado e retirado da bagagem diplomática. Outro
alguém que se inspire no que escrevi e faça um soneto de vero louvor à lín-
gua portuguesa, restituindo-lhe um perfil que nem a própria matriz – a Itá-
lia! – detêm.

Agora sei porque o saudoso Jorge Luís Borges me recitava estrofes de Ca-
mões e venerava o velho idioma do latim: ele sabia que a sua língua se funda-
va melhor no próprio Lácio como nem o Lácio e Dante, etc., preservaram a
língua que por lá escreviam e falavam, Virgílio, Séneca e Júlio César, tendo as
idades rompido esse elo... laciano, melhor, quebrado o laço da unidade lin-
güística.
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Julgo que demonstrei o desejado a brotar das puras realidades: sejamos pa-
triotas do tesouro que nos resta, a língua, ser perfeito e a preservar (o ser pre-
serva o ser, pensava Espinosa tão português e mente a expressar-se em... latim,
o que o aproximava de Portugal).

Ao saber que há poucos dias se homenageou o latinista e poeta Doutor
Amadeu Torres (Castro Gil, na literatura) por seus magníficos oitenta anos,
figura que pertence à espécie rara borgiana de sentir a pulsar dentro de si o la-
tim (língua morta mas rediviva na filharada que legou e principalmente no
idioma português), declaro-me obrigado a dedicar este meu texto a tão precla-
ro espírito de sumo guardião do tesouro coletivo da tribo nossa. Vivas ao
Doutor Amadeu Torres, poeta Castro Gil!
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O paletó de
Modigliani

Paulo Bomfim

Conheci J. Wasth Rodrigues em 1945, no escritório de Gui-
lherme de Almeida, na Rua Barão de Itapetininga, em pré-

dio onde existia o Hotel da Paz e se instalariam, futuramente, a Con-
feitaria Vienense e a joalheria do pai da teatróloga Maria Adelaide
Amaral. Foi quando conheci também o Conde Frola, revolucionário
italiano e Heraldo Barbuy.

Vim a encontrá-lo, novamente, na Livraria Martins Editora, na
Ladeira São Francisco, que, tempos depois se mudaria para o Edifí-
cio Mario de Andrade, na Rua Rocha.

Nessa época, o editor José de Barros Martins reuniu em torno de sua
personalidade refinada de homem de velha raça, figuras exponenciais da
civilização paulista. As reuniões em sua residência, na Rua Abílio Soa-
res, ocuparam o noticiário de mais de trinta anos da vida cultural de São
Paulo. Sua esposa Edith, irmã de Lucy Montoro e da declamadora Lais
Pestana e Silva, era a anfitriã perfeita de saraus onde gravitavam escrito-
res, músicos, artistas plásticos, historiadores e visitantes ilustres.

Advogado, licenciado
pela Faculdade de
Direito da
Universidade de
Coimbra. Em 1954
parte para Angola e
em 1960 para
Moçambique,
exercendo funções nos
registos e na
magistratura judicial.
Em 1976 volta a
Portugal, fixando-se
em Lisboa como
advogado. Tem
colaboração dispersa
por periódicos,
escrevendo nos
últimos tempos
preferencialmente
para jornais regionais,
artigos de
“intervenção
culturalista”.
Escritor, crítico,
ensaísta e colunista
português



Devo à Editora Martins a publicação de meu Antonio Triste em 1947, e de to-
dos os livros que fui escrevendo enquanto a “Martins” existiu.

Wasth Rodrigues, que viria a falecer em 1957, ilustra com seu traço a herál-
dica do passado bandeirante. Ele, Belmonte e Clovis Graciano, formam o tríp-
tico de retratistas da alma de nossa gente, seguindo caminhos desbravados por
pincéis caboclos de Almeida Junior, dos Dutras e de Benedito Calixto.

Na parede do museu do Tribunal de Justiça, o brasão de São Paulo, de au-
toria de J. Wasth Rodrigues ostenta ainda sua primitiva legenda “Pro São Pa-
ulo Fiant Eximia” que evoca o clima de 9 de Julho, quando o Palácio da Justiça
terminava seu acabamento e se preparava para ser inaugurado no ano seguinte.

Durante a Revolução Constitucionalista, o Governador Pedro de Toledo
determina que o “Pro São Paulo” seja trocado por “Pro Brasília”.

Em 1917, Guilherme de Almeida e J. Wasth Rodrigues, vencem o concur-
so para a criação do brasão da cidade de São Paulo instituído em 8 de Março
pelo Prefeito Washington Luis. Nascia naquele momento o “Non Ducor, Duco”
que se tornaria a griffe de uma metrópole e de um povo.

Em Julho de 1918, aparece o Urupês de Monteiro Lobato, com capa de
Wasth Rodrigues. O autor de Tropas Paulistas de Outrora ilustra em 1933, Brasões
e Bandeiras de Clovis Ribeiro. Um de seus trabalhos mais notáveis é o Dicionário
Histórico Militar publicado pelo Centro de Documentação do Exército. Docu-
mentário Arquitetônico Relativo à Antiga Construção Civil no Brasil, com 160 pranchas
reproduzindo igrejas, velhas casas e chafarizes, e Evolução das Cadeiras Luso-
Brasileiras são também obras de grande importância para os estudiosos do pe-
ríodo colonial e do Império.

No Museu do Ipiranga, encontram-se mais de quarenta trabalhos de sua
autoria onde, em óleo, aquarela, guache e nanquim, resgata o passado pau-
lista. Na entrada do edifício deparamos com painéis que pintou evocativos
de D. João III, Martim Afonso, João Ramalho e Tibiriçá. Ilustrou tam-
bém, Salões e Damas do Segundo Reinado de Wanderley Pinho, Santo Antonio de
Lisboa, Militar no Brasil de José Carlos de Macedo Soares e a História do Brasil
de Pedro Calmon.
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Ao nos determos no Pouso de Paranapiacaba, no Caminho do Mar, ou na
Ladeira da Memória, diante da arquitetura de Victor Dubugras, nosso olhar
passeia pelos azulejos alegóricos de nosso retratado.

Na mocidade, ele que havia sido aluno de Oscar Pereira da Silva, recebe do
governo, bolsa de estudo para Paris onde, na véspera da primeira grande guer-
ra, torna-se amigo de um artista desconhecido, seu vizinho de mansarda.

Quando esse pintor livornês muda de residência, troca dois de seus dese-
nhos pelo casaco do colega brasileiro.

Posteriormente, em famoso auto-retrato, o capote de J. Wasth Rodrigues
pode ser visto agasalhando, num inverno parisiense, o gênio de Amadeo Mo-
digliani.

� À sombra de Catulo
A primeira lembrança que possuo de Catulo da Paixão Cearense é num re-

moto sarau em casa de meus avós. O poeta de “Luar do Sertão” cantava para
uma pequena platéia onde se divisavam os bigodes de Alberto de Oliveira, o
rosto abrasado de Martins Fontes e o riso moreno de Mario de Andrade.

Esse Catulo caboclo me transporta agora a seu homônimo, sofrido amante
de Lésbia, que foi menino feliz às margens do Lago di Guarda e curtiu a soli-
dão de um exílio amoroso em Tibur.

O Catullo romano que associamos a Musset, e comparamos a Sextus Pro-
pertius, o inspirador das “Elegias Romanas” de Goethe.

Tanta digressão para chegar a Catulle Mendès, poeta francês que, segun-
do me confidenciou Guilherme de Almeida, poderia ser filho de Odorico
Mendes.

Se isso realmente for verdade, o nome Catulle seria escolha do latinista ma-
ranhense que em 1841, ano de nascimento do parnasiano francês, morava na
Europa.

Odorico, das figuras mais curiosas da literatura brasileira, nasceu em São
Luís, no Maranhão, em 24 de Janeiro de 1799. Descendia por seu pai o Capi-
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tão-mor Francisco Raimundo de Cunha, de Teixeira de Melo, expulsor dos
holandeses e, por sua mãe D. Maria Raimunda Correia de Faria, de Tomás
Beckman, irmão do célebre “Bequimão”, mártir da Revolução de 1684.

Odorico estudou em Coimbra onde inicia a carreira literária. Último árcade
e primeiro romântico, viveu o romantismo mais na própria vida inquieta do
que na obra, toda ela voltada para o classicismo.

Jornalista e político, liga-se ao “Sete de Abril”, toma-se um dos responsáve-
is pela Regência Provisória, recusando mais tarde, lugar na Regência Trina
Permanente. Deputado estadual no Maranhão e no Rio de Janeiro, elege-se
também deputado federal por sua terra e por Minas Gerais. Fundador da “So-
ciedade Defensora da Liberdade e Independência do Brasil”, chegou a morar
em São Paulo onde exerce o jornalismo e conspira com os estudantes de Direi-
to. Tradutor da Eneida das Geórgicas e das Bucólicas de Virgilio, traduz tam-
bém a Ilíada, a Odisséia e algumas tragédias de Voltaire.

Pesquisou o “Palmerim de Inglaterra” e escreve o belo “Hino à tarde”. Fa-
lece em 17 de Agosto de 1864 em Londres.

Certa ocasião, no Rio de Janeiro, Maurice Druon, disse descender de Odo-
rico Mendes.

Resta saber se o autor dos “Reis Malditos” provém também de Catuille
Mendès, o que deslindaria o enigma que herdei de Guilherme de Almeida.

O sangue generoso dos revolucionários Manuel Beckman e de seu irmão
Tomás Beckman, na França leva alguém a escrever “o Menino do Dedo Ver-
de” que aponta no Brasil para o lirismo de Stella Leonardos, a bela descenden-
te do Bequimão, prima distante de Catulle Mendès, seu irmão em Poesia.

PS:

Mal acabara de escrever estas páginas, o telefone toca e do Rio de Janeiro
chega a voz de Yedda de Macedo Soares. Indago de Stella Leonardos e de sua
festa de aniversário, e leio para ela a crônica recém-terminada.

Do outro lado da linha, minha amiga de juventude exclama:
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– “Paulo, eu fui a portadora da medalha com o nome de Druon que Stella
Leonardos me pediu para entregar ao escritor de “As Grandes Famílias”. Esti-
ve com ele em Paris, na Académie Française, onde fui acompanhada do Embai-
xador Sergio Corrêa da Costa. Na ocasião, o acadêmico nos falou de sua ante-
passada que amara um poeta brasileiro, Odorico Mendes!”

Esse telefonema, totalmente mágico, era a confirmação do que acabara de
escrever.
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Mario de Andrade



Literatura paulista:
A glória que fica?

Fáb io Lucas

Ofácil esquecimento e resíduos da obstinação modernista,
hábil em suprimir da literatura as obras fora do cânon, tor-

naram desconhecidos das novas gerações escritores cuja obra merece
melhor destino. A literatura paulista precisa ser reavaliada para ser
mais bem conhecida.

A divisa de Machado de Assis, inscrita na Academia Brasileira de Le-
tras, evoca “esta glória que fica, eleva, honra e consola” para a arte literá-
ria. O título e o espírito de uma obra de Eduardo Frieiro, de 1952, des-
leixadamente reeditada pela Editora Itatiaia e o Instituto Nacional do
Livro em 1983, parece mais machadiano: A Ilusão Literária!

Em São Paulo, como no Brasil, corre-se o risco de que a glória do
escritor não fique, nem sequer console. Os exemplos são abun-
dantes. Por exercer nítida primazia econômica, o Estado tem atraído
inúmeros escritores que aqui viveram e se projetaram. Os mineiros Jú-
lio Ribeiro, Godofredo Rangel, Veiga Miranda e Amadeu de Quei-
rós, por exemplo, estão impregnados do clima espiritual paulista.
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O baiano Luís Gama, grande republicano e abolicionista, importante poeta
satírico, praticamente não foi lembrado no centenário de sua morte, em 1982.
Viera para São Paulo aos 10 anos, como escravo, e aqui se formou política e li-
terariamente.

Em 1984, faleceu a escritora e musicóloga Oneida Alvarenga, deixando
atrás de si largo rastro cultural, de que se beneficiou toda a comunidade. Mine-
ira incorporada ao meio intelectual paulista, faleceu esquecida e abandonada.

No ano de 1983, os jornais estiveram cheios de austeros e meritórios
artigos acerca de Kafka, cujo centenário de nascimento se comemorou.
Mesmo tendo havido reprodução de antigo artigo de Otto Maria Carpea-
ux relatando seus encontros com o grande romancista, ninguém se lembrou
de informar, nos órgãos de imprensa, que a Biblioteca Mário de Andrade
abriga um dos raros exemplares da primeira edição de O Processo, sua prime-
ira obra publicada.

Para que escrever, então? Indaga Eduardo Frieiro no prefácio de A Ilusão Li-
terária. E ele mesmo responde: Para quê? Para nada. Mas justamente esse nada
– a ilusão literária – é tudo para certa raça de imaginativos.

Falar mal da memória nacional tem sido um vezo dos intelectuais, inteira-
mente justificável. O instinto predatório dirige a nossa conduta social, “está
no sangue”, como se diz diante de tantas evidências.

Por isto, é fácil fisgar no passado bons autores omitidos pelos órgãos e ins-
tituições encarregados de preservar a memória nacional e de relatar nossa His-
tória. Precisou que um leitor atento como Fausto Cunha reentronizasse o ro-
mântico Souzandrade no seu devido lugar. Eis um exemplo que frutificou.

Ao fácil esquecimento, outro fator se junta à deslembrança de muitos escri-
tores: a oficialização de uma ideologia literária. Da década de 20 para cá o es-
pírito “modernista” estabeleceu um divisor de águas na literatura brasileira,
determinando o que deve e o que não deve ser considerado “literário” entre
nós. O movimento impôs-se como uma “estética de exclusão”, jogando no
lixo, ou no olvido, tudo aquilo que não se coadunasse com o espírito da elite
intelectual.
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Uma das pesquisas em curso é a de Antônio Arnoni Prado, cujo livro 1922
– Itinerário de uma Falsa Vanguarda – os Dissidentes, a Semana e o Integralismo (São Pau-
lo, Brasiliense, 1983) constitui o primeiro passo para rastrear uma produção
de cunho social, de inspiração anarquista, que foi sendo marginalizada de nos-
sa história literária.

Diferente é o sentido da obra de Zélia Cardoso, premiada e publicada pela
Academia Paulista de Letras, O Romance Paulista no Século XX (São Paulo,
1983), mais fonte de consulta, pois engloba autores de várias tendências, sem
distribuição de qualidade ou de corrente estilística.

É de pasmar que o Modernismo, orientado ora para a redescoberta do Bra-
sil, ora para a renovação, não tenha dado atenção devida a Madame Pommery de
Hilário Tácito, narrativa de 1919, já perpassada de sinais da modernidade.
Coube à Academia Paulista de Letras reeditar obra tão importante, com prefá-
cio de Osmar Pimentel que, todavia, hesita quanto a considerá-la romance:
“Romance? Não; ela não tem a estrutura tradicional desse gênero literário.” A
perplexidade do crítico é antiga, pois em A Cruz e o Martelo (São Paulo, Conse-
lho Estadual de Cultura, 1970), informa que “Madame Pommery mais parece sá-
tira filosófica do que ficção rotineira”. (pág. 192)

Por falar em crítica, cumpre mencionar uma tradicional descrença, por par-
te dos próprios paulistas, acerca dos valores da literatura que aqui se produz,
especialmente a de ficção. Com efeito, o mesmo Osmar Pimentel, tão agudo a
muitos respeitos, não tem meias palavras sobre isto: “Peço desculpas àqueles
paulistas – poucos, felizmente – para os quais São Paulo é, em tudo e definiti-
vamente, o maior. Devo, porém, lembrar-lhes, aqui, que até a segunda década
deste século o romance e o conto paulistas foram, em geral pífios. Para ser exa-
to: não existiram, literariamente.” (ob. cit., pág. 191).

Ceticismo igual se encontra em Antônio D’Elia: “Não se pode deixar de re-
conhecer que, em relação à literatura de ficção (principalmente quanto ao ro-
mance), São Paulo não esteve – e não está ainda – em ponto alto.” (A Mágica
Mão, São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1963, pág. 10). E dirá adiante:
“Creio que jamais se fará o ‘romance paulista’.” (ob. cit., pág. 11). A razão dis-
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to estaria, a seu ver, no fato de não existir um “tema paulista”, no mesmo senti-
do em que existe o “tema nordestino”, o “tema mineiro” e o tema “sul-
riograndense”.

Outro não é o sentimento de Alcântara Silveira, para quem “a região brasi-
leira que menos se reflete na literatura nacional é São Paulo, excluídos, eviden-
te, outros Estados e Territórios que não possuem literatura própria”. (Excitan-
tes e Relaxantes, São Paulo, Conselho Estadual de Cultura, 1970, pág. 97). O
motivo bem mais adiante, parecido com aquele invocado por Antônio D’Elia:
“Hoje, entretanto, não é fácil ao ficcionista fixar a psicologia do paulistano,
tão afetada por uma multidão de raças que para aqui afluem.” (pág. 100). No
caso, o argumento temático se limita à cidade de São Paulo.

Cremos estar em todas essas manifestações certo culto do verismo literário
ou distanciada versão da teoria do reflexo. E, no fundo, resíduos da obstinação
modernista, hábil em suprimir da literatura as obras fora do cânon. Madame
Pommery é um exemplo. Já na década de 60 atináramos com a sua importância e
dela fizemos menção em 1970, no livro O Caráter Social da Literatura Brasileira.

A avaliação da literatura paulista reclama que se faça novo percurso de esti-
mativa das obras, principalmente uma releitura de autores excluídos da histó-
ria literária. Afonso Schimidt, por exemplo, cuja estréia se deu em 1904 e cuja
produção se estendeu por 60 anos, não mereceu ainda a consideração crítica à
altura de seu trabalho. Foi surpreendente a atividade do romancista, a quem se
devem experiências curiosas. Por exemplo, um retrato romanceado de Raul
Pompéia em São Paulo, em O Canudo (São Paulo, Clube do Livro, 1963).
Interessante é a evocação que faz em Colônia Cecília (São Paulo, 1942), “uma
aventura anarquista na América”.

Os temas históricos fascinavam-no, tendo chegado a escrever um romance
da abolição, A Marcha (1941). Teatrólogo, contista, romancista, poeta, tem
sido desconsiderado pela nossa historiografia literária.

Quatro escritores mineiros de nascimento produziram em São Paulo e sen-
tiram o influxo do meio cultural paulista: Galeão Coutinho, Veiga Miranda,
Cecílio Carneiro e Amadeu de Queirós. Tais nomes praticamente não existem
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para a crítica. O mesmo se dirá de Léo Vaz. Quanto a Orígenes Lessa, não
obstante a popularidade de sua obra, tem merecido escassa atenção.

Fato curioso ocorreu com Veiga Miranda, que chegou a ser deputado fede-
ral por São Paulo. Nomeado ministro da Marinha por Epitácio Pessoa, estava
tão pobre quando deixou suas funções que teve que hipotecar a casa para
transportar suas coisas do Rio para São Paulo e saldar compromissos assumi-
dos em virtude da dignidade do cargo que assumiu. Encontraríamos exemplos
de probidade igual em outros ministros de nossas revoluções moralizadoras?

No campo da ficção, há muito que estudar na literatura paulista. Não se
deu, ainda, atenção devida ao romance do café. Nomes não faltam: João Pa-
checo, Maria de Lourdes Teixeira, Leão Machado, Rubens do Amaral, Her-
nâni Donato, Francisco Marins, Ibiapaba Martins. A respeito deste, saiu o en-
saio de Roberto de Paula Leite, O Terceiro Instante (São Paulo, Liv. Pioneira,
1983), que menciona, sem tratar exaustivamente, o romance do café.

Além da temática do meio rural, lutas pela posse da terra, ambientes das
fazendas, modismos interioranos, floresceu ainda a projeção da sociedade do
café no âmbito urbano. Há tanto a descrição dos hábitos da aristocracia rural
(Madame Pommery seria um exemplo), como a história da conversão do poder
econômico agrícola em poder industrial. O romance do café aguarda um
analista.

Em decorrência da expansão da cidade de São Paulo, novas modalidades de
narrativas surgiram aqui com destaque: o romance policial, por exemplo. E,
nos últimos tempos, São Paulo tem-se avantajado em relação a outros núcleos
brasileiros na produção de ficção científica.

A popularização da obra de Freud tem igualmente inspirado determinado
tipo de obras de imaginação. Sem falar de Mário de Andrade, com Amar, Verbo
Intransitivo, mencionaríamos a ficção de Mário Donato, em Presença de Anita e
Galatéia e o Fantasma, e a de Roberto Freire, bem diferente, pois elaborada por
um psicólogo, em Cléo e Daniel.

O romance histórico seria um capítulo à parte, pois há variada gama de
produção, desde o relato sentimental de Paulo Setúbal até motivação de te-
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ses ideológicas ou, mesmo, resultado de pesquisas, assim como reivindicação
historicista.

Escritor há, como Hernâni Donato, capaz de realizar tanto o romance de
vida rural, com as suas contradições sociais, quanto a narrativa de recomposi-
ção de época ou exaltação de feitos passados.

É claro que, neste panorama, composto a largos traços, falta inventariar o
refugo da própria História, ou seja, as obras que se afastaram da marcha da
História, não atualizando sua linguagem, nem oferecendo nova angulação te-
mática.

No curso pós-modernista é incontestavelmente vibrante a contribuição
paulista. Basta citar, numa enumeração caótica, meramente ilustrativa, os no-
mes de Geraldo Ferraz, Mário Neme, Antônio Olavo, Lygia Fagundes Telles,
Maria de Lourdes Teixeira, José Geraldo Vieira, Anna Maria Martins, Mar-
cos Rey, João Antônio, Roberto Freire, Ignácio de Loyola, Renato Pompeu,
João de Scantimburgo, Paulo Emílio Sales Gomes, Wladyr Nadler, Louzada
Filho, Edwar Lopes, Raduan Nassar, Mafra Carbonieri, Aércio Consolin, Sil-
vio Fiorani, R. Roldan-Roldan, Hilda Hilst e muitos outros, a atestar a vitali-
dade da ficção por estas bandas, alguns com pleno êxito de crítica, como Lygia
Fagundes Telles, outros gozando de grande popularidade, como Marcos Rey.
E há um fenômeno sociológico a ser considerado: o extraordinário sucesso do
sentimentalismo narrativo de José Mauro de Vasconcelos, dentro e fora das
fronteiras do Brasil. Mas o nosso interesse aqui foi falar dos esquecidos.

Aos nomes acima juntam-se vários outros distinguidos pelos prêmios Jabu-
ti da Câmara Brasileira do Livro e pelas seleções realizadas pelo Prêmio Portu-
gal-Telecom e pela Academia Paulista de Letras, quando instituiu o Prêmio
patrocinado pelo Banco Itaú. Só para mencionar alguns: Bernardo Carvalho,
Marcelo Mirisola, Zulmira Ribeiro, Bernardo Ajzenberg, Davi Arriguci Jr.,
Betty Milan, Marcelino Freire, Marçal Aquino, Fernando Jorge, Ferrez, Rena-
ta Pallottini, Mino Carta, Ariosto Augusto de Oliveira e Gustavo Steinberg.
Há mais, mas, como esses, não se enquadram entre os esquecidos.
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Hannah Arendt:
Da filosofia política
à ciência política

Vamireh Chacon

Hannah Arendt, cujo centenário de nascimento ora se co-
memora, tem uma fortuna crítica crescente desde seu

falecimento em 1975. Disso podem haver muitas explicações, in-
clusive sua condição de intelectual feminina numa nova etapa
histórica de crescente valorização da mulher. Há também outros
motivos.

O seu inconcluso livro A Vida do Espírito divide-se em três partes
principais: pensamento, vontade e juízo. Assim não temos uma ple-
na visão da sua sistemática ontologia, ou melhor, da sua fenomeno-
logia. A incompletude desta obra sugere que Hannah Arendt – vin-
do da fenomenologia das idéias em Husserl à da existência em Hei-
degger – tomara conhecimento também da fenomenologia dos sen-
timentos de Max Scheler e unira-as à fenomenologia psicológica de
Karl Jaspers, rumo a uma convergência inconclusa por interrupção
do seu trabalho pela morte.

Esta sinalização tem fundamentos.

127

Doutor em Direito
pela UFPe (1958);
professor na UFPe e
da UnB (1975);
assessor da quarta
secretaria da Câmara
dos Deputados e do
Senado Federal.
Professor Titular do
Departamento de
Ciência Política e
ex-Diretor do
Instituto de Ciência
Política e Relações
Internacionais da
Unb. Prêmio
Joaquim Nabuco da
Academia Brasileira
de Letras para Ensaio
em 1970.



Hannah Arendt estudara na Universidade de Marburgo com Heidegger,
antes de ele se transferir a Friburgo, onde ela veio a ser aluna de Husserl, fi-
nalmente de Karl Jaspers em Heidelberg: todo um emblemático itinerário
da filosofia alemã do seu tempo, no que tinha de mais exponencial. Foi a
problemática do seu tempo histórico, ao auge no hitlerismo e stalinismo
apresentados como as duas faces do mesmo rosto em As Origens do Totalita-
rismo (sua experiência de século), que fez Hannah Arendt transitar da Eu-
ropa aos Estados Unidos e da filosofia à ciência política numa síntese de fi-
losofia política.

O que Hannah Arendt guardou dos seus anos de formação?
A fenomenologia husserliana opera por redução eidética, porém no “mun-

do da vida”, “Lebenswelt”, daí Husserl tanto se preocupar com o que denomi-
nou A crise das ciências européias e a fenomenologia transcedental, entendida também
como crítica à epistemologia de Kant e neokantianos, cada vez menos capaz de
responder aos limites e impasses do conhecimento crescentemente empírico.

Os juízos sintéticos a priori são conceitos criados por Kant, dada a sua visão
da incapacidade dos juízos analíticos a priori e sintéticos a posteriori conhecerem
os nômenos, substâncias das cousas, conhecimento nisto limitado aos fenôme-
nos. Muito diferentemente da fenomenologia husserliana, em aproximações
concêntricas diante das realidades, progressivos despojamentos dos acidentes
rumo à apreensão das essências, a “Wesenschau”.

Recordemos a inclinação de Husserl à proposta de Franz Brentano de reto-
mada da objetiva ontologia de Aristóteles na fenomenologia das idéias.

A influência da fenomenologia da existência, segundo Heidegger, so-
ma-se à das idéias de Husserl, seus sucessivos mestres, porém Hannah
Arendt prefere a esperança além do horizonte, em vez do pessimismo cre-
puscular de Heidegger, muito típico da República de Weimar, que tem em
Oswald Spengler sua expressão intelectual política. A ação comunicativa
democrática de Habermas significa, entre outras contribuições próprias, a
tentativa de superação do pessimismo cultural elitista de Theodor W.
Adorno e Max Horkheimer.
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A orientação da dissertação de doutoramento de Hannah Arendt, por Karl
Jaspers, completou-lhe o aprendizado filosófico existencial.

As experiências intelectuais e vivenciais weimarianas de Hannah Arendt
cedo começaram a despertá-la para a necessidade do seu trânsito da filosofia
pura à filosofia política e ciência política. A sua ida aos Estados Unidos, por
precaução diante da perseguição iminente, foi o ensejo para fortalecer-lhe e
ampliar-lhe a visão de democracia, como se vê no seu livro Da Revolução, no
qual veio a comparar as interrupções institucionais da Revolução Francesa e a
continuidade constitucional da Revolução Americana. Os anos de formação
de Hannah Arendt assim se completavam em anos de viagem, naquele itinerá-
rio vivido e sugerido por Goethe. Nos Estados Unidos Hannah Arendt pôde
efetuar a carreira universitária de pensadora, que lhe tinha sido negada na Ale-
manha pelo trágico término da República de Weimar.

O grande tema, entre outros centrais em Hannah Arendt, tornou-se a liber-
dade da pessoa humana democratizada, não só do indivíduo isolado, perante
Estado e sociedade.

Benjamim Constant, o suíço-francês, distinguira a antiga e a nova liberda-
de, como sendo a liberdade enquanto dever cívico e a liberdade enquanto di-
reito individual. A liberdade, nos antigos helênicos, “era a partilha do poder
social entre todos os cidadãos”; a liberdade, moderna após o Renascimento,
“é a segurança dos privilégios privados”. Daí partiu a distinção de Isaiah Ber-
lin de estar livre da coação e necessidades, para agir livremente: “freedom from”
e “freedom for”.

Stuart Mill em On Liberty apresenta a liberdade individual para falar, agir e
ter; Tucídides, ao reproduzir o discurso de Péricles definindo a democracia,
descreve o sentido de liberdade para os atenienses como dever de participação
cidadã no bem comum:

“Ao mesmo tempo em que evitamos ofender os outros em nosso convívio
privado, em nossa vida pública nos afastamos da ilegalidade principal-
mente por causa de um temor reverente, pois somos submissos às autori-
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dades e às leis, especialmente àquelas promulgadas para socorrer os opri-
midos e às que, embora não escritas, trazem aos transgressores uma de-
sonra visível a todos.”

Por aí se vê a inseparabilidade da con-vivência como diria Ortega y Gasset,
privada e pública, ambas unidas na “areté”, virtude cívica pela “paidéia”, pedago-
gia política, conforme Werner Jäger pormenorizou nos seus fundamentos. A
ética vem da palavra grega “ethos”, comportamento, do mesmo modo que mo-
ral vem de “mores”, costume em latim, portanto do lar à praça. Fustel de Cou-
langes demonstrou esta seqüência vindo do culto doméstico, em torno do
fogo perenemente aceso na lareira, palavra oriunda de lar, até sua projeção na
“ágora”, praça ateniense, “fórum” em latim. Um provérbio popular português, a
nós transmitido, confirma esta sabedoria ancestral: “Costume de casa vai à
praça”...

Fraternidade vem de “frater”, irmão do de sangue ao espírito no sentido cí-
vico de concidadão, obediente às leis dos costumes regendo os comportamen-
tos, leis não escritas, e às leis da “pólis”, daí a palavra político no sentido assim
socializado, portanto sinônimo de politização na cidadania de deveres e direi-
tos entre os antigos e direitos e deveres entre os modernos.

A “areté”, “virtus” política romana mais republicana que imperial, pré-cristã,
resulta, ainda conforme Péricles segundo Tucídides, não só do temor da san-
ção por sociedade e Estado, quanto de “uma coragem mais de nossa maneira
de viver que da compulsão das leis”. A “areté” foi internalizada pela “paidéia”,
que se tornara seu produto, numa criativa circularidade em espiral da cada vez
maior virtude pessoal, no sentido de indivíduo socializado pela cidadania
construtora porque co-laborante. Socialização pela “societas”, sociedade, equi-
valendo assim à “politização pela “pólis”, “pois olhamos o ser humano alheio às
atividades públicas não como alguém que cuida apenas dos seus próprios inte-
resses, mas como um inútil”. “Não é o fato de pertencer a uma classe, mas o
mérito [virtude cívica no sentido de areté”], que dá acesso aos postos mais hon-
rosos; inversamente, a pobreza não é razão para alguém, sendo capaz de prestar
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serviços à cidade [pólis], seja impedido de fazê-lo pela obscuridade da sua con-
dição”. Desta forma de governo, conclui Péricles através de Tucídides, “seu
nome, como tudo depende não de poucos, porém da maioria, é democracia”.

Os romanos, desde a época republicana, faziam vir da palavra “civitas”, cida-
de, “pólis” grega, não só cidadania política, quanto até civilização oriunda de ci-
vilidade, o cívico universalizado pelos costumes e as leis. Sua possível descoin-
cidência levava Savigny a desrecomendar a fixação dos costumes jurispruden-
ciais em leis escritas, diante de Thibaut pretendendo que a fixação em lei reno-
va a própria jurisprudência, ao reensejá-la. Ainda hoje repercute esta polêmica
desde quando, em meados do século XIX, foi proposta na Alemanha sua pri-
meira codificação, enquanto permanece o direito consuetudinário predomi-
nante nos países anglófonos.

Aristóteles na Política insistia, após Péricles, que “a sociedade civil é, pois,
menos uma sociedade de vida comum do que uma sociedade de honra e virtu-
de”. Estas deveriam precondicionar aquela. Entre as virtudes, geradoras de
honra, destacam-se civicamente, como projeções das virtudes pessoais, em pri-
meiro lugar a coragem da virtude, porém com prudência. Hannah Arendt in-
sistirá muito em ambos sentidos, mais um dos seus acompanhamentos a Aris-
tóteles. Ela está muito mais perto deste do que de Platão.

Hannah Arendt aponta no desgosto de Platão, ao ver a condenação de Só-
crates pela “pólis” ateniense, o ponto de partida íntimo da sua desconfiança pe-
rante a regra majoritária da democracia; daí a platônica opção pelo rei-
filósofo, com poderes acima da “pólis” numa espécie de despotismo esclareci-
do, levando Platão às colaborações com a tirania em Siracusa. Rei-filósofo su-
postamente mais sensível aos juízos dos demais filósofos, influenciando-os
nas seguintes gerações: “a tendência ao tirânico pode se constatar nas teorias
de quase todos os grandes pensadores (Kant é a grande exceção)”. Platão e seus
herdeiros nisto se opõem ao discurso de Péricles, apesar das lições extraídas
por Tucídides das suas contemporâneas guerras do Peloponeso, comprovan-
do o melhor governo na medida de sua consonância com a opinião (“doxa”)
dos cidadãos, fonte maior de coesão social, quando coerente e construtora co-
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laborante. O conceito de labor, mais completo que o de trabalho, estará entre
os centrais no pensamento de Hannah Arendt.

Como se posiciona Hannah Arendt diante da questão?
Celso Lafer, direto discípulo de Hannah Arendt na Universidade de Cor-

nell nos Estados Unidos, demonstrou que,

“O interesse maior de Hannah Arendt, na maioria de seus livros e em espe-
cial em A Condição Humana, é a ‘res publica’. É por isso que, para ela, liberdade
não é a liberdade moderna e privada da não-interferência, mas sim a liber-
dade pública de participação democrática. Sua contribuição maior está em
chamar a nossa atenção para o fato de que a liberação da necessidade não se
confunde com a liberdade, e que esta exige um espaço próprio – o espaço
público da palavra e da ação. Este espaço é fundamental porque existem no
mundo muitos e decisivos assuntos que requerem uma escolha que não
pode encontrar o seu fundamento no campo da certeza.”

Assim Hannah Arendt se situa num ponto de interseção da liberdade antiga
com a moderna, liberdade como dever e liberdade como direito.

A questão da liberdade se coloca ontologicamente com a questão do bem e
do mal. Hannah Arendt percebeu-a, ao pesquisar, sob orientação de Karl Jas-
pers, sua dissertação de doutoramento de 1929, O Conceito de Amor em Agostinho.
Para Santo Agostinho, o mal não tem vida própria; o mal é a ausência do bem.
Agostinho viera do maniqueísmo e sabia que a autonomia do mal significaria o
dualismo divino, o Deus do bem e o Deus do mal. Nas suas próprias palavras a
Gershom Sholem, a propósito da banalidade do mal, burocratizado até ao ge-
nocídio em Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt responde-lhe:

“Com efeito, minha opinião é de que o mal nunca é ‘radical’, é apenas extre-
mo e não possui profundidade nem qualquer dimensão demoníaca. Ele
pode cobrir e deteriorar o mundo inteiro precisamente porque se espalha
como fungo, um fungo na superfície. Ele é ‘desafiador-do-pensamento’,

132

Vamireh Chacon



como eu disse, porque o pensamento tenta alcançar profundidade, chegar às
raízes, e o momento em que se ocupa do mal é frustrado porque não há
nada. Essa é a sua ‘banalidade’. Apenas o bem tem profundidade e pode ser
radical.”

O mal extremo dever ser combatido, até extirpado, porque não é punível
por padrões convencionais: é não-perdoável por estar abaixo do entendimento
humano.

Esta é a tarefa do cidadão, por dever cívico enquanto parte do dever-ser uni-
versal. Quanto ao cientista político, ele necessita distinguir seus metodológicos
juízos de realidade diante dos superiores juízos de valor, transcendentais tanto
no sentido imanentista kantiano quanto no mais amplo fenomenológico.

Interrogada, em um debate em torno da sua obra na Universidade de York,
sobre “O que é você? uma conservadora? uma liberal? Qual sua posição dentro
das possibilidades contemporâneas?” – ela respondeu:

“Não sei. Eu realmente não sei e nunca soube. E suponho que nunca tive
qualquer posição assim. Você sabe que a esquerda pensa que eu sou conser-
vadora e os conservadores às vezes pensam que sou da esquerda, ou dissi-
dente ou sabe Deus o quê. Devo dizer que não poderia preocupar-me me-
nos. Não penso que as verdadeiras questões deste século receberão qualquer
espécie de esclarecimento dessa maneira.”

Responsabilidade ainda maior a do professor perante estudantes, ainda nas
palavras de Hannah Arendt:

“Não acredito que nós tenhamos, ou possamos ter, tal influência nesse sen-
tido. Eu penso que o compromisso pode facilmente levar-nos a um ponto
em que não se pensa mais. Há certas situações extremas nas quais é preciso
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agir. Mas essas situações são extremas... e penso... o teórico que diz aos seus
alunos o que pensar e como agir é..., meu Deus!, eles são adultos. Não esta-
mos no berçário.”

Elizabeth Young-Bruehl, primeira grande biógrafa de Hannah Arendt,
mostra como sua analisada “recusou o papel para o qual esses homens
(Husserl, Heidegger, Jaspers) haviam-na preparado”. Ela preferiu se tor-
nar “historiadora e cientista política”, “mas o modo de redirecionar a filo-
sofia revelou-se bem devagar”. O que Hannah Arendt trouxe, para si e os
outros da filosofia à ciência política, foi um “lógos”, coerente e amadureci-
do por meditações desde as das leituras às suas experiências pessoais no tão
conturbado século XX. Formadoras de uma “areté”, pensada e vivida virtu-
de cívica e universal, capaz de contribuir a uma “paidéia” acadêmica no me-
lhor sentido da palavra, nos seus longos anos de professora e conferencista
universitária, respeitando as opções políticas dos ouvintes e leitores, quan-
do razoáveis, não só racionais. A razoabilidade, mais que o racionalismo, é
marca fundamental do pensamento e ação de Hannah Arendt. A longa
convivência com o empirismo e pragmatismo anglo-saxônicos completa-
ram sua metodologia e visão do mundo, vindo da Alemanha fenomenoló-
gica pós-kantiana.

Quando Hannah Arendt encontrava filósofos em busca da verdade em si,
admirava-os, porém continuava preferindo considerar a filosofia mais como
perguntas que respostas, na linha remontado à maiêutica socrática e daí ao
“Que sais-je ?” de Montaigne e “docta ignorantia” de Cusano, conforme ela mesmo
dizia.

Não se trata de absenteísmo, Hannah Arendt foi clara também a respeito:

“Ninguém pode ser feliz sem participar da felicidade pública, ninguém
pode ser livre sem a experiência da liberdade pública, e ninguém, final-
mente, pode ser feliz ou livre sem envolver-se e fazer parte do poder po-
lítico.”
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passa então a ser julgado enquanto social como já Péricles o definia no seu dis-
curso recolhido por Tucídides.

O que mais tem de ser respeitado pela participação é o trabalho enquanto
processo e resultado.

Ao distinguir labor e trabalho, Hannah Arendt recorre à análise fenomeno-
lógica e à histórica, indo mesmo à semântica.

O extraordinário impacto do imenso aumento da produtividade na primei-
ra Revolução Industrial, a ser seguida por outros ainda maiores, foi o que des-
pertou a atenção de Marx pela fundamentalidade da questão do trabalho de
individual a social, de isolado a massificado. O ser humano cada vez mais mul-
tiplicava em “homo faber” suas aptidões de “homo sapiens”, através desse tipo de
socialização.

A diversidade de consideração pelo seu tratamento e resultado foi inicial-
mente pública, mostra-a Hannah Arendt:

“Aquelas ocupações que envolvem ‘prudentia’, a capacidade de julgamento
prudente que é a virtude do estadista, e as profissões de relevância pública
(“ad hominum utilitatem”), como a arquitetura, a medicina e a agricultura, são
profissões liberais.” Servis todas as outras dos trabalhadores braçais aos ma-
nuais e mesmo os escribas.

A “prudentia” romana advém da equivalente “phrónesis” grega, louvada por
Aristóteles como virtude pública básica das demais. Os Livros Sapienciais
bíblicos somam-se a estas linhas na formação da cultura ocidental. O his-
toriador holandês Huizinga lembrou também a dignidade do jogo intelec-
tual do “homo ludens”, ao lado do “sapiens” e “faber”, o bardo homérico com o
herói mítico.

A crescente dignificação do trabalho manual, criativo pelo “homo faber”, vol-
tou a contrapor-se às penas do inicial “animal laborans”, redivivas e aumentadas
pela monotonia e riscos dos repetitivos trabalhos da Revolução Industrial,
como se vêem caricaturados no filme Tempos modernos por Charlie Chaplin.
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Ortega y Gasset escreveu que a clareza é a cortesia do filósofo. Hannah
Arendt também tinha essa qualidade. Seu texto, com todo o peso teórico de
séculos de cultura filosófica européia, seu texto é de um estilo fluente e envol-
vente. Não admira que seja tão lido.

Ela foi e permanece pensadora de dois mundos: o da cultura alemã (desa-
brochando na República de Weimar tão breve da proclamação no término da
Primeira Guerra Mundial em 1918, à sua final crise na ascensão do nazismo
ao poder em 1933, apenas quinze anos), mais o mundo universitário dos Esta-
dos Unidos no que tinha de melhor em meados do século XX.

Sydney Hook certa vez distinguiu os personagens-momento e os persona-
gens-época, conforme sua capacidade de marcar a história. Hannah Arendt é
um dos personagens-época no pensamento Ocidental da filosofia à ciência
política.
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Ribeiro Couto



O penumbrismo

Elvia Bezerra

Tão impreciso quanto sugere o próprio nome, o penumbris-
mo, cuja manifestação ocorreu nos primeiros anos da déca-

da de 1920, no período que se interpõe entre o Simbolismo e o Mo-
dernismo, foi questionado até mesmo por seu fundador, o poeta
santista Rui Ribeiro Couto.

Atribui-se a origem da classificação penumbrismo a um artigo
que Ronald de Carvalho escreveu sobre o primeiro livro de poemas
de Couto, O Jardim das Confidências (1921). Intitulava-se “A poesia da
penumbra” e foi publicado em O Imparcial, Rio de Janeiro, em 30 de
setembro de 1921, p. 2, e não em 28 de setembro, como se divulgou.
Nesse artigo, entretanto, Ronald não usa, em nenhum momento, os
termos penumbrismo, penumbrista, ou mesmo penumbra – que só
aparece no título.

Por essa razão, talvez, Antonio Candido, no prefácio ao magnífi-
co ensaio de Norma Goldstein Do Penumbrismo ao Modernismo: o Prime-
iro Bandeira e outros Poetas Significativos, São Paulo, Ática, 1983, teve o
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cuidado de fazer ressalva, entre parênteses, afirmando que penumbrista é uma
“designação feliz criada (ou quase) por Ronald de Carvalho”.1

No referido artigo de O Imparcial, o autor de Epigramas Irônicos e Sentimentais
define assim o estilo de Ribeiro Couto:

“A poesia verdadeiramente nova, no Brasil, sofre as influências dessa estra-
nha sugestão da sombra e do silêncio... O brilho do mundo contingente não
lhe encontra um eco favorável... Não é a pintura o que ela mais admira, se-
não a música, uma espécie de música muito especial, feita de sons velados,
de surdinas, de tons menores, onde predomina a ressonância grave dos pe-
dais. [...] Ribeiro Couto, no Jardim das Confidências, revela-se um mestre dessa
nova poesia.”2

� Senhoras & Senhores
As palavras de Ronald de Carvalho foram suficientes para que José Augusto

de Lima, que escrevia sonetos parnasianos sob o pseudônimo de Paulo Moreno
ou Paulo Geraldino, classificasse a poesia de Ribeiro Couto de penumbrista –
afirma Brito Broca em artigo intitulado “Ribeiro Couto, Paulo Geraldino e a
blague penumbrista”.3 O nome pegou, e Lima, sob um dos pseudônimos, publi-
cou vários poemas ridicularizando os de Couto na seção “Senhoras & Senhores”
de O Imparcial, especialmente ao longo do ano de 1922. Em geral, as paródias
terminavam com a informação entre parênteses: “(De um livro futurista.)”4
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intitulado Badalo Inocente, em que reuniria os poemas publicados na coluna Senhoras & Senhores. A
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A intenção galhofeira do autor se anuncia nos títulos: “A chuvarada”;
“Hino à tristeza inspiradora dos poetas modernos”; “Em louvor da cidade ala-
gada”; “O abajur”, e, o mais expressivo de todos: “A plangência lilás de um
sino que vibra na torre da minha emotividade.”

Por meio de uma safra de poemas publicada na referida coluna, Paulo Ge-
raldino destila sua mordacidade e torna grotescas as características do penum-
brismo. É o que se comprova lendo a seção de 24 de março de 1922. Nessa
data são publicados dois poemas: o de Ribeiro Couto, intitulado “No cais”,
(de O Jardim das Confidências), e o de Paulo Geraldino, sob o título “Como sente
um poeta do futuro a alma triste de uma tarde outonal”.

Se Couto, em “No cais”, abusa das reticências, das repetições e exclama-
ções, Geraldino, ao parodiá-lo, amplia as hesitações, carrega nas sombras, na
melancolia, criva o poema de interrogações e imprime o tom chistoso por
meio, sobretudo, dos adjetivos:

Abro a janela...
Um céu de névoa, azinhavrado e triste,
Traz-me à lembrança uma menina bela,
que ainda existe... ainda existe...
Quantas recordações...
Uma tarde outonal, soturna como aquela,
De aquarela...

Ai! Uma tarde assim,
tarde de brumas, tarde merencória,
que é, para mim,
toda de evocações
da minha primeira história
de amor...
Oh! que de sensações!
Sonho um sonho violáceo de morfina,
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de éter, de cocaína...
Que sinto ao ver aquele céu chumbento?
Sinto... não sei...
Experimento
um ‘frisson’, um...– como direi?... ”

Em “A plangência lilás de um sino que vibra na torre da minha emotivida-
de”, Geraldino ressalta a tristeza fácil, a dúvida banal, a singeleza do ambiente,
explora as cores, os sons, e recorre mais uma vez às reticências, que intensifi-
cam a serena melancolia característica do penumbrismo. O poema tem endere-
ço claro: é dedicado a Ribeiro Couto:

Ding-dão... ding-dão... toca o sino da aldeia...
Toca o sino...
De andorinhas um bando, um bando pequenino,
Assustado, debanda e perde-se no azul.
No azul do céu...
E o sino plange em sua torre feia.
Torre de igreja pobre,
De pobre aldeia...
E o sino toca... ding-ding... dão...
A cada dobre,
Eis que se me confrange o coração...
Mas o sino persiste, indiferente...
Oh! Meu sino ignorante! Oh! Badalo inocente!...

Em “Indecisão”, Paulo Geraldino associa a chuva fina a outras marcas cons-
tantes nos poemas penumbristas, ampliando-as. Observa-se aí o exagero na su-
avidade das ações, das exclamações suspirosas, e o ridículo da dúvida, suscitada
por um dilema banal, tudo isso sempre em meio à chuva recorrente:
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É cedo. Deixo a casa. O automóvel me espera
à porta. Saio e bato o trinco.
Chove. Uma chuva fina, deliciosa...
Andar sempre na chuva... ai! Quem me dera!...
O automóvel desliza, em marcha silenciosa...
Chego à velha estação do telheiro de zinco.
Compro um bilhete de ida e volta...
– “Mas voltarei”? – pergunto a mim, surpreso.
Percebo o trem, que se aproxima e solta
um longo, um comovido, um doloroso apito...
Tenho a cabeça em fogo e o peito aceso...
Represo as lágrimas, sufoco um grito...
E cai a chuva. O trem, resfolegante, pára.
Fico indeciso...
[...]

Se não endereçava o poema explicitamente a Ribeiro Couto, o crítico res-
saltava que era uma “Homenagem ao penumbrismo”. É o que faz no indagati-
vo “Solidão”, assinando Paulo Moreno:

A tristeza das tardes longas... a tristeza
Das horas feitas de silêncio e de abandono...
O sol frio parece uma lâmpada acesa,
Por alguém que passou, na penumbra do outono.

[...]

O céu roxo, o silêncio, o ambiente sossegado...
– Quem sabe da princesa esquecida?

– Faz frio...
Pois quem há de saber do poeta torturado?
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Geraldino publicou muitos poemas dessa natureza, anunciando a reunião
deles em livro intitulado Badalo inocente. No entanto, não há notícia de publica-
ção dessa obra, inexistente em sebos ou bibliotecas particulares como a de Bri-
to Broca, onde, a julgar pelo interesse do dono, certamente haveria um exem-
plar. Provavelmente foi mais uma brincadeira do autor das sátiras.

Manuel Bandeira, penumbrista na primeira fase, não escapou à zomba-
ria geraldina: seu ousado “Debussy” (de Carnaval, 1919) foi parodiado sob
o título de “Sonata debussyana” e dedicado “A Manuel Bandeira, meu ir-
mão em arte”. Está na coluna “Senhoras & Senhores” do dia 30 de março
de 1922:

Para lá, para cá...
Para lá, para cá...
Uma redezinha de algodão...
Para lá, para cá...
Para lá, para cá...
Oscila no ar, nanando um menino chorão
(Vai e vem)
Que preguiçosamente adormece, babão...
– Hein... hein... hein... hein...
Para lá, para cá.../ Para lá e...
– O menino quase foi ao chão...
................
Ai! Ai!...
Nem tudo que balança cai....

No dia seguinte, 31 de março de 1922, Paulo Geraldino ataca Bandeira no-
vamente. Dessa vez o alvo é o poema “Os sapos”, que, como se sabe, tinha sido
lido por Ronald de Carvalho no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro,
durante a Semana de Arte Moderna. A paródia de Geraldino recebe o título de
“Hino à tristeza, inspiradora dos poetas modernos”:
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“Foi”... “Não foi”... Olho a grota:
[é inverno. E o inverno

Transformou todo o vale num brejal...
Os sapos dão, em seu dissídio eterno,
A impressão de um torneio ultramoderno
Entre poetas da escola original!...

“Foi”... “Não foi”... Na paisagem pardacenta
Do mato hidrópico descubro o spleen
Que a velha natureza experimenta...
Esse ambiente lodoso é o que me contenta...
Muito influi a penumbra sobre mim.

“Meu pai foi rei”... “Foi”... “Não foi”... “Foi”... “Não foi”...
E a jia histérica, dengosa, grita: – Que é?...
–“Ginga Neném” – pede-lhe o sapo-boi...
E em meio à bacanal – “Foi”... “Não foi”... “Foi”... “Não foi”...
Ouve-se, uníssono, à tristeza, um brado: – “Evoé!”...

“Foi”... “Não foi”... Esses sapos com certeza
São meus parentes – ai! são meus irmãos!
Eles vibram comigo ante a beleza
Da brumosa e glacial estação da tristeza...
Sapos geniais: – aperto-vos as mãos!

(De um livro futurista)

Aí estão, caricaturadas, algumas marcas do penumbrismo, que Norma
Goldstein examinou à exaustão, classificando-as no que chamou de “estéti-
ca de atenuação”. Dessa estética – afirma a autora –, fazem parte “meia-luz
(crepúsculo, penumbra), meio-tom (murmúrio, nasalização), movimentos
lentos, suavizados
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� Definição?
Voltando a Brito Broca, no artigo citado há pouco, afirma ele que Paulo

Geraldino, ou, na verdade, José Augusto de Lima, forjara uma entrevista com
Ribeiro Couto, na qual este, interrogado sobre quais os elementos que mais
fortemente atuaram na sua formação literária, teria respondido: – “Um par de
galochas, um guarda-chuva e uma capa de borracha.”

Pode ser essa a origem da conhecida história de que certo crítico precisava
de um par de galochas e de um guarda-chuva para ler os versos do poeta de
Santos.

Tudo isso, porém, reporta-se aos estranhamentos de que são alvo as mu-
danças estéticas, em seu nascedouro. Longe da galhofa, mas atento às aprecia-
ções de Mário de Andrade, escreveria Ribeiro Couto no jornal O País, Rio de
Janeiro, logo depois da famosa conferência de Graça Aranha sobre o Espírito
Moderno, na Academia Brasileira de Letras, em 19 de junho de 1924:

“O que somos é uma geração independente, aspirando a uma literatura feita
à maneira do sentimento criador de cada um de nós e não a uma literatura
colonial. Entre nós temos diferenças profundas. Mário de Andrade, por
exemplo, detesta a ‘poesia da penumbra’. Eu não tenho que lhe dar satisfa-
ção e vou escrevendo como sinto.”5

E o que Ribeiro Couto sentia era a convicção, embora num certo momento
tenha duvidado, o que ele sentia era que “o penumbrismo existe! E, queiram ou
não, penumbrismo é tudo aquilo que tem aquele jeito vago e terno, flutuante e
mou, do Jardim das Confidências – jardim que forneceu mudas para muitos outros
jardins”.6
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No ano seguinte a essa declaração, Sérgio Buarque de Holanda ensaiava um
nome para o “jeito vago e terno”, afirmando sobre o livro de versos de Couto
Um Homem na Multidão (1926):

“Nem assim o seu primeiro livro7 deixou de ser assunto de discussões me-
moráveis, e pode-se dizer mesmo que, delas, data a formação de uma espécie
de partido literário, que ainda hoje conta com um número bem respeitável
de adeptos. Mas o segredo de Ribeiro Couto continuou escondido, feliz-
mente para ele e para nós.” (Nota: Digo partido propositadamente. Todo
mundo sabe que se chegou até ao ridículo, quase desculpável para o mo-
mento, de falar em escola penumbrista).8

Partido literário? Talvez. Escola, certamente não, como afirma Sérgio Buar-
que. Foi Rodrigo Octavio Filho, no capítulo intitulado “Sincretismo e transi-
ção: o penumbrismo”, de seu Simbolismo e Penumbrismo, quem, mais tarde, tenta-
ria uma definição. Referindo-se ao grupo daqueles poetas que “durante uma
certa época, andaram esquecidos de que viviam em uma terra de sol e céu
azul”, ele acredita que

o que houve foi uma atitude, um movimento emocional, uma coincidência
temática, tendente a um acentuado intimismo poético, já nitidamente mani-
festado em certa fase da obra de Mário Pederneiras e que pode ser definido
numa tentativa de enquadramento em nossa história literária como nítido
exemplo de literatura de transição ou intermediária. Foi uma espécie de fle-
cha de vôo lento que, vindo de um decadentismo um tanto mórbido, influ-
enciada por certo nefelibatismo passageiro, e por hermetismo que esteve em
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moda, atravessasse brilhantemente a zona simbolista para, ao fim do vôo,
criar e alimentar o Modernismo.9

Ao identificar esse período, freqüentado por poetas como Mário Pedernei-
ras, Álvaro Moreira, Ronald de Carvalho e principalmente Ribeiro Couto,
Rodrigo Octavio afirma que essa manifestação,

[...] espécie de terra de ninguém, reflexo de certo “dandismo”, passou à his-
tória literária com o nome um tanto fugaz, mas significativo, de penumbrismo,
que é uma espécie de fumaça ou poeira do simbolismo, e que exerceu, em
dado momento, em nosso campo poético, a mesma função que, sob certos
aspectos, o de algumas obras de Debussy, anteriores à sua definitiva afirma-
ção no simbolismo da música moderna.10

� Contágio
Mais claramente o definiu Ribeiro Couto em carta ao próprio Rodrigo

Octavio Filho, inédita, datada de Belgrado, 10 de março de 1957, quando, so-
licitado por este, escreveu sobre sua influência na formação do penumbrismo.
Os anos transcorridos já lhe permitiam uma avaliação mais lúcida do que ele
chamou simplesmente de... “contágio”:

“Não foram, entretanto, os temas do ‘cotidiano’ que fizeram falar de uma
‘escola penumbrista’, e sim um certo jeito, um tom, um clima de expressão
poética. E isso era de pouca importância. O importante (e penso haver con-
tribuído para tal com a minha modesta obra, tanto nos mencionados livros
como nos que lhes sucederam) era a incorporação da vida vivida, a rua, os
quintais, o quarto do estudante Batista, as pombas voando quando passa o
trem do subúrbio, a mulher do bar (Milonguita), o amigo que em segredo
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ama a irmã do amigo e na cara do outro revê a amada, o pudor das aspira-
ções obscuras, a mãe fatigada que espera o filho boêmio altas horas da noite,
o rumor de passos na rua deserta, enfim a vida de toda gente, a dignidade do
cotidiano autêntico, natural, humano, sem nenhuma ênfase e nenhuma ora-
tória. Mas não foi isso que ‘pegou’ como ‘penumbrismo’. Como ‘penum-
brismo’ se entendia por volta dos anos de 1920 a 1923 uma certa atitude
reticente, vaga, imprecisa, nevoenta, no jeito de escrever versos. [...] Numa
palavra: o penumbrismo não foi uma escola. Melhor ainda: do ponto de vis-
ta formal, tudo que se pode apontar como penumbrismo não passou de um
passageiro ‘contágio’. De resto, como escreveu Jean Cocteau no ‘Manual
profissional’, não há escolas, há ‘poetas contagiosos’”.11

Mário de Andrade reconheceu em Ribeiro Couto o “único excelente repre-
sentante” do penumbrismo, mas, embora gostando mais da poesia do que da
prosa do autor de Cabocla,12 estava, pelo arrojo de suas concepções, muito dis-
tante daquela suavidade crepuscular em que Couto se realizava na poesia.
Assim, ao discordar do título Província, escolhido pelo amigo para seu livro de
versos de 1933, escreveu-lhe:

“Sei que é difícil de mudar porque num livro de sujeito brumoso e cheio de
lâmpadas acesas e chuva escorrendo na vidraça que nem você, Interior, logo
toda a gente imagina que se trata dum quartico bancando o pobre e dum
poeta bancando o notívago e o solitário, que vem chorar fingido pra cacete-
ar a gente talqualmente um jacareúna, uma não sei quem de costureirinha
que foi-se embora, cada bobagem!...”13

Não era bobagem, está claro. Ao incorporar o cotidiano à sua poesia, ao in-
troduzir personagens como a moça da estaçãozinha pobre, os meninos de rou-
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pa nova que vão ao cemitério com a mãe, a menina gorda que se olha no espe-
lho, Ribeiro Couto afastava os temas “nobres” da poesia. Declarou ele na refe-
rida carta a Rodrigo Octavio que dessa maneira se opunha a Cleópatra e aos
templos gregos.

Carlos Drummond de Andrade, ao lhe dedicar o poema “Sweet home”, de
Alguma Poesia (1930), deu prova, com fina ironia e elegância, de que sabia mui-
to bem o que era o penumbrismo: sombra, fumaça, reticências, exclamações:

Quebra-luz, aconchego.
Teu braço morno me envolvendo.
A fumaça de meu cachimbo subindo.
Como estou bem nesta poltrona de humorista inglês.
O jornal conta histórias, mentiras...
Ora afinal a vida é um bruto romance
e nós vivemos folhetins sem o saber.
Mas surge o imenso chá com torradas
chá de minha burguesia contente.
Ó gozo de minha poltrona!
Ó doçura de folhetim!
Ó bocejo de felicidade!”

150

Elvia Bezerra



Alberto de Oliveira:
Duas efemérides

Sânzio de Azevedo

Neste ano de 2007 registram as letras brasileiras duas datas
referentes a um mesmo escritor: Alberto de Oliveira, una-

nimemente considerado um dos grandes poetas do nosso Parnasia-
nismo, ao lado de Olavo Bilac, Raimundo Correia e Vicente de
Carvalho.

Antônio Mariano Alberto de Oliveira, nascido em Palmital de
Saquarema, Província do Rio de Janeiro, no dia 28 de abril de
1857, viria a falecer em Niterói, Capital do Estado do Rio, no
dia 19 de janeiro de 1937, meses antes de completar oitenta anos
de idade. São portanto 150 anos de nascimento e 70 de morte do
poeta.

Sua obra compreende as Canções Românticas (1878) que, apesar do
título, inauguraram o Parnasianismo no Brasil; Meridionais (1884),
Sonetos e poemas (1885), Versos e rimas (1895) e as quatro séries de suas
Poesias (1900, 1906, 1913 e 1927), a primeira das quais reúne os
primeiros livros.

151

Professor visitante
na Universidade
Federal do Ceará, na
Graduação e na
Pós-Graduação,
ministrando aulas de
Literatura Brasileira
e Teoria do Verso.
Poeta, ensaísta e
historiador literário,
publicou, entre
outras obras,
Literatura cearense
(1976), A Padaria
Espiritual e o Simbolismo
no Ceará (2.a ed.
1996), Para uma
teoria do verso (1997),
Adolfo Caminha: vida e
obra (2.a ed. 1999),
O Parnasianismo na
poesia brasileira (2004)
e Lanternas cor de
aurora (poesia,
2006). Membro da
Academia Cearense
de Letras.



É certo que há traços românticos nos hexassílabos de “Torturas do ideal”,
do primeiro livro: “Não vos fecheis, ó lírios! / Não vos murcheis, ó rosas! / Ó
madressilvas brancas, / Abri-vos perfumosas!”

Mas é evidente o helenismo de “Aparição nas águas”, poema indiscutivel-
mente parnasiano, que se inicia assim:

Vênus, a ideal pagã, que a velha Grécia um dia
Viu esplêndida erguer-se à branca flor da espuma,

Cisne do mar Iônio
Mais alvo do que a bruma!

Visão, filha, talvez da ardente fantasia
De um cérebro de deus:

Vênus, astro – no mar e lágrimas – nos céus;
Vênus, quando eu te vejo a resvalar tão pura

Do oceano à flor,
Das águas verde-azuis na úmida frescura:

Vem dos prístinos céus,
Vem da Grécia que é morta,

Abre do céu a misteriosa porta
E em ti revive, ó pérola do amor!

Em Meridionais acentua-se a presença de traços parnasianos, notadamente
nos grupos de sonetos de “Manhã e caça” e “Afrodite”, mais ainda neste, por
tratar da deusa da beleza (a Vênus dos romanos), apesar de os versos serem de-
cassílabos e não alexandrinos, como na maioria dos poemas da escola original
francesa. Basta ler o segundo dos três sonetos de “Afrodite”:

Cabelo errante e louro, a pedraria
Do olhar faiscando, o mármore luzindo
Colorido do peito – nua e fria,
Ela é a filha do mar, que vem sorrindo.
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Embalaram-na as vagas, retinindo,
Ressoantes de pérolas – sorria
De vê-la o golfo, se ela adormecia
Das grutas de âmbar no recesso infindo.

Vede-a: veio do abismo! Em roda, em pêlo
Nas águas, cavalgando onda por onda
Todo o mar, surge um povo imenso e belo.
Vêm a saudá-la todos, revoando,
Golfinhos e tritões, em larga ronda,
Pelos retorsos búzios assoprando.

Esse poema que, como vários outros, sofreria alterações ao ser incluído na
primeira série de Poesias, mostra-nos um fino cinzelador do verso. Começa o
poeta a falar da deusa, nascida no mar; entretanto, a exemplo de “Aparição
nas águas”, ele emprega as imagens do mundo mitológico para exaltar sua
amada. Tanto que, no terceiro soneto, dirigindo-se a Clítia, já fala a uma mu-
lher real: “Não sei, mulher, que amor que abrasa e mata / É este, ao ver-te a
forma primorosa, / Que em suas linhas nítidas retrata / Mármor polido de
pagã formosa.”

Mas não se pense que o poeta é impassível como os mais ortodoxos cultores
da Forma na França. No mesmo livro Meridionais o soneto “Contraste” é traba-
lhado com esmero, mas revela uma emoção transbordante:

Junto à pedra da estreita sepultura,
Onde o último sono agora goza
Um anjo, a mãe curvada e triste, ansiosa,
As mãos torcendo, uma oração murmura.

Entretanto, o mês de maio vai enchendo o campo-santo de flores, que
esplendem sob a luz quente do sol:

153

Alberto de Olive ira : Duas efemérides



O mudo cemitério em luz de encanto
Orna-se e veste e os últimos amores
Cobre de lírios com o bordado manto...

E a terra, a grande mãe, as fundas dores
De outra mãe desconhece e, vendo-a em pranto,
Em vez de em pranto abrir-se, – abre-se em flores.

Sonetos e poemas abre com um soneto que talvez seja o mais ortodoxo dos
poemas de Alberto de Oliveira; o tema se reveste do exotismo que deu colo-
rido especial aos Poèmes barbares de Leconte de Lisle, pois retrata algo captado
não pela retina ou mesmo imaginação do poeta, mas pela sua erudição. É “A
Galera de Cleópatra”, e nos mostra uma cena do Egito antigo. O soneto é va-
zado em alexandrinos clássicos, como os de Heredia, não lhe faltando nem
mesmo os encadeamentos ou enjambements, do verso 2 para o 3, e deste para o
4, e do 5 para o 6:

Rio abaixo lá vai, de proa ao sol do Egito,
A galera real. Cinqüenta remos lestos
Impelem-na. O verão faz rutilar, aos estos
Da luz, de um céu de cobre o horizonte infinito.

Pesa, qual se de chumbo, o ar circundante. Uns restos
De templo ora se vêem, lembrando um velho rito;
E ainda um pilão erguido, uma Esfinge em granito
De empoeirada figura e taciturnos gestos.

De quando em quando à flor do Nilo de destaca
D’água morna emergindo, a escama de um facaca;
Um branco íbis revoa entre os juncais. Entanto,
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Numa sorte de naos Cleópatra procura
Su’alma distrair, prestando ouvido ao canto
Que a escrava Charmion tristemente murmura.

Vê-se que se trata de uma cena, um “flash”, um momento fugaz revivido
pela pena do poeta como uma paisagem apanhada pela câmera de um cinegra-
fista. Só depois de falar de uns restos de templo com uma torre (pilão), de uma
esfinge e do vôo de um íbis, ave típica do Egito, é que o autor nos apresenta a
filha de Ptolomeu Aulete. A erudição do poeta faz com que, no primeiro terce-
to, apareça, “D’água morna emergindo, a escama de um facaca”. Tivemos que
recorrer a uma estudiosa de hieróglifos, Ive Marian de Carvalho, para saber
que facaca (no original fakaka) era um peixe da terra dos faraós...

É vasta a obra de Alberto de Oliveira; por isso, passando por cima do famo-
so “Vaso grego”, ainda desse livro, e que figura em inúmeros manuais didáti-
cos como a quintessência do Parnasianismo (“Esta de áureos relevos, trabalha-
da / De divas mãos, brilhante copa, um dia / Já de servir aos deuses agastada,
/ vinda do Olimpo, a um novo deus servia”),1 na verdade “de estrutura gongó-
rica, mais do que parnasiana”,2 como disse, com razão, Geir Campos, vamos
desembocar nos Versos e rimas, onde “Nova Diana” fala-nos de uma bela mu-
lher que, ao sair do banho, lembra, a tudo que a cerca, a figura mitológica da
Ártemis dos gregos: “E plantas, água, flor, verde folhagem, / Vendo-a surgir,
como se ao tempo fora / Em que de Diana lhes sorria a imagem, / Julga-
ram-na a formosa caçadora.”

Na primeira edição da segunda série de Poesias (1906), que apareceu no ano
anterior, o poema de abertura do livro era o soneto “Taça de coral”, em que, a
exemplo do citado “Vaso grego”, o poeta volta aos hipérbatos, a ponto de, na
segunda estrofe, dizer, falando de um pastor sedento de água e de amor: “Mas
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aplacar-lhe vem piedosa Naia / A sede d’água: entre vinhedo e sebe / Corre
uma linfa, e ele no seu de faia / De ao pé do Alfeu tarro escultado bebe.” Tan-
to Olavo Bilac quanto José Veríssimo censuraram a presença de versos tão ar-
tificiais em livro tão primoroso. Além do helenismo exagerado, as inversões
tornam o soneto quase ilegível.

No mesmo livro, por sinal na mesma divisão intitulada “Alma livre”, con-
trasta com o poema comentado a beleza dos “Versos do coração”, que se inici-
am assim: “Sabes dos versos meus quais os versos melhores? / São os que nou-
tro dia eu fiz pensando em ti: / Amassados em fel, misturados com flores, /
Trago-os no coração e nunca os escrevi.”

Em “O Pior dos Males” há referência à Mitologia clássica, mas para aludir
ao cofre de Pandora, o qual encerrava “O Ódio, a Inveja, a Vingança, a Hipo-
crisia, / Todos os Vícios, todos os Pecados.” Uma vez aberto o cofre, voaram
todos os males:

Mas a Esperança, do maldito cofre
Deixara-se ficar presa no fundo,
Que é última a ficar na angústia humana...

Por que não voou também? Para quem sofre
Ela é o pior dos males que há no mundo,
Pois dentre os males é o que mais engana.

Esse pensamento não deixa de lembrar aquela passagem do delírio de Brás
Cubas, na obra-prima de Machado de Assis, quando o vulto imenso, respon-
dendo a uma indagação do protagonista, diz: “– Chama-me natureza ou Pan-
dora; sou tua mãe e tua inimiga.” E adiante, querendo o narrador saber por que
o nome Pandora: “Porque levo na minha bolsa os bens e os males, e o maior de
todos, a esperança, consolação dos homens.”3

3 ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Garnier, 1921, p. 21-2.
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Helenismo temos também no poema de dez sextilhas “A Um Poeta”, que
traz epígrafe de Homero, em tradução de Leconte de Lisle. Também em “Pa-
lemo”, onde se encontra uma alusão a Alceu, um dos Heráclidas: “Viu nestas
águas morta, o corpo frio / Boiando errante à fúria da procela, / Palemo, o
pescador, a Ulânia bela, / Filha de Alceu, mimosa flor do rio.”

Na 3.a série de Poesias (1913), “O Carvalho de Zeus”, poema relativamente
longo dedicado a Machado de Assis, quando ao mestre de Quincas Borba foi
oferecido, na Academia Brasileira, “Um ramo do Carvalho de Tasso”, em 10
de agosto de 1905, está repleto de figuras mitológicas em seus alexandrinos
trabalhados, mas baste-nos este trecho:

Hero, Hefestos, Apolo, Afrodite, Deméter,
Hermes, Dionisos, Pã, na água, na terra e no éter
Pulsam, eternos são; de modo que inda agora
Deles a Criação tão cheia, como outrora,
Os mostra em cada ser, inseto, árvore, flor,
Nuvem, estrela, sol, gerando a Vida e o Amor.

“No Seio do Cosmos”, composto de três cantos, sem rimas (o que não é co-
mum na obra dos parnasianos), evoca as figuras de Zeus, de Géia, de Urano e
dos Titãs.

Na 4.a série de Poesias (1927), “Vestígios divinos” (cujo subtítulo é “Na
Serra de Marumbi”) é um soneto que parece indicar uma persistência da Mi-
tologia clássica:

Houve deuses aqui, se não me engano;
Novo Olimpo talvez aqui fulgia;
Zeus agasatava-se, Afrodite ria,
Juno toda era orgulho e ciúme insano.

Nos arredores, na montanha ou plano,
Diana caçava, Acteon a perseguia.

157

Alberto de Olive ira : Duas efemérides



Espalhados na bruta serrania,
Inda há uns restos da forja de Vulcano.

Por toda esta extensíssima campina
Andaram faunos, Náiades e as Graças,
E em banquete se unia a grei divina.

Os convivas pagãos inda hoje os topas
Mudados em pinheiros, como taças,
No hurra festivo erguendo no ar as copas.

Dissemos “parece indicar” porque, na verdade, o poeta escreve com tama-
nha descontração que chega a misturar os nomes de Zeus, Afrodite, Actéon,
Juno, Diana e Vulcano. Nos primeiros tempos seguramente o poeta evitaria
misturar assim nomes gregos e latinos, quando é sabido que, para falar em
Zeus, Afrodite e Actéon, Juno teria de ser Hero, Diana seria Ártemis, e Vulca-
no, Hefestos. A não ser que, em lugar de Zeus, e Afrodite, aparecessem Júpiter
e Vênus. Actéon é que só tem o nome em grego.

Depois de tudo isso, é o caso talvez de se perguntar: então Alberto de Oli-
veira (apesar desse último exemplo) era mesmo um parnasiano ortodoxo, sem-
pre a encher seus versos com alusões a deuses da Mitologia greco-latina? E a
resposta é não.

Já nos referimos a uns versos curtos, de sabor romântico, do livro de es-
tréia do poeta. Na verdade, ao lado de sua obra há vários elementos que
não se coadunam com a ortodoxia do Parnasianismo. A presença da morte,
por exemplo.

Em Meridionais temos uma atmosfera nada parnasiana em “Fantástica”,
onde, em mármore negro, “Numa terra de reis, mudo e sombrio, / Sono de
lendas um palácio dorme.” E o que há dentro dele? “Uma bela princesa está
sem vida / Sobre um toro fantástico de flores.” Logo em seguida, “O Inte-
rior da câmara”, outro poema na mesma linha, descreve o poeta-narrador
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vendo num quarto uma mulher sua conhecida; ele a vê, e confessa, na singe-
leza de sempre: “Quando, naquela câmara elegante / Entrando, via-a páli-
da, ofegante, / Aos mornos raios de uma tarde clara”. E termina o poema
assim:

E, mirando essa ordem elegante,
Ninguém, acaso estacionando à porta,
Diria, o olhar lançando contristado
Sob o flóreo dossel do cortinado,
Que aquela criatura estava morta.

Há todo um clima de fantasmagoria em “A Cruz da Montanha”, de Sonetos e
poemas, onde, ao som do piano em que uma jovem chora a saudade de alguém
que morreu, os pássaros estremecem no bosque. O teclado do instrumento, ao
brado de dor, “Tine e vai estalar. É que a loucura, – gêmea / Do amor incon-
tentado, – irrompeu em blasfêmia. / Mas num surdo – perdão – a fúria se
amortece, / E a alma arrependida em prantos aparece...”

Em Versos e rimas, além de “Metempsicose”, “Borboleta morta” e “Cadáver
de ébrio”, ostentam notas fúnebres “Depois da morte” e “Rede selvagem”.
Este último, vazado no esquema da terça rima, mostra-nos, entre duas palmei-
ras, “A leve rede em que, sem vida agora, / Jaz o corpo da mísera criança”, ve-
lado pela mãe cabocla. Lembrando um pouco o tema do soneto “Contraste”,
já aqui comentado, a natureza fulgura na claridade do sol:

E junto ao berço que ali está sem vida
Alardeia seus dons, rindo e cantando,
A alma da selva, próspera e florida.

E a mãe, as negras moscas enxotando
Quem em torno zumbem, cujo enxame passa
Sobre o franzino corpo miserando,
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Chora. Mas o gemido, o pranto espaça...
Perto, na rósea chama matutina,
Esvoaça um beija-flor, esvoaça, esvoaça...

Como se fosse um’alma pequenina.

O “Livro de Ema”, que o poeta incluirá na 2.a série de Poesias, mas somente
na segunda edição, de 1912, fala de Ema, em seu leito mortuário, enquanto sua
alma paira sobre seu cadáver, a quem se dirige longamente (fala aqui reduzida a
poucos versos):

– Carne que tanto amei, doce prisão! – murmura,
Adeus! sozinha vou deixar-te no abandono.
...............................................................................
E ora... Mas com que fim dar a este corpo inerte
Tanto apreço?! Demais, ó carne, onde vivi,
Vais tomando outra cor, entras a desfazer-te,
E dói-me a confissão – já me repugna ver-te,
Cheiras mal, e é mister que eu me afaste daqui!

Em “Alma livre”, outra parte desse volume, há um texto, “Lucilia Cae-
sar”, que é o nome científico de um tipo de mosca, é precedido de uma epí-
grafe em francês, de P. Mégnin, discorrendo sobre a capacidade que alguns
insetos têm de perceber, de longe, o grau de putrefação dos cadáveres. Faz o
poeta (que por sinal gosta de antropomorfizar seres e coisas) com que a mos-
ca fale, revelando à morta que não pretende deformar-lhe a beleza, e diz en-
tre outras coisas: “Operária da morte, é mister que eu deforme / E arruíne o
que é sem vida – eterna lei mo ordena: / Mas teu longo dormir tranqüila-
mente dorme! / Nem uma ponta de asa há de ofender-te, Helena!” Esse poe-
ma fala em “odor de decomposição”, “larvas”, “sânie”, “cruor que se coagu-
la”, “ar infecto”, “verme”, etc.
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Outro texto ainda desse livro, “Vive-se”, gira em torno do fato de se vi-
ver em quaisquer circunstâncias, quer se ame, quer se sofra, nos triunfos ou
nas humilhações e, após afirmar que “a vida é sempre grande”, encerra-se
assim a composição: “E é tão boa que até quando morremos, / Na vala in-
fecta em que a imundície gozas, / Ó verme, a cujo toque estremecemos, /
Se esfaz em rosas...”

Nestor Vítor, depois de comentar trechos da obra do autor em causa, ob-
serva que “em ‘Lucilia Caesar’ e na quadra última de ‘Vive-se’ (que a não ser
isso seria uma peça tão perfeitamente bela), encontramo-nos com a nota realis-
ta, destoante da índole do poeta”.4

Estamos diante de um fato curioso: costuma-se afirmar que os versos
do livro Eu, de Augusto dos Anjos, foram repudiados pela crítica, ao sur-
girem, em 1912, porque os meios literários estavam dominados pelo Par-
nasianismo. Francisco de Assis Barbosa chegou a afirmar: “Augusto esta-
va longe de ser o poeta da moda. Nem os poemas do Eu poderiam ser de-
clamados nos salões, sob pena de provocar engulhos.”5 Sendo o grande
poeta paraibano um seguidor do Decadentismo, ou seja, um simbolista,
vemos aqui mais ou menos o inverso, com um crítico sabidamente simbo-
lista a condenar, num parnasiano, um tipo de crueza oriundo em poesia
das Fleurs du Mal, com que Charles Baudelaire prenunciou o Decadentis-
mo e o Simbolismo...

Saltando para a 3.a série de Poesias (1913), aí encontraremos a Indesejada
povoando os versos do soneto “Maré de Equinócio” e todo o longo poema
“Sala de baile”, se bem que, neste último, com umas pitadas de humorismo.

Seria enfadonho percorrer todos os momentos em que a morte freqüen-
ta a poesia de Alberto de Oliveira. Passamos pois à quarta e última série de
Poesias (1927), onde temos “Câmara ardente”, com as homenagens a Olavo
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Bilac e a Melo Morais, sem falar em “Pedra de túmulo”. Entretanto, “Cor-
po e sombra”, que está em “Alma e céu”, vê a extinção da vida de maneira
tranqüila:

O corpo que hoje viste ao fim do dia
Seguir para uma cova que o esperava,
Oitenta anos viveu. E não cansava!
Quem cansou foi a sombra que o seguia.

Oitenta anos em sua companhia,
Arrastada por terra como escrava!
Só quando ele no escuro repousava,
Ela no escuro repousar podia.

Oitenta anos! Liberta, finalmente!
Agora que o meteram num jazigo,
Sai lesta e leve a espairecer contente,

E parece que em júbilo profundo
Diz: Enfim, só! depois de haver contigo
Errado quase um século no mundo!

Como afirmamos linhas atrás, é vasta a obra do poeta; vasta e rica. Além
do helenismo e da presença da morte, pode ser lembrado o erotismo, flagra-
do por Araripe Júnior e recentemente aprofundado por Ivan Junqueira. Mas
não podemos deixar de aludir ao lirismo quase romântico de inúmeros dos
seus poemas.

Exemplo dos mais eloqüentes é “Alma em flor”, datado de 1900, e que,
fazendo parte da 2.a série de Poesias, é na nossa opinião não apenas um dos
mais felizes textos poéticos do autor, mas de todo o Parnasianismo brasi-
leiro. Devido a suas dimensões (quarenta e duas partes compreendidas em
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três cantos), não é fácil dar uma idéia fiel dessa peça lírica, que narra uma
história de amor da adolescência. Certamente por conta dessa dificuldade,
ele figura na íntegra na Antologia dos poetas brasileiros da fase parnasiana (1938),
de Manuel Bandeira que, em outro livro, após tratar dos enjambements e hi-
pérbatos que infestavam os versos de Alberto de Oliveira em seus primei-
ros tempos, observou: “Com o passar dos anos, e talvez por efeito das críti-
cas dos seus melhores admiradores e amigos, como José Veríssimo, se foi o
Poeta despojando desses artifícios até atingir à beleza simples de ‘Alma em
flor’, onde o brilho descritivo se une à emoção do amor estudado num co-
ração de adolescente.”6

Abrindo o poema, encontra-se o poeta evocando a juventude e tentando lo-
calizar a época em que teria começado a história que pretende contar:

Foi... Não me lembra bem que idade eu tinha,
Se quinze anos ou mais;
Creio que só quinze anos... Foi aí fora

Numa fazenda antiga,
Com o seu engenho e as alas
De rústicas senzalas,
Seu extenso terreiro,
Seu verde campo e verdes canaviais.

Não consegue lembrar o mês; só sabe “que havia o cheiro / Do sassafrás em
flor”. Vivia o jovem a sonhar com o que seria o amor: “Une-se flor a flor, inse-
to a inseto... / E eu até quando hei de esperar ainda?” Ouve então dizer que
uma desconhecida viria, e passa a esperar por ela. Recordando, derrama-se o

163

Alberto de Olive ira : Duas efemérides

6 BANDEIRA, Manuel. Apresentação da poesia brasileira. 3.a ed. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do
Brasil, 1957, p. 94.



poeta em versos nos quais parece romântica a emoção, e às vezes até a forma,
com a ocorrência da aférese no último deste trecho: “Ela! ia vê-la, enfim! vê-la!
mas quando, / Se a estrada um pantanal me parecia, / E inesgotáveis os beirais
chorando / ‘Stavam! E se chovia! se chovia!”

Chega afinal a jovem “A prima Laura...”, e o moço fica encantado com a sua
beleza. A parte VIII do segundo canto é um soneto no qual, a par do lirismo
intenso, é patente a presença da natureza brasileira, por sinal constante em
todo o poema:

Contai, arcos da ponte, ondas do rio,
Balças em flor, lírios das ribanceiras,
O enlevo meu... Das curvas ingazeiras
Cerrado arqueia-se o dossel sombrio.

Arde o sol pelo campo, onde o bravio
Gado se dessendenta nas ribeiras;
À beira d’água, como em desafio,
Cantam, batendo roupa, as lavadeiras.

Eu... ponte, rio, flores, balças, tudo,
Eu, junto a vós, embevecido e mudo...
(Aquelas horas de êxtase contai-as!)

Eu, como que num fluido estranho imerso,
Faço, talvez, o meu primeiro verso,
Vendo corar ao sol as suas saias.

Note-se que as reticências do terceiro verso (“O enlevo meu...”) estão aí
para tornar a pausa mais longa. Já as do nono verso (“Eu... Ponte” etc), que se
constituem numa aposiopese, funcionam como uma suspensão do pensamen-
to. Por sinal, as frases truncadas denunciam a emoção do poeta. Quanto ao
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verso final, revela o que Araripe Júnior, prefaciando Versos e rimas, denominou
de “fetichismo erótico”. 7

Ainda em “Alma em flor”, espreita o moço à noite o quarto da amada,
como um aprendiz de voyeur malsucedido: “Súbito e quase nua ela aparece...
(...) / A luz se apaga. E o ouvido agora à porta, / Em vez dos olhos, farta-se e
estremece / De a ouvir mexer-se entre os lençóis de linho.”

O soneto que é a parte XII desse segundo canto é digno de transcrição pelo
seu aspecto encantatório; por meio da epímone, isto é, a repetição de um vocá-
bulo para efeito de ênfase, o poeta usa nada menos do que sete vezes a palavra
azuis, que aparece duas vezes no singular:

Flores azuis, e tão azuis! aquelas
Que numa volta do caminho havia,
Lá para o fim do campo, onde em singelas
Brancas boninas o sertão se abria.

À ramagem viçosa, alta e sombria,
Presas, que azuis e vívidas e belas!
Um coro surdo e múrmuro zumbia
De asas de toda espécie em torno delas.

Nesses dias azuis ali vividos,
Elas, azuis, azuis sempre lá estavam,
Azuis do azul dos céus de azul vestidos;

Tão azuis, que essa idade há muito é finda,
Como findos os sonhos que a encantavam,
E eu do tempo através vejo-as ainda!
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Afinal chega o dia de a jovem partir, e o adolescente chora o fim desse ro-
mance praticamente irrealizado. E “Alma em flor” termina com um dístico e
um soneto:

XVI
Depois... Não a vi mais. Existe ainda?
Exista ou não, a nossa história é finda.

XVII
Parado o engenho, extintas as senzalas,
Sem mais senhor, existe inda a fazenda,
A envidraçada casa de vivenda
Entregue ao tempo com as desertas salas.

Se ali penetras, vês em cada fenda
Verdear o musgo e ouves, se acaso falas,
Soturnos ecos e o roçar das alas
De atros morcegos em revoada horrenda.

Ama o luar, entretanto, essas ruínas.
Uma noite, horas mortas, de passagem
Eu a varanda olhava, quando vejo

À janela da frente, entre cortinas
De prata e luz, chegar saudosa imagem
E, unindo os dedos, atirar-me um beijo...

Diante de versos como esses, não é aceitável que muitos livros didáticos
apresentem o poeta como frio e impassível, o que talvez se deva à opinião de
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Sílvio Romero que, em 1889, afirmou ser Alberto de Oliveira “o parnasiano em
regra, extremado, completo, radical”. 8

E ainda faltaria falar do poeta da natureza, cantor de “Terra natal”, da 2.a

série de Poesias, onde o longo poema “O Paraíba”, composto de oitenta e cinco
quartetos em alexandrinos, arrancou de Olavo Bilac, numa crônica, esta excla-
mação: “O grande rio encontrou o seu Poeta!”.9

Percorrendo o rio ao longo de seu curso, vai o poeta falando dos pássaros
que povoam suas margens, dos seus muitos tributários, dos habitantes das
águas, das árvores que se debruçam sobre ele, e dos mil acidentes que o atin-
gem, como as secas e os conseqüentes incêndios e, em dado momento, excla-
ma: “O Paraíba é morto!” E surgem trechos assim: “Bóia-lhe à tona podre e
desafia a gula / À ave ictiófaga o peixe; a lesma, a preguiçosa / E bicéfala co-
bra, a mole rã nojosa, / A antanha, o sapo vil, tudo ao pé lhe pulula.” Mas um
dia chegam as chuvas, e o grande rio renasce: “Ressurgiu o gigante! Aves, um
hino à vida / que com ele renasce! um ramalhar, florestas! / Um sorriso, al-
deões! Terra, outra vez florida, / Vale, verde outra vez, campo, outra vez em
festas, // Saudai-o! Abram-se à luz palhoças e arribanas! / Da alma do cam-
ponês cuidados vãos se soltem!” Mas o que era motivo de festa se transforma
em horror:

Mas que desmesurado o rio cresce! A enchente!
Horror! a enchente aí vem! piam-lhe à frente, em bando,
Codornas e irerês; um fragor, um freqüente
Estrépito infernal pelos campos reboando,

Se ouve. É a água a vingar os conhos broncos e altos,
A estender-se em lençóis, e qual de rotas urnas,
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Das pedras a bolhar e indo eversora, aos saltos,
O côncavo a entupir das fragas e das furnas.

Resta lembrar um dado curioso: pelo fato de o poeta volta e meia relembrar
as senzalas (como vimos em “Alma em flor”) e os escravos (afinal ele nascera
em 1857 e a Abolição ocorreria trinta e um anos mais tarde), Geir Campos
chega a enxergar nos seus versos “um marcado saudosismo de quem assiste à
decadência dos feudos agrícolas construídos e mantidos à base do trabalho es-
cravo”.10

Referindo-se ao trabalho em que figuram essas e outras censuras, observa
Marco Aurélio Mello Reis: “procura Geir Campos, a cada passo, cobrar de
Alberto de Oliveira uma manifestação político-social”,11 com o que não con-
corda o crítico, preferindo, com Afrânio Coutinho e outros, privilegiar o méri-
to literário da obra.

Vamos mais longe, acrescentando que o poeta de Meridionais não foi insensí-
vel aos padecimentos dos escravos, como demonstram os hendecassílabos tro-
caicos de “A morte do feitor” (Poesias, 2.a série), que dizem: “Agoniza e morre.
Não vão muitos anos, / Relho em punho alçado, braços africanos / Seu furor
provaram.” E, sete estrofes adiante:

Tinto em sangue ainda, sem que o tempo o apague,
Sangue a borbotar, ao rábido azorrague,
Dos da gente escrava peitos e ombros nus,
Tinto em sangue ainda, no terreiro erguido
Jaz o poste infame onde o final gemido
Tantos exalaram como numa cruz.
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É quase inacreditável que Geir Campos, ao organizar o volume dedicado ao
poeta na coleção “Nossos clássicos”, da Agir, não haja posto os olhos nesses
versos que nada revelam de menor simpatia pela escravidão.

Mais de um estudioso da literatura brasileira já afirmou que Alberto de Oli-
veira, não apenas foi um parnasiano ortodoxo, mas foi, até o fim da vida, fiel à
versificação da escola. Quem percorrer toda a obra do autor verá que, nos pri-
meiros tempos, era ele um adepto do alexandrino clássico, sempre com a cesu-
ra medial, fosse embora um trímetro, isto é, um dodecassílabo cujos ictos inci-
dem nas sílabas 4.a, 8.a e 12.a. Assim aliás pensava Olavo Bilac e isso está claro
no Tratado de Versificação (1905) que escreveu em colaboração com Guimaraens
Passos. Na última série de Poesias, porém, já vamos deparar alexandrinos onde
absolutamente não existe a cesura dividindo o verso em dois hemistíquios de 6
sílabas.

Como este, do poema “Passando”:

Pontes, barrancos, outros rios, animais,

ou este, de “Arco-íris”:

Explosões, surda artilheria ao longe, a uivar,

este, de “Cheiro de flor”:

Baque em abismo, espumarada, horrendo estrondo,

este, de “Crescente de agosto”:

O ar embalsama, os círrus leva, o escuro afasta,

e ainda este, de “Manhã” (“Alto da serra”):

Que as flores lava, os brotos abre, o ar purifica.
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Em “Ruínas que falam”, igualmente da derradeira série de Poesias, há dois
dodecassílabos nos quais, além da ausência da cesura medial, temos acentuação
irregular:

Várzeas e chãs remexidas pelos arados,

onde vemos ictos nas sílabas 4.a, 7.a e 12.a e este:

Quem o trouxe, quem o estendeu neste lugar,

com acentuação nas sílabas 3.a, 8.a e 12.a.
O que parece é que, havendo sobrevivido dezenove anos a Olavo Bilac (que

faleceu em 1918), Alberto de Oliveira teria tido mais tempo e vagar para me-
ditar a respeito da revolução que fizeram no verso alexandrino poetas simbo-
listas como Verlaine e Mallarmé na França; Antônio Nobre e Eugênio de Cas-
tro em Portugal e, no Brasil, Emiliano Perneta e Alphonsus de Guimaraens,
entre outros.

É certo que Bilac, no último livro, Tarde (1919), de publicação póstuma,
tem um soneto, “Vulnerant omnes, ultima necat”, de rimas irregulares (esbo-
roas com à toa, cataratas com mata, etc.), e outro, “Cantilena”, cujos versos têm
14 sílabas.

Mas é interessante observar que na citada 4.a série de Poesias, Alberto de
Oliveira incluiu um soneto, “Investida”, cujos versos são alternadamente
de 14 e de 12 sílabas. Ocorre, porém que, no último terceto, essa alternân-
cia é quebrada, seguindo-se dois versos de 12 sílabas antes do final, de 14:

Salteia o bosque redemoinhada de ventania.
– Velhas árvores, sois ao meu caminho estorvo,
Abaixo! abaixo! clama aos arrancos sob o céu torvo.
Descarrega, uiva e apupa. O pedrisco assobia.
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– Abaixo! abaixo! E agora é tromba que quer num sorvo
Tudo engolir voraz, torce-se, rodopia
E zune e silva. Rerrange indômita a ramaria.
– Foge o guaxe, e o indaié, foge o trocal, e o corvo.

– Abaixo! abaixo! Mas falha o esforço. Recua, passa.
Passou. Qual dantes era, a mata reaparece;
Todos os troncos estão de pé. Foi vã a ameaça.

Voa uma ave a cantar, outra o seu ninho tece,
E vestida do fogo e sangue do arrebol,
Abre uma orquídea gloriosamente sorrindo ao sol.

Encerremos porém as transcrições de poemas não com uma curiosidade
métrica, mas com um belo soneto igualmente da fase final de sua musa. Leia-
mos o derradeiro soneto de “Velas ao vento”, o V, intitulado “Choro de va-
gas” e que, ao conservar a mesma mestria com que o grande parnasiano cinze-
lou seus versos helênicos, mostra-nos por ouro lado um lírico que sabe se emo-
cionar e emocionar o leitor:

Não é de águas apenas e de ventos,
No rude som, formada a voz do Oceano:
Em seu clamor – ouço um clamor humano,
Em seus lamentos – todos os lamentos.

São de náufragos mil estes acentos,
Estes gemidos, esse aiar insano;
Agarrados a um mastro, ou tábua, ou pano,
Vejo-os varridos de tufões violentos.
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Vejo-os, na escuridão da noite, aflitos,
Bracejando, ou já mortos e debruços,
Largados das marés, em ermas plagas...

Ah! que são deles estes surdos gritos,
Este rumor de preces e soluços
E o choro de saudade destas vagas!

Alberto de Oliveira foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Le-
tras, tendo sido o primeiro a sentar na Cadeira nº 8, atualmente ocupada pelo
escritor Antônio Olinto, e cujo Patrono é Cláudio Manuel da Costa.

Talvez alguém imagine haver sido Cláudio Manuel da Costa o poeta prefe-
rido do autor de “Alma em flor”. A propósito de preferências, é interessante
lembrar que o saudoso acadêmico Marcos Almir Madeira (de quem o autor
deste trabalho ouviu alguns relatos sobre o poeta de Palmital de Saquarema),
no livro Na Província e na Corte, de publicação póstuma, conta, com sua lingua-
gem pitoresca numa página de memórias que, ainda menino, ousou perguntar
a Alberto de Oliveira qual o maior poeta brasileiro, para ele: “E o mestre, es-
candindo a resposta (ele falava como escrevia): ‘Sobre qual foi dentre todos o
maior, responderei em tris: Varela, Varela e Varela.’ A família esperava que o
ilustre Alberto trilasse seu grande amigo e companheiro de artesania parnasia-
na: Bilac, Bilac e Bilac.”12

Para Marcos Almir Madeira, talvez o parnasiano admirasse no romântico a
diferença que os separava. Mas, tendo ocorrido esse episódio por volta do ano
de 1926, é provável que o poeta de Versos e rimas que, em conferência de 1913,
havia considerado errados os alexandrinos de Varela, pensasse de modo dife-
rente treze anos depois. E não podemos esquecer que Alberto de Oliveira e Fa-
gundes Varela podem ser considerados (e já o foram) poetas da natureza.
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A nosso ver, a poesia do grande parnasiano está longe de se resumir (como
pretendem alguns livros didáticos) ao artificialismo do “Vaso grego”. E desde
que, nos anos 50 do século XX, ainda na adolescência, ouvimos um poema de
“Alma em flor” dito pelo amigo e poeta Henriques do Cerro Azul, começa-
mos a desconfiar de que Alberto de Oliveira era bem maior do que julgam os
que lhe desconhecem a vasta obra.
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O claro enigma
de Drummond

José Mário da Silva

O s poetas se repetem. E não somente eles, mas todos os de-
mais artistas que fazem da palavra a sua ração diária de so-

brevivência estética. Eis uma das lições que ouvi de uma mestra de
Teoria da Literatura, quando nos idos de 1985, recém-chegado ao
curso de letras, travava os primeiros e decisivos contatos com a lite-
ratura. E que não se veja em tal repetição – de temas, motivos, proce-
dimentos estilísticos, tonalidades afetivas e atitudes existenciais do
eu-poético – sinal de monotonia ou expressão de indigência criado-
ra. Nada disso.

A repetição, no caso específico de um sistema literário coeso e
bem arquitetado, resulta do inventário cumulativo de dados que
configuram a cosmovisão de um determinado autor; o modo parti-
cular como ele percebe o mundo, interpreta-o, transfigurando-o,
posteriormente.

Essas considerações vêm a propósito de refletirmos um pouco so-
bre o claro enigma em que se veio constituindo, e consolidando, a
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poesia superior de Carlos Drummond de Andrade, uma das mais categoriza-
das expressões da lírica brasileira de todos os tempos. Falar de um claro enig-
ma se constitui, é claro, num tremendo paradoxo, afinal das contas, enigma, no
sentido dicionarizado mais elementar e denotado, designa algo portador de di-
fícil ou quase impossível decifração; algo que se oferece à razão humana como
um assumido obstáculo; uma espécie de irremovível pedra na trajetória de
quem sempre aspirou, mas nunca obteve, uma compreensão minimamente sa-
tisfatória acerca do mistério da vida.

Paradoxos à parte, sempre cabíveis no incontornável mundo da linguagem,
mormente a que se circunscreve ao território polissêmico da poesia. Na poesia
de Carlos Drummond de Andrade, o claro enigma é assim chamado porque,
desde a aparição do poeta, no âmbito da lírica brasileira de feição modernista,
nos finais dos anos vinte, com a publicação do escandaloso poema “No meio
do caminho”, sempre esteve presente em suas cogitações intelectuais; em seu
peculiaríssimo modo de sentir o mundo, e seus desconcertos, perscrutando,
antes, a si mesmo, e ao papel a ser desempenhado por sua desajeitada e sofrida
subjetividade, no interior de uma ralidade cada vez mais cheia em suas bordas,
mas não menos vazia em seu cerne de apelo e frustrações.

Qual seria, então, o tão claro enigma com que se deparou a poesia de Carlos
Drummond de Andrade desde o seu nascedouro, e ao qual ele conferiu uma
forma tão brilhante e sedutora? Como assinala o crítico paulista Alcides Villa-
ça, em excelente estudo sobre o poeta mineiro, todo o drama drummondiano
parece residir num desajuste insuperável entre o eu e o mundo; entre os obses-
sivos anseios de plenitude, perseguidos sem trégua por uma subjetividade cada
vez mais desencantada, e a impossibilidade efetiva de atingi-la, o que finda cra-
vando no seio do poeta o selo inapagável da falta, da carência mais funda, da
ausência mais sentida.

Em 1928, o poeta publicava o poema “No meio do caminho”, que susci-
tou múltiplas reações, desde os aplausos mais entusiasmados, até as censuras
que roçaram a tonalidade mais acerba da zombaria. Deixando de lado o passi-
onalismo hegemônico das várias reações propiciadas pelo singular poema, o
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que “No meio do caminho” revelou, e o tempo se encarregou de no-lo mos-
trar, foi a imagem de um impasse que acompanhou o poeta a vida inteira, assu-
mindo, ao longo da sua atormentada história de gauche incurável, uma dimen-
são cada vez mais cortante e dolorosa.

Nascido sob a égide maldita de um anjo torto, que o vocacionou para a
condição desconfortável de ser um gauche na vida, Drummond espalhou,
por toda a sua sobra, sementes dessa realidade ontológica contra a qual ele
lutou, ingloriamente. Já num dos versos de “No meio do caminho”, vemos,
no jovem poeta do modernismo incipiente, a confissão de quem já via em si,
mais precisamente no casulo singular da retina, dimensão do olho que agasa-
lha o espetáculo multíplice das imagens do mundo, a morada da fadiga, da
lassidão mais congênita, menos do corpo que de um espírito precocemente
envelhecido diante da vida e dos seus desgastantes acontecimentos.

Mais do que um simples topos da irreverência modernista da primeira
hora, o aparentemente despretencioso poema “No meio do caminho” se
corporificou como uma espécie de peça fundamental de um complexo xa-
drez engendrado pela alta cognição poética de Carlos Drummond de
Andrade.

Nesse primeiro passo drummondiano, para aludirmos à similar expressão
adotada por Alcides Villaça em ensaio a que já nos referimos, temos uma
equação que conjuga as presenças do caminho, do caminhante, e de uma cons-
ciência abismada ao torno da difícil interpretação do ser-estar no mundo. Já
aqui, convém reiterar, vemos o poeta diante do drama seminal que norteia e dá
identidade à sua inquietante poesia: o do sujeito travado em face dos apelos
para uma vida de plenitude, numerosos mas inalcançáveis, e das interdições
que o paralisam, fazendo da sua vida uma espécie de constante “vontade de mor-
rer”, conforme afirma o poeta em “Coração Numeroso”, um dos poemas pre-
sentes em seu livro de estréia, Alguma Poesia.

Em Brejo das Almas, seu segundo livro, persiste, reiteradas vezes, a mesma to-
nalidade de desconsolo que vai, a pouco e pouco, conferindo identidade à cor-
rosiva mundividência da poesia de Drummond. “Coisa Miserável” e “Segre-
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do” são dois emblemáticos poemas a respeito da negatividade ontológica que
vai permeando todo o imaginário poético de Drummond.

No primeiro, “Coisa Miserável”, a contundência prosaica do título dispen-
sa maiores considerações. O poeta, diante de um deus distante e de um céu tal-
vez vazio, índices do agnosticismo que acompanha toda a sua poesia e põe em
estado de permanente crise toda e qualquer possibilidade de o conhecimento
humano entrar em contato com a transcendência, convive com uma angústia
que o toma, consome, e para o qual não se divisa no horizonte qualquer meio
de solução sequer provisória, quanto mais um apaziguamento definitivo.

Já em “Segredo”, poema que exibe viés metalingüístico, o poeta deixa esca-
par uma confissão sobremaneira pungente, verdadeira epígrafe a lastrear o seu
ser/fazer poético: “tudo é possível, só eu impossível”. É no âmago da subjetividade
desencantada do poeta, leitmotiv recorrente em toda a sua obra, que reside o
claro enigma do seu insuperável jeito de apreender o mundo e cantá-lo, elegía-
ca e poeticamente.

Em “Sentimento do mundo” e “A Rosa do Povo”, ao de ajuste íntimo de
um coração menor que o mundo, no qual não cabem nem as suas dores, se vai
acumpliciar a percepção de um mundo visceralmente desconcertado, palco de
ideologias opressivas que espalham o pânico entre os homens, tornando o
exercício da política um território mais que fértil para a prática da manipula-
ção e do cerceamento quase absoluto da liberdade. É nesse instante que o signo
noite, e seus congêneres, passa a ocupar lugar hegemônico na poesia de Drum-
mond. “A Noite Dissolve os Homens”, “Elegia 1938”, “Anoitecer”, os dois
primeiros de “Sentimento do Mundo”, e o último de “A Rosa do Povo” são
poemas emblemáticos dessa cerração existencial que se agudiza na visão de
mundo apresentada pelo poeta, e que, conforme dissemos na parte introdutó-
ria dessa abordagem crítica, com o passar do tempo, foi ganhando mais niti-
dez, e, ato contínuo, ratificando a atitude cada vez mais cética e corrosiva do li-
rismo de Carlos Drummond de Andrade.

É com o surgimento de Claro Enigma (1951) que o enigma drummondiano
se clarifica cada vez mais, sem no entanto se resolver. Clarifica-se no sentido de
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se fixar, obsessiva e definitivamente, como a pedra irremovível e paralisadora
dos passos do poeta; a escuridão absoluta “de um mundo enorme e parado” (Noturno
à Janela do Apartamento); a percepção nítida, de indisfarçável vestígio shopenhau-
riano, de que viver e doer são faces indissociáveis de uma mesma experiência, a
que acompanha o homem, desde os vagidos do seu nascimento até o suspiro
final ocasionado pelo surgimento da morte.

No poema “O enigma”, último do livro Novos Poemas, publicado dois anos
antes de Claro Enigma, as pedras, diferentemente do que é narrado no famoso
poema “No meio do caminho”, integrante de Alguma Poesia, é que são intercep-
tadas por uma enorme e obscura força, que lhes barra o caminho, lhes obstacu-
liza a passagem, paralisa-lhes a travessia, sem contudo se autodecifrarem, rea-
gindo à inteligência, à sensibilidade, e a toda e qualquer tentativa de compreen-
são do seu mistério.

Conforme afirma lucidamente Alcides Villaça, “vivendo da própria rumina-
ção meditativa, a consciência perde o mundo e o tempo do mundo, restando
inúteis a inteligência e a sensibilidade – aquela multiplicando o enigma de si
mesma, esta servindo a uma piedade sem outro destino que não o próprio sujei-
to”. É esse traço de obnubilação completa da mente trancafiada nos limites do
seu próprio labirinto que dá a tônica de um dos mais belos e tocantes livros
emergidos da lavra competente de Carlos Drummond de Andrade: Claro Enigma.

Dividido em seis partes, o livro é uma funda meditação existencial, porta-
dora de acentuado matiz metafísico. Nesse livro, já a partir da epígrafe que o
introduz “Lês événemenis iii’ ennvient” (Paul Valéry), Carlos Drummond de
Andrade como que, voluntária e assumidamente, se desconecta de referências
históricas mais visíveis, e claramente identificáveis, como as geografias arrui-
nadas do pós-guerra (1945), com as quais ele dialogou na lírica participante
de A Rosa do Povo, e se fixa nas camadas mais indevassáveis da alma, e de um
mundo carente de sentido e propósito.

José Guilherme Merquior, em admirável ensaio sobre o conjunto da obra
de Carlos Drummond de Andrade, afirma que “num mundo que não tem sen-
tido – anticosmo grotesco – nenhuma substância do eu pode subsistir. A exis-
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tência zomba do sujeito e sua pretensa continuidade”. É sobre essa falência ab-
soluta da vida, com a entronização predatória de toda sorte de antivalores, que
o poeta mineiro lança as poderosíssirnas lentes de suspeição do seu vigoroso
olhar poético.

Indiferente a uma crítica mais armada ideologicamente, que viu no cará-
ter filosófico de Claro Enigma, um suposto retrocesso do poeta em relação à
participação social mais evidente de A Rosa do Povo, Drummond incursio-
nou pelas camadas mais abismais do ser, ancorando, num primeiro instan-
te, em um porto carcormido pela dissolução de tudo: da imaginação (falsa
demente); da palavra (desprezível e inútil senha de intervenção no tecido
descosido do mundo); da inocência, tragada pelas inevitáveis teias da ma-
dureza que surge como uma terrível prenda, que rapta, e elimina “todo o
sabor gratuito de oferenda”; do próprio legado poético, confinado nos li-
mites de “uma pedra que havia no caminho”; das falidas relações interpessoais,
matizada pela “confissão” da incapacidade de ter amado, não somente o se-
melhante, mas a si mesmo, fazendo convergir seus fiapos de afeto, ironica-
mente, para o “pássaro que, azul e doido, esfricelou-se na asa do avião”. Aqui, nesse
inventário de agônicos sentimentos, o poeta acha-se imerso na escuridão
definitiva, e simbólica, de uma noite que desceu sobre tudo, e sobre todos,
inviabilizando qualquer possibilidade, não de redenção, que desta nunca se
ocupou o lirismo corrosivo de Drummond, mas ao menos de algum gesto
capaz de libertar a vida de se tornar apenas uma ordem e uma mistificação (“Os
ombros suportam o mundo”.)

Nessa quadra da poesia de Drummond, a participação épica cede lugar a
uma contemplação lírica que, ao mesmo tempo em que se permite aspirar pela
emergência de uma realidade mais fraterna e humana, sabe que, dificilmente,
ela se concretizará efetivamente. Confessando não mais saber cantar “a guerra.
O amor cruel, os ódios organizados” (“Contemplação no banco”), ao poeta assiste,
tão-somente, as mãos, a modelar uma escultura de ar, cartografia de um ho-
mem pleno, habitante do distante país do imaginário, do solo de uma utópica
república, jamais pisada pelos homens.
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Jardineiro de uma flor que não brota nunca, ao poeta de Itabira coube, con-
tudo, sonhar com ela, mentá-la, mesmo confessando “ah, não viver para contem-
plá-la.” (“Contemplação no banco”.) Vê-se aqui, uma vez mais, em pólos anta-
gônicos e diametralmente opostos, o jogo tenso dramatizado pela força impo-
tente do desejo, e a potência inexorável das interdições.

Na segunda parte do livro, Notícias Amorosas, conforme indicia o próprio tí-
tulo, é sobre a temática amorosa que incide toda a reflexão engendrada pelo
poeta. Nesse patamar do livro, Drummond produziu algumas das mais belas
peças da nossa lírica amorosa, a exemplo de “Amar”, “Entre o ser e as coisas”,
“Tarde de maio”, “Campo de flores”. Perseguindo a mesma tônica imantada
por congênito pessimismo, o amor, na poesia de Drummond, é a expressão
mais exata da vocação originária do ser, por um lado, e a imagem mais irretocá-
vel da impotência de vivenciá-lo, por outro, daí a emergência da fina tecelagem
barroca que anima a expressão poética de “Amar”, poema inaugural da segun-
da seção de Claro Enigma. Daí, também, a ambivalência sêmica que cerca o
amor, tornando-o território de fugazes epifanias, normalmente seguidas de
dor e sofrimento. Amor precisão, amor ânsia, amor doação ilimitada e ingrati-
dão completa; amor vacuidade e procura medrosa; amor plenitude súbita e se-
quidão ordinária; amor e sua mais completa inexistência; amor devastação e
imagem mais indelével da derrota. Amor que não logra transcender, mesmo
nos seus “elementos mais encantados”, a desolada cartografia de uma “fogueira a arder
no dia findo” (“Entre o ser e as coisas”).

Na parte reservada à terra natal e à família, a escavação memorialística a que
se entrega o poeta na odisséia revisitadora das suas origens familiares, nada tem
de idílica ou idealizadora, antes, tinge-se de um olhar severamente avaliativo,
não raro irônico, típico de quem, distanciado do vivido, pode melhor compre-
endê-lo ou, quem sabe, aferir as suas consumadas desrazões.

Na quinta parte do livro, Os Lábios Cerrados, a morte pontifica como o gran-
de temário, com ênfase posta na emblemática figura do pai do poeta. A atitude
aqui é de renúncia a toda procura, e a morte, de tão onipresente, já não se im-
põe mais como objeto de enfrentamento. Por fim, eis-nos na parte final do li-
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vro, intitulada A Máquina do Mundo, onde encontramos o homônimo poema “A
máquina do mundo” um dos mais grandiosos de Drummond, apontado, com
justiça, por Alcides Villaça, “como a grande síntese das vivências de Drummond e de suas
convicções estético-filosóficas de então”.

De fato, marcado por solene tonalidade, linguagem elevada e impregna-
da de nítido recorte classicizante, A Máquina do Mundo dramatiza, em versos
pejados de indisfarçável vocação filosófica, o encontro entre um eu-lírico
que transita por uma estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo
que, manifestando-se súbita e epifanicamente, franqueia ao poeta, como
oferta luminosa, a resposta para tudo quanto foi objeto da sua ingente e
torturante pesquisa, ao longo de uma vida tecida e destecida pelas afiadas
engrenagens do malogro.

Resistindo à aparição do dom tardio, e, mais que isso, rejeitando a gratuida-
de da sua oferenda, o eu-lírico parece manter-se coerente com a radicalidade
de um projeto existencial em cujo estuário não há, porque nunca houve, espaço
para a irrupção de uma transcendência que, transbordando da face mais con-
creta e profana da história, se propusesse a conceder ao homem, em clave defi-
nitiva, a solução para os seus angustiantes problemas.

A recusa do poeta é a afirmação do humano, com a aceitação tácita de toda
a sua precariedade e todos os seus limites. As retinas fatigadas do jovem poeta
de 1928, esculpidas pelos provocativos versos de “No meio do caminho”, rea-
parecem aqui nos olhos incuriosos e lassos de quem, tendo-se consumido in-
gloriamente na tentativa de decifração do nexo absoluto do espetáculo miste-
rioso da vida, preferiu prosseguir, quem sabe, na busca do que de antemão pa-
rece se prefigurar como a imagem mais eloqüente do inalcançável.

“Relógio do rosário”, que emula com “A máquina do mundo” em beleza e
rara densidade filosófica, encerra o percurso errático de um lirisimo que fla-
grou no viver uma outra face de doer: “vivendo, estamos para doer, estamos doendo”.
Com esse belo poema, Drummond finaliza a travessia de um enigma claro, um
claro enigma, cujos indícios, convém reiterar, foram disseminados no corpo de
toda a sua obra, compondo, desse modo, um sistema poético arquitetado com
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a finura do artesão e a mão consumada do mestre. Uma poesia que, nascida no
solo concreto das mais significativas experiências existenciais, se consolidou,
também, como a expressão profunda de uma maneira toda especial de mani-
festação do conhecimento. Nela, a linguagem, as inquietantes questões sociais,
os laços de família, o incursionamento memorialístico, o temário amoroso, a
morte, o mistério da condição humana, e a perquirição funda do próprio senti-
do da existência se impuseram, ao longo de um itinerário criativo que atraves-
sou quase toda a cronologia do século vinte, como as marcas seminais do seu
multifário universo poético.

Reler Drummond se constitui, diria Goethe, numa espécie de promessa de
felicidade. Revisitá-lo significa reaprender a amar um poeta que, como pou-
cos, esteve atento às melhores lições da nossa modernidade literária, exatamen-
te a que, como acentua Carlos Felipe Moisés, infensa à teatralidade dos gestos
e ao peso enfático da oratória, fez da leveza da coloquialíssima linguagem coti-
diana, ditada pela informalidade conversacional de todas as horas, a matéria-
prima do seu verso, do seu ritmo e do seu canto. Relembrar Drummond é ver
assomar à nossa memória o perfil rigoroso do artista da palavra que fez das
constantes especulações em torno da palavra homem a fonte permanente dos
seus desassossegos, e, também, a morada possível dos seus contentamentos e
da sua fugidia, mas nunca de todo ausente, esperança.

Chegarmos mais perto de Drummond, e contemplarmos mais proxima-
mente as palavras com as quais ele construiu seu monumental edifício poético,
mesmo sem possuírmos as chaves para a sua sempre ansiada decifração, é mer-
gulharmos no insondável oceano da fenomenologia literária; e, nele, em seu
reino encantado e abismal, encontrarmo-nos com as múltiplas funções que a
literatura pode engendrar.

Deleitando e educando, como diria Horácio, sua poesia se impôs como
uma modalidade superior de conhecimento da realidade humana, não somente
do homem que contracenou no palco rasurado da historicidade dilacerante do
século vinte, mas do homem em sua essencialidade mesma, atemporalizada,
para bem além de todas as demarcações cronológicas.
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Em face, assim, de escritor tão relevante, para o seu tempo e para todos os
tempos, convém indagar: “Que pode o ser (leitor) amoroso, sozinho, em rotação universal,
senão amar?” Para Sartre, “a literatura é um estranho pião que só existe em movimento”. E
esse movimento somente se potencializa por um jogo interacional concreto
chamado leitura. Ler é, também, um ato de amor. Que a nossa leitura, apesar
das lacunas, possa ter sido capaz de rastrear a poesia de quem, tendo apenas
duas mãos, soube, como ninguém, exprimir o sentimento do mundo: do seu
mundo e de todos os mundos possíveis.
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Aminha apresentação diz respeito a uma das atividades de
George Agostinho da Silva no Brasil, a qual até há pouco

estava completamente desconhecida dos organizadores do seu cen-
tenário. Refiro-me à sugestão que ele deu para a criação de um
Centro de Estudos Brasileiros, na Universidade Federal de Goiás; à
sua conferência, de que resultou essa criação; e ao estudo que ele
escreveu para o primeiro número dos Cadernos de Estudos Brasileiros
que, como diretor, do Centro de Estudos Brasileiros, fundei em ja-
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� 1. O Homem que foi além do Litoral1

Como todo português que chega ao Brasil, George Agostinho da Silva foi
inicialmente um homem litorâneo, fascinado pela beleza das praias, afeito à
tradição marítima de sua gente ou então confirmando as comparações setecen-
tistas de Frei Vicente do Salvador, para quem, na sua História do Brasil, de 1627,
o Brasil tem “a figura de uma harpa” e os “portugueses, que, sendo grandes
conquistadores de terras, não se aproveitam delas, contentam-se de as andar
arranhando ao longo do mar, como caranguejos”. Não é à-toa que ainda hoje
os gabinetes portugueses de leitura estão situados ao longo da costa brasileira,
em Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto
Alegre. Não há nenhum nas grandes cidades do interior.

Ora, Agostinho da Silva chegou ao Brasil no início da década de 1950 e se
deixou ficar inicialmente pelo litoral: na Paraíba, em Pernambuco, na Bahia,
em São Paulo, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Só depois de 1951,
com a mudança da capital para Brasília – a nova capital do Brasil, situada no
Planalto Central, em terras do Estado de Goiás – é que, com a criação da Uni-
versidade Nacional de Brasília, ali se fundou um Centro Brasileiro de Estudos
Portugueses. Por essa época começava a expansão das novas Faculdades de
Filosofia e das novas universidades, como a Católica de Goiás e a Federal de
Goiás, ambas criadas em 1961.

No início de 1962, o reitor-fundador da Universidade Federal de Goiás
(UFG), Colemar Natal e Silva, esteve na nova capital, com o reitor da Univer-
sidade de Brasília (UnB), Darcy Ribeiro, que lhe falou do Centro Brasileiro de
Estudos Portugueses, criado em Brasília por inspiração de Agostinho da Silva,
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professor português, com grande experiência da expansão da língua portugue-
sa. Agostinho da Silva conhecia de perto a sobrevivência da língua portuguesa
no Timor e nas colônias portuguesas da África: Cabo Verde, Guiné-Bissau,
São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. E conhecia agora o português
brasileiro. Ora, o fundador da Universidade Federal de Goiás era um homem
politicamente tocado pela idéia do novo. Imediatamente convidou Agostinho
da Silva a visitar Goiânia (a 200 km de Brasília) e a pronunciar ali uma confe-
rência. Para isso, organizou uma Semana de Planejamento da Universidade.

Essa Semana iniciou-se em 22 de janeiro, com uma conferência de Darcy
Ribeiro, continuou nos dias seguintes com as de Agostinho da Silva, Walnir
Chagas (do Conselho Federal de Educação), Benedicto Silva (da Fundação
Getúlio Vargas) e Helder da Rocha Lima (Professor de Arquitetura da UFG).
A conferência de encerramento coube ao reitor Colemar Natal e Silva que,
além de resumir e comentar os principais tópicos das conferências anteriores,
tomou a conferência de Agostinho da Silva como modelo, falando, a partir
dela, da renovação da universidade brasileira e do que ele desejava fosse novo
na Universidade Federal de Goiás.

Mas o que mais encantou o reitor da UFG foram realmente as idéias de
Agostinho da Silva sobre a necessidade de se criarem centros de estudos para o
conhecimento do Brasil, isto é, para que os próprios brasileiros pudessem
conhecer o seu país. Agostinho da Silva pensava em quatro pontos estratégi-
cos do território nacional. Sublinhou a importância do Centro Brasileiro de
Estudos Portugueses já em funcionamento na Universidade de Brasília; do
Centro de Estudos Afro-Orientais, também em atividade na Universidade
da Bahia; a de um futuro Centro de Estudos Latino-Americanos, a ser funda-
do na Universidade Federal do Rio Grande do Sul; e – o que seria o ideal –
um Centro de Estudos Brasileiros, que funcionasse no coração do Brasil, na
Universidade Federal de Goiás. Diante de tal pensamento, que iluminou o
projeto de uma universidade nova e culturalmente importante, o reitor Cole-
mar Natal e Silva acatou a sugestão de Agostinho da Silva e declarou criado
o Centro de Estudos Brasileiros da Universidade Federal de Goiás, ratifica-
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do depois pelo Conselho Universitário e, imediatamente, indicou meu nome
para ser o seu organizador. Depois, me nomeou o seu diretor2, cargo em que
estive até o fechamento do Centro em 1964. Como eu era também, nesse
época, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, com pré-
dio próprio no Setor Sul de Goiânia, fez-se uma reforma no referido prédio
e ali se instalou o Centro de Estudos Brasileiros até que a Universidade cons-
truísse um prédio especial para o Centro.

�

Revivia-se com a utopia de Agostinho da Silva o arquétipo mítico dos po-
vos andinos, projetava-se um quadrilátero cósmico sobre a cultura brasileira:
no Norte-Nordeste, o centro da Bahia voltado para o mundo Oriental; no Sul,
o do Rio Grande do Sul, aberto para o Atlântico Sul e para os povos lati-
no-americanos; no Planalto Central, o de Goiás como lugar de pesquisa e de
conhecimento do Brasil; e, finalmente, o de Brasília, como lugar de síntese do
sentido geopolítico da cultura brasileira.

É que as palavras e a filosofia de Agostinho da Silva tinham muito de utópi-
co, de esperança na transformação e no aperfeiçoamento das instituições cul-
turais do Brasil. Sem que isto estivesse explícito no seu discurso, ele parecia re-
tomar a visão mítica dos antigos incas que imaginavam o seu “império” no
sentido do Tihuantisuyo, isto é, dos “quatro pontos cardeais” ou dos “quatro
cantos do mundo”. Esta imagem se tornou freqüente nos manifestos das van-
guardas latino-americanas, a partir de 1916. Por isto não deixa de ser curioso
que Agostinho da Silva tenha escolhido como emblema do Centro Brasileiros
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de Estudos Portugueses, da Universidade de Brasília, em pleno Planalto Cen-
tral, distante do mar, justamente uma rosa-dos-ventos (uma rosa-dos-rumos, uma
rosa-marítima). De tal maneira a imagem dos quatro pontos cardeais foi im-
portante para os vanguardistas latino-americanos da década de 1920, que um
deles – o chileno Vicente Huidobro – escreveu lúdica e politicamente no seu
poema “Altazor”, de 1931, que, para os sul-americanos, “los cuatro puntos cardi-
nales son tres: Nord y Sur”, numa alusão humorística e crítica à situação de terceiro
mundo dos países latino-americanos. Já no século XVI, Luís Vaz de Camões
havia pressentido essa imagem cósmica no oferecimento do poema a D. Sebas-
tião, como na conhecida hipérbole da estrofe 8.ª do Canto I de Os Lusíadas:

Vós, poderoso rei, cujo alto império
O sol, logo em nascendo, vê primeiro.
Vê-o também no meio do Hemisfério
E quando desce o deixa derradeiro.

A imagem dos pontos cardeais como limites de um império ou de um pensa-
mento atualizava o sentido dialético de Regional versus Nacional, tema perma-
nente num país como o Brasil, de dimensões continentais, onde as várias re-
giões – e as universidades dessas regiões – enfrentam constantemente a discus-
são a este respeito. Até há pouco tempo ser nacional no Brasil era escrever e pu-
blicar no Rio de Janeiro ou em São Paulo, num claro menosprezo às grandes
cidades do interior, muitas delas com mais de um milhão de habitantes. Neste
sentido, as próprias universidades brasileiras do interior até hoje não assumi-
ram inteiramente as suas regionalidades.

� 2. O Homem que viu de dentro do Brasil
O discurso de Agostinho da Silva em Goiás reafirmava inconscientemente

o sentido do espaço mítico em que se fundava a Universidade, no interior, no
não-litoral, no centro geopolítico do Brasil, lugar de expansão, de alargamento
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geográfico do território, tema recorrente no seu pensamento de se imaginar o
Brasil “a haver”, um país do futuro, como no famoso livro de Stefan Zweig, es-
crito dez anos antes de Agostinho chegar ao Brasil. Para o filósofo português o
Brasil era uma permanente projeção para o futuro, como uma “potência terre-
na” que “pudesse vir a ser aquela potência espiritual, que se tinha imaginado
que um dia seria o próprio Portugal”. “E ai de nós – exclama ele no exórdio de
seu discurso – ai de nós se nós enquanto vivemos não sentimos a paz de todo
presente e a paz de todo passado, sobretudo esse apelo da coletividade futura.”

Não vale a pena no fundo planejarmos coisa nenhuma para nossa vida.
As nossas vidas serão sempre mesquinhas se elas se incluírem dentro do res-
trito tempo e dentro do restrito espaço em que nossas vidas podem desen-
volver. Elas só são grandes, quando nós incluímos, juntamente com a vida
dos que viveram antes de nós e juntamente com a vida daqueles que são nos-
sos contemporâneos, a vida daqueles que virão depois de nós.

Depois de dez anos de vivências culturais por vários estados do litoral brasi-
leiro, Agostinho da Silva chega ao Planalto Central, ao centro do Brasil – cen-
tro geográfico e geodésico, centro antropológico e político do território brasi-
leiro e, com a sua experiência de antepassados descobridores, olha, repara e vê,
no sonho e na imaginação dos descobridores e dos bandeirantes, o espaço real
e utópico de um Brasil melhor. Daí as suas palavras de homem que foi além do
litoral e que, de dentro para fora, do sertão para um sonho a nascer, olha, vê,
repara a máquina da esperança. E pôde, portanto escrever que

Inventar o Brasil geográfico é fácil. Saber o que é o Brasil não-geográfico,
saber como vamos definir o Brasil no campo do espiritual, no campo da sua
mensagem essencial ao mundo, eis aí o difícil. Se perguntarmos a alguém, seja
quem for, o que ele acha do Brasil, o que distingue o Brasil de todas as outras
nações do mundo, o que pode garantir o Brasil como o arauto de uma civili-
zação nova, ninguém saberá responder. E, no entanto todos acham que [...] o
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Brasil, evidentemente, está chamado a desempenhar uma grande missão no
mundo e que tenta transmitir aos outros valores de que os outros realmente
não suspeitam e de que os outros não são capazes de realizar coisa nenhuma,
não são capazes de avançar mais, uns porque são demasiadamente jovens, ou-
tros porque são demasiadamente velhos, outros, como a Europa de que vos
falava há bocado, se comprometeram demais com as mecânicas.

E com humor e um tanto de ironia comenta, nesse ano de 1962, que para os
africanos e asiáticos os valores europeus “estão inteiramente falhados”, porque
“A Europa os abandonou sem que tivesse dado médicos, engenheiros, sem que
tivesse dado mecânicos, sem que tivesse dado administradores, sem que tivesse
orientado para nenhuma espécie de vida livre”. Ao passo que, para ele, “O Bra-
sil sabe como ser feiticeiro sem ser aprendiz de feiticeiro que desencadeia as
forças sem se submeter às suas vontades”. E acrescenta:

O Brasil tem a displicência e as boas qualidades da preguiça e as boas quali-
dades de chegar atrasado e as boas qualidades do seu desajustamento sufici-
entes para não acreditar que as coisas mecânicas sejam deuses, para não
acreditar que a Suíça, por exemplo, seja o melhor país do mundo, porque os
trens chegam exatamente no horário. Que importa? Se até hoje toda a civili-
zação suíça deu de si um relógio de pulso. Mais coisa nenhuma.

Dentro desta maneira especial e irônica de ver e pensar uma nova universi-
dade no Brasil foi que Agostinho da Silva viu mais profundamente o Brasil e
passou ao reitor da recém-fundada Universidade Federal de Goiás a visão
mais que pedagógica de um Centro de Estudos Brasileiros, um centro que,
juntamente com três outros centros de estudos, em regiões estratégicas do
território nacional, pudessem ensinar a língua, a cultura e os problemas do
Brasil, não só aos africanos e aos latino-americanos, como também aos pró-
prios brasileiros.
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� 3. O Sentido Maior do Centro
de Estudos Brasileiros

No seu discurso, Agostinho da Silva começava por situar as universidades
brasileiras na sua função social, como uma coletividade que se relaciona com
outras coletividades, afirmando, com muita ênfase, que “Esta Universidade,
como outras Universidades [...] só será grande na medida em que imaginar o
futuro, em que imaginar um grande sonho”. E na sua linguagem filosófica e ao
mesmo tempo poética acrescentava que “não ter medo dos sonhos é a primeira
coisa que devemos ter na vida. E em seguida, depois de não ter medo dos so-
nhos, não devemos ter medo de os ir realizar imediatamente”.

Sabendo da situação do ensino no Brasil, ele foi capaz de afirmar o que nin-
guém – nenhum reitor, nenhum professor, nenhum técnico do Conselho Federal
de Educação, possivelmente nenhum aluno –, tinha-se dado conta, ou seja, que

Não há atualmente nas Universidades [brasileiras] nenhum lugar onde nin-
guém se possa formar em estudos brasileiros. Não há nada onde se possa
aprender o Brasil, a não ser que professores se distribuíssem por quatro ou
cinco Faculdades diferentes, sem concatenação, sem que os ensinamentos
estejam entrosados e sem que o complexo cultural desapareça tão inferior-
mente da realidade brasileira [...] É preciso que nalgum lugar pioneiro se
forme um instituto, um centro que se ensine fundamentalmente o Brasil.
[...] Esse Centro de Estudos Brasileiros, que não existe em parte alguma,
tem que se fazer.

E depois de dizer que, para ele, uma universidade não é de uma cidade, mas de
uma região, afirma que “E esse Centro de Estudos Brasileiros tem que ser neste
vosso Goiás, neste centro do Brasil, no meio do Brasil, região que foi de gente ban-
deirante e tem que continuar de gente bandeirante. Aqui, onde existe efetivamente
lançado alguma coisa de essencial para o resto da cultura brasileira. Que nenhuma
das outras universidades pode fazer o que não tem, porque não tem ambiente para
isso”. E conclui, um tanto profeticamente com as metáforas náuticas:
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“As dificuldades nunca serão insuperáveis. E haverá muito mais facilidades
do que dificuldades. Coisas surgirão nas quais nem sequer pensávamos e
que nos poderão ajudar. E um dia, quando isso estiver feito, e nos lembrar-
mos desta noite e nos lembrarmos deste projeto e nos lembrarmos deste so-
nho que lançamos, assim nós iremos verificar que afinal a História estava
exigindo e que nós nada mais fizemos que embarcar no tal barco de que fa-
lávamos no início e remar um pouquinho, porque, às vezes, quando o vento
falha é necessário mesmo remar, mas que na maior das vezes é de muito
bom gosto ir deixando que o barco derive por onde quer sem que façamos
nenhum esforço.”

Como já dissemos, o Centro de Estudos Brasileiros foi pensado como uma
superestrutura da Universidade Federal de Goiás. O fundamento filosófico
que inspirou a sua criação era o de que a universidade, com seus institutos e fa-
culdades, cada uma com o seu currículo especializado, não “tinha tempo” para
estudar a realidade brasileira. Daí a necessidade de um organismo que atuasse
como um espírito universitário de conscientização da realidade nacional. Profes-
sores e alunos desconheciam o sentido maior da nossa história, da geografia
brasileira, os problemas antropológicos do homem brasileiro, as suas relações
sociais, o lado econômico e artístico do país. O Centro de Estudos Brasileiros
seria o ponto de união cultural de todas as faculdades e estaria diretamente su-
bordinado à reitoria, como de fato esteve, mas só administrativamente. Com o
tempo acabou ganhando a autonomia para a sua direção didática e cultural. A
sua ligação direta com a reitoria teve afinal o seu lado ruim, porque acabou
sendo vítima da oposição que se fazia ao reitor Colemar Natal e Silva que, com
seus mil problemas, não teve jeito de dar mais atenção ao Centro, que acabou
sofrendo os malefícios das intrigas e das invejas da política universitária.

Agostinho da Silva visitou várias vezes o Centro de Estudos Brasileiros: es-
teve na sua aula inaugural no dia 11 de março de 1962 e escreveu para os Ca-
dernos de Estudos Brasileiros (n.o 1, janeiro / junho de 1963) o artigo a que deu o
título de “Centro de Estudos Brasileiros”. A comprovar a sua popularidade, os
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alunos do CEB deram, em abril de 1962, o nome de Agostinho da Silva à sua
entidade de classe. No fim de 1962 se formou a primeira turma do CEB. A se-
gunda, em dezembro de 1963, era composta de 15 alunos e teve como Patro-
no o Prof. Dr. George Agostinho da Silva, que não pôde comparecer. Tiveram
homenagem especial o Governador do Estado, Mauro Borges Teixeira, o Di-
retor do Centro, Gilberto Mendonça Teles e o Vice-Diretor Bernardo Elis
Fleury Curado. O reitor Colemar Natal e Silva expôs o seu pensamento sobre
a função do Centro na Universidade e, em seguida, falou o paraninfo da turma,
Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira. Infelizmente, o discurso de Jusceli-
no foi confiscado pelos militares no ano seguinte3.

Com a revolução militar de 1964, o Centro de Estudos Brasileiros da UFG
foi fechado e o seu diretor exonerado pelo Ato Institucional n.o 1, de 9 de ou-
tubro de 1964, sob a acusação de que o Centro era “comunista” porque “estu-
dava o Brasil”. Para que os alunos matriculados não sofressem solução de con-
tinuidade nos seus estudos, consegui que o Conselho Universitário, de que eu
continuava fazendo parte, aprovasse a passagem deles para os cursos de Letras,
de História e de Ciências Sociais.

Vivendo em Brasília, mais perto dos acontecimentos políticos, Agostinho
percebeu os rumos do golpe militar e, no fim do ano de 1964, me mandou um
recado para ir ter com ele. Fui, e ele me disse: Falei com Maria de Lourdes Bel-
chior Pontes, nossa adida cultural no Rio de Janeiro, e nos pareceu oportuno
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que você recebesse agora uma bolsa de estudos para Portugal. E foi assim que
em março de 1965 vim a Portugal, fiz um curso de Especialização em Língua
Portuguesa na Universidade de Coimbra, conheci homens como António Qua-
dros, Jacinto do Prado Coelho, Lindley Cintra e Vitorino Nemésio e, de quebra,
numa conferência na Universidade de Lisboa, fui convidado pelo embaixador
Hélio Scarabotolo, diretor dos Serviços Culturais do Itamaraty, para ser pro-
fessor de Literatura Brasileira no Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, em
Montevidéu.

Agostinho da Silva me abria, indiretamente, as portas para o contato com a
literatura latino-americana, como ele sonhava nos seus projetos arquetípicos.
Como fui trabalhar no Instituto de Cultura Uruguaio-Brasileiro, em Montevi-
déu, onde estavam exilado Jango Goulart e Leonel Brizola, o Serviço Nacional
de Informação (SNI) me relacionou com eles (com os quais nunca conversei)
e me “condecorou” com o AI-5, em 1969. Aposentado na UFG optei por vir
para o Rio de Janeiro, onde, imediatamente, fui contratado como professor da
Pós-Graduação da PUC-Rio e onde estou há trinta e cinco anos.4

Dezoito anos depois, agora como professor de literatura brasileira na Uni-
versidade de Lisboa, fui visitar Agostinho da Silva. De volta ao Brasil, comecei
a receber suas cartas, que guardo no meu arquivo. Era um grande filósofo mo-
derno, com os pés na tradição ibérica. No seu pensamento ecoavam idéias de
Giocchino da Fiori para quem houve uma época do Pai, outra do Filho e co-
meçava no fim do século XII a época do Espírito Santo, que preparava o ho-
mem para a sua volta no futuro. O pensamento de da Fiori influenciou os fran-
ciscanos e cresceu pelo mundo. Isto explica a preocupação de Agostinho da
Silva em conhecer os cultos e ritos do Brasil ligados ao Divino Espírito Santo.
Em Goiás, conheceu a romaria de Trindade, cujo orago é o Divino Padre Eter-
no; e conheceu em Pirenópolis as festas populares do Divino, no mês de julho,
onde o imperador é às vezes uma criança. Agostinho da Silva era dessa estirpe
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de filósofo que pensava no futuro da humanidade e, para isso, queria prepa-
rá-la para o advento da nova Era.

Foi por essa época (em que vivi em Lisboa) que lhe dediquei o poema “Mi-
tofagia” (in Plural de Nuvens, Hora Aberta), que se abre e fecha com um soneto,
enquanto a parte central descreve a variabilidade das versões do mito sebastia-
nista:

Mitofagia

A Agostinho da Silva

É mítico porque é integrado ou inscrito num certo
necessitarismo tradicional lendário e iluminado.

António Quadros

l.
De repente, parou. Era um cavalo
que não parava nunca, mas vivia
no meu desejo louco de montá-lo
para mostrar ao mundo o que eu queria.

Parou na minha porta e, a contemplá-lo,
gastei o azul solar da epifania,
e vi o meu futuro no intervalo
de um presente de grego e mouraria.

Perdendo um dia o meu cavalo branco,
me simulei maluco e, meio manco,
fui seqüestrado por um serafim.
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E, hoje, D. Sebastião ou D. Quixote,
trago sempre comigo, para um dote,
as ilhas do meu sonho, e meu rocim.

2.
Sei que me esperam quando o sol a pino
desfizer esta névoa em que me oculto,
talvez nas formas novas de um menino,
talvez no corpo desse antigo vulto.

Talvez me tenha convertido, em Meca,
ou passado ao Brasil nalgum naufrágio;
meu sonho é como a fonte que não seca,
é doença que pega por contágio.

Na ilha em que vivi, na dos Amores,
entre palmeiras, sabiás, feitiços,
cada ninfa trazia as suas flores
para adornar meu pé e compromissos.

Na história do futuro eu fui, sou visto
como um divino espírito vindouro,
mas é pela demanda que eu existo
meio verde-amarelo como um louro.

Há quem diga que fui o D. João IV
ou o presidente-rei Sidônio Pais;
há tanta controvérsia que reparto
minhas encarnações e meus sinais.

E fui também o Fingidor, na imagem
de uma mensagem céltica, de um mito
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onde encontrei meu ar de personagem
tão barulhento como um periquito.

Sei que sou desejado (o indescoberto
que se infiltrou nas raças e nas roças);
não sei se sou Camongo ou se Gilberto,
sei que as minhas saudades são as vossas.

Na forma de um Saci eu li num texto
que sou quem foi e se sumiu na guerra,
mas há quem me vê logo um D. João VI
fazendo as malas e deixando a terra.

Sou todo esse folclore que, de longe,
te faz continuar, D. Sebastião:
és “Camões”e “Bocage”– sois Camonge
a lutar contra “o reis” no meu sertão.

Se alguém, com um olho só, viu mais profundo
as glórias do passado e a vil tristeza,
com uma perna só, possuo um mundo
todo de ambigüidade e de incerteza.

De um lado, um D. Quixote de chinelo
pulando num pé só, nas mãos apenas
levo a viola para algum duelo
e encantação de loiras e morenas.

E, de outro, um dom qualquer com sua tropa,
um D. Juan no luar das sextas-feiras,
dizendo não aos mísseis pela Europa,
dizendo sim às misses estrangeiras.
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E assim me encontro, em plena Liberdade,
exibindo esta perna como um cetro:
talvez um tanto morto de saudade,
talvez um tanto cheio, como o metro.

3.
Tu regressaste um dia de domingo
à paisana e nas dobras da bandeira,
sentias no teu peito uma longínqua
mistura de esperança e de canseira.

Tu regressaste assim como quem brinca
além da multidão, nalguma feira,
onde existe o calor da tua língua
que com pouca exceção é brasileira.

E pois que regressaste e ninguém soube,
ninguém te viu, te festejou nem nada,
dobra o papel de santo que te coube

e espera um novo tempo que te deixe
chegar furtivamente, na alvorada
de um cavalo-marinho ou então de um peixe...

En verdad que estoy por decir que me holgara que hubiera sucedi-
do todo al revés, porque me obligara a pasar en Berbería, donde
com la fuerza de mi brazo diera libertad no sólo a don Gregorio,
sino a cuantos cristianos cautivos hay en Berbería. Pero ¿qué
digo, miserable? ¿No soy yo el derribado?
D. QUIXOTE, II, LXV
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Como se vê, o poema vai desdobrando-se nas formas mitológicas do re-
gresso de D. Sebastião que, no fundo, parece confundido com D. Quixote
[daí a hipógrafe] e com o próprio Agostinho da Silva, no qual se reflete um
sujeito lírico, de fala brasileira, mas totalmente impregnado de toda essa fi-
losofia, como no soneto final que retoma imagens da filosofia agostiniana

�

No dia 17 de outubro deste ano, quarenta e dois anos depois do fecha-
mento do Centro de Estudos Brasileiros, a Universidade Federal de Go-
iás, por intermédio da Prof.a Zaíra Turcchi, diretora do Instituto de Le-
tras, nos recebeu, a mim e o Dr. Amândio Silva, responsável pelos eventos
do centenário de Agostinho da Silva no Brasil. Houve conferências e ex-
posição sobre a vida e a obra do filósofo, inspirador do Centro de Estu-
dos Brasileiros. O homem que, não sendo brasileiro, soube ver, para além
do visível, os pontos cardeais da cultura brasileira, e projetá-los, como no
Tihuantisuyo dos incas do século XIII, nos quatro centros de estudos – o
da Língua Portuguesa, na Universidade de Brasília, que teve de se adaptar
aos novos rumos da política universitária; – o da Cultura Afro-Asiática,
na da Bahia, que perdeu a sua força original; – o de Estudos Brasileiros,
na de Goiás, que foi discricionariamente fechado; – e o da Cultura Lati-
no-Americana, na do Rio Grande do Sul, que nem chegou a funcionar. Se
não foram adiante, muitas de suas idéias ficaram para as futuras gerações.
E muitos de seus alunos cresceram no magistério, na literatura e na políti-
ca, mesmo quando o medo e a delação dominavam o Brasil dos anos do
governo militar.

Hoje não tenho dúvida em afirmar que de todas as realizações de Agos-
tinho da Silva no Brasil a que lhe deu mais alegria, a que mais esteve próxi-
ma da essência de sua filosofia pedagógica, a que mais se concretizou se-
gundo o seu pensamento, segundo o seu sonho, foi, sem dúvida, a utopia
que ele viu nascer, crescer e se concretizar no Centro de Estudos Brasileiros
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da Universidade Federal de Goiás. Foi talvez o mais rude golpe que ele sen-
tiu, de longe, de perto, de Brasília, continuação do território goiano, onde
ele também viu ruir outro de seus sonhos, sem perder, contudo as suas es-
peranças no futuro.

Num ensaio que escreveu entre 1950 e 1960, intitulado “Uma teoria do
Brasil”, encontramos uma forte identidade com as idéias expostas na con-
ferência que pronunciou em janeiro de 1962, na Semana de Planejamento
da UFG. Como os editores do livro coletivo Invenção do Brasil, de 1997, não
se lembraram das relações de Agostinho da Silva com Goiás, com Goiânia,
principalmente, não puderam fazer uma comparação dos dois textos. Mas
encontrei afirmações que os unem, mesmo que a imagem seja outra. Uma
delas diz respeito à potencialidade do Brasil, escrevendo que “só há, teolo-
gicamente, um pecado imperdoável, isto é, o que se comente contra o Espí-
rito Santo, contra as possibilidades fundamentais do indivíduo dentro dos
planos divinos; pois bem: é pelo desmatamento ou pelo florestamento que
o Brasil pode escolher entre cometer ou não o seu pecado contra o Espírito
Santo”. Com relação à poesia e à pintura faz crítica ao gosto dos artistas
pelas idéias estrangeiras, “por fraqueza ou voluntária adesão”, e comenta:

o artista brasileiro no melhor, por exemplo, de um Machado de Assis, é
capaz como nenhum outro de ligar, com um perfeito domínio técnico,
expresso pela simplicidade, o sonho e a realidade, traduzindo nos apre-
ensíveis termos do sensível a fantasia que reside nas coisas, revelando
pela humildade e a coetânea audácia de sua arte aquela beleza e íntima
verdade que tanto se furta a quem vê o universo apenas sob critérios de
utilidade. Poetas, pintores e arquitetos do Brasil ensinam ao homem co-
mum a ver quanta fantasia e irrealidade se escondem no acontecer coti-
diano e lhe apresentam o que tem de eterno, o que o liga a um Deus, cuja
característica essencial passa a ser não a vontade nem o amor mas a ima-
ginação criadora, no gosto pelo singular, pelo que é diferente, pelo indi-
vidual e único.

201

Agostinho da Silva na criação de Centros de Estudos no Brasil



Finalmente, o que ele diz no final de “Uma teoria do Brasil” é quase idênti-
co ao que escreveu em determinado momento da citada conferência, que já
está publicada no bojo deste Centenário:

Afigura-se-nos então, pelo que dissemos de sua possibilidade e seus an-
seios íntimos e pelas manifestações que logram romper as necessidades
de uma evolução econômica que o engloba, que seria o Brasil o ponto de
onde poderia partir essa salvação da Humanidade; os outros se envolve-
ram demasiado na política e na técnica, se comprometeram demasiado
na empresa de assegurar o material e estão ainda demasiado soltos do
apoio espiritual indispensável para que possam, nesta espécie de queda
livre em que vão, encontrar as possibilidades mecânicas de uma inversão
de atitudes. É, porem, inteiramente verdade que não há salvação indivi-
dual e que o primeiro, porventura o único dever de cada homem, porque
naturalmente daí decorre tudo o que vier, é o de se salvar a si próprio; te-
mos de nos recompor nós, inteiramente, em todo o esplendor de uma
nova existência para que possamos levar aos outros a mensagem de espe-
rança e apoio.

� 4. Antologia do Pensamento de
Agostinho da Silva

Eis alguns tópicos do pensamento do Filósofo da Esperança sobre o Brasil e
sobre a universidade brasileira nessa conferência de 23 de janeiro de 1962. Por
estes exemplos se percebe a linguagem carregada do filósofo, num discurso
oral e, por isso mesmo, cheio de repetições e de acumulações no sentido de dar
clareza às idéias que se vão desenrolando ou se superpondo, numa estilística
que tem muito a ver com a linguagem conceptista do Pe. Antônio Vieira. Eis o
que disse Agostinho da Silva:
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4.1. Extraído da Conferência de 23 de janeiro
de 1962 (ainda inédita)

a – Sobre Portugal:

� Havia em Portugal gente convencida de que o Brasil era um grande paraíso
terrestre que se teria encontrado. E então para ele valia a pena fugir. Havia
navios que não podiam voltar a Portugal, porque as tripulações desertavam.
Muitos fugiam para não ter que regressar a um Portugal, que eles não reco-
nheciam como o autêntico Portugal, que não lhes dava liberdade de espíri-
to, que não lhes dava possibilidade de imaginarem e inventarem a sua vida,
ao passo que o Brasil lhes oferecia exatamente essa possibilidade [...]. Esses
homens, então, passo a passo, enfrentando todas as dificuldades, inventan-
do soluções, quando era possível inventar soluções, esses homens, passo a
passo, foram traçando planos, que era mais como plano dos homens, por-
que era o plano de uma coletividade, era o plano de uma comunidade e mais
o plano de uma coletividade, que estava viva, ou mais que um plano de uma
coletividade que tinha morrido, era o plano de uma coletividade que atuava
no futuro para o esforço desses homens.

b – Sobre Universidade:

� A maior parte das universidades brasileiras [...] são universidades portu-
guesas no que têm de pior implantadas no Brasil e foi, possivelmente, graças
a ação de nossa gente na África, que alguns países, por exemplo a Nigéria,
tomaram já iniciativa de fundar escolas que sejam deles, escolas que sejam
de África.

� Esta Universidade, como outras universidades, esta coletividade, como ou-
tras coletividades só será grande na medida em que imaginar o futuro, em
que imaginar um grande sonho. E não ter medo dos sonhos é a primeira
coisa que devemos ter na vida. E em seguida, depois de não ter medo dos
sonhos, não devemos ter medo de os ir realizar imediatamente.
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� Se a universidade brasileira não tomar sobre si essa tarefa, se não for a guia
de seu povo, se a universidade brasileira não se sentir responsável pela sorte
de cada cidadão brasileiro, a sua sorte material ou a sua sorte espiritual, a
universidade brasileira terá falhado completamente na sua missão. [...] A
nossa tem que ser essencialmente uma instituição virada para os problemas
do homem, do homem tal qual ele se apresenta na realidade. Só assim cum-
priremos nossa missão dentro do Brasil.

� Nenhum ponto [...] do Brasil formulou até hoje o que seja o Brasil. Não
há em nenhuma de nossas universidades lugar nenhum, Instituto algum
onde se possa aprender o Brasil. Aquilo que vos dizia ontem o prof.
Darcy Ribeiro, a propósito do ensino da nossa língua e da nossa litera-
tura é verdadeiro. O resto é mais grave do que ocorre. Ele apenas chamou a
atenção para o problema do ensino da língua e para o problema do ensino
da literatura, mas é mais grave do que isso. É que nem língua, nem literatura
se pode compreender completamente, quando não se entendeu história, não
se entendeu economia, não se entendeu sociologia, quando não se entendeu
a arte, quando não se entendeu realmente o fundamental – aquilo que faz a
infra-estrutura e a superestrutura, aquilo que faz o complexo cultural de um
povo.

� Uma das críticas que se pode fazer à universidade brasileira é que ela é for-
mada por circunstâncias históricas, de unidades separadas uma das outras e
que então o sistema de Instituto de Brasília vai permitir que essa universida-
de se integre, que os alunos se liguem uns com os outros e entre si e quando
depois partirem para suas Escolas especializadas eles levam lá, já um lastro,
uma consciência, um hábito de consciência universitária que não existe nas
outras universidades.

� Eu creio, por exemplo, que numa universidade como esta, um Centro,
como o Centro de Estudos Brasileiros poderia ser esta unidade integradora.
[...] Que um dia seja possível exigir, como se exige em Brasília, para o médi-
co, para o advogado, para o engenheiro um crédito de estudos brasileiros.
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[...] Essa fórmula do Centro de Estudos Brasileiros de que falei será logo co-
piada, adjuntada pelas outras universidades, porque elas vão sentir a neces-
sidade de fazer como várias outras Universidades do mundo inteiro.

4.2. Extraído do Artigo no Caderno de Estudos Brasileiros

(n.o 1, janeiro / junho de 1963)
a – Faculdade de Filosofia / Letras:

� Havia nas Faculdades de Filosofia uma vaga Literatura Brasileira, ou uma
não menos vaga Geografia do Brasil, já separada da Literatura por uma ab-
surda divisão em cursos, ou uma História do Brasil que raras vezes trabalha
sobre documentação original [...]. Tudo isso disperso, tudo isso inseguro,
tudo isso mais para dar emprego a catedráticos do que para verdadeiramen-
te se integrar no problema da constituição [sic] comportamento atual e mis-
são futura do Brasil. Creio que se reunirão bem os males dizendo que numa
Universidade como a de Brasília, de tão bom projeto e de tão bom apoio na
melhor gente, ainda existe uma coisa chamada Letras Brasileiras, separadas
pelas tais fatalidades de arranjos burocráticos de cursos.

b – Centro de Estudos Brasileiros:

� Pois Goiás se libertou de tais limitações, e convém que disso se saiba. Pare-
ceu ao autor do presente escrito, pouco depois da renúncia do Presidente
Jânio, e considerando como o Estado se comportara na crise, considerando
ainda a sua posição central no território brasileiro, considerando finalmente
a capacidade de ação, a audácia, a inteligência construtora, a sensibilidade
regional e nacional do Reitor Colemar Natal e Silva [...], pareceu, pois, ao
autor, tão atacado ultimamente, e neste setor, pelos supervendedores de
uma subliteratura que se pretende social quando é apenas ruim, que chegara
a ocasião de se fundar numa Universidade um Centro de Estudos Brasi-
leiros. [Negrito nosso]. Assim o propôs, assim o Reitor o aceitou, assim, o
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que foi ainda mais estranho, se realizou um ou dois meses depois de feita a
proposta inicial. Mas esta Universidade Federal de Goiás é realmente uma
universidade à parte: o Reitor não está contra o que se propõe, mas a favor;
os alunos têm voz ativa; e sabe-se acolher o pessoal, com a plena consciência
de que ele não é de início da mais alta excelência que se poderia desejar, mas
que excelente o farão a boa vontade, a dedicação, a modéstia, o estudo, o
ambiente.

� Começou o Centro de Estudos Brasileiros por montar um Curso de Estu-
dos Goianos, que também é exemplo. [...] Foi então a Universidade Federal
de Goiás a primeira a ter um curso de história do seu Estado. Claro que é
muito mais cômodo dar história da Europa, ou história do Brasil decalcada
no Varnhagen, no Taunay, ou, para os mais em dia, no ISEB; dar história de
um Estado obriga a pesquisa, obriga a saber o que é um manuscrito e obriga
a saber o que é um mapa original; e foi talvez das coisas mais belas que se
têm passado em Universidade Brasileira o ver com que entusiasmo profes-
sores e alunos, sob a inspiração, mais do que chefia, de seu jovem diretor, se
lançarem à tarefa, e não só ao campo da história, mas igualmente no campo
da economia, da sociologia, da antropologia, da filologia.

� Hoje, no seu segundo ano de existência, com muita boa resposta da popula-
ção universitária, já o Centro mantém, a par do Curso de Estudos Goianos,
um Curso de Estudos Brasileiros; espero que este domínio não fique apenas
limitado a seus valores próprios, mas [...] leve a Goiás os melhores do Brasil,
que muitas vezes, senão a maior parte das vezes, não estão nas universida-
des, quaisquer que sejam as suas ideologias, porque na vida só é fecundo o
diálogo, só é vivo o confronto de pensamentos, só fazem luz, não as idéias,
mas os seus entrechoques. O Centro de Estudos da Universidade Federal de
Goiás deve ser o ponto de reunião de todos os que se interessam pelo Brasil,
em qualquer dos seus aspectos e qualquer que seja o seu ponto de vista.

� Minas Gerais e São Paulo prestaram homenagem a Goiás imitando-o; o
Conselho Federal de Educação a prestou se lhe opondo. Parece efetivamen-
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te ter receado que o Centro abalasse as estruturas das Faculdades de Filoso-
fia; em primeiro lugar, não se percebeu que o Centro viesse a abalar o que
nas Faculdades ainda é o melhor, a Geografia, a Biologia, a Física, a Quími-
ca, a Matemática; em segundo lugar, não podia haver abalo nenhum para a
Filosofia, que nas nossas Faculdades é apenas título de cadeira ou de secção,
e nada mais; o abalo seria apenas para as chamadas Letras, incluindo a His-
tória, e bendito seria o abalo, porque na maior parte das vezes o que aí existe
é apenas uma péssima Escola Normal de professores de ensino secundário
ou o emprego de quem falhou em outras profissões, e tornaria a falhar, se de
novo as tentasse. Deve, porém, tratar-se de um equívoco, e, ou o Conselho
reconhece o Centro, ou, pelo evoluir das coisas, o Centro um dia ajudará o
sepultamento do Conselho.

� De qualquer modo, os Centros, a partir de Goiás, ganharão sua batalha: têm
inteligência, têm vontade, têm saber, têm paciência, têm coragem, têm ini-
ciativa; e têm, para, além disso, alguma coisa que vale muito mais: estão em
consonância com o curso da História e o curso da História vai pelo cami-
nho do Brasil e dos povos seus irmãos, não pelo caminho de alemães, ameri-
canos ou russos, bem próximos, e aliados, no fundo; vai pelo caminho do
servir e não do poder; se não houvesse mais nada a fazer, poderiam, os Cen-
tros, como no provérbio árabe, sentar-se numa pedra e ver passar o cadáver
de seus inimigos: mas sempre dá um certo gosto apressar, para o que não
vale, a jornada dos cemitérios; dos cemitérios com anônimas e abandonadas
campas.
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Vozes do Deserto: do
casulo das lendas ao
vôo de Nélida Piñon

Dalma Nasc imento

� O cenário
Prêmio Jabuti de melhor romance de 2004, Vozes do Deserto1 é o tí-

tulo poético do décimo sexto livro de Nélida Piñon, aventura nar-
rativa ambientada não mais no Brasil ou na Galícia, nem nos pri-
mórdios do cosmos mítico em formação de suas primeiras obras. A
história agora se passa na capital do Iraque, a Bagdá dos califas, às
margens do Tigre. A cidade tornou-se, entre os séculos VIII e XIII,
um núcleo irradiador da esplendorosa civilização islâmica, fruto da
dinastia dos abássidas que destronou o clã dos omíadas em 750. Se-
gundo reza a lenda, os soberanos da nova linhagem dinástica seriam
descendentes do Profeta Maomé e reinaram, com suntuosidade, por
cinco séculos. É nesta atmosfera fantástica, encharcada de pompa,
prodígios, símbolos, memórias, mitos, rituais sagrados, obras de
arte, mas também de opressões, misérias, preconceitos, intrigas, vin-
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ganças que a escrita de Vozes do Deserto vai desabrochando metáforas de rara ins-
piração, cinzeladas no universo árabe.

No amplo cenário da trama, com minúcias e eloqüentes imagens realçando
a exuberância do tema, estão presentes mesquitas, minaretes, arautos, encanta-
mentos e burlas inerentes à condição humana e às artimanhas da própria fic-
ção. No desenrolar do enredo, sente-se o burburinho do mercado em contras-
te com a voz do muezim, convocando fiéis para as cinco orações do dia, volta-
dos em direção a Meca. Ecoam também sons soprados das margens do sistema
oficial por ventos de regiões inóspitas, falas calcinadas oriundas das tendas dos
povos nômades do deserto, beduínos e berberes. Iluminam-se bazares, vias e
vielas do submundo de uma Bagdá, que regurgita de mendigos, ladrões, encan-
tadores de serpentes, dervixes, contadores de histórias...os humilhados e
ofendidos do mundo árabe que por lá se aventuraram “com a esperança de
ludibriar a vida e a miséria” (p. 26). Em contraponto, existem, tradutores das
tábuas do Corão, o resplendor do palácio do Califa, jóias raras, adereços, tape-
tes, mesas fartas dos festins, tâmaras, romãs, figos, licores, leite, mel, concubi-
nas, haréns. Um teatro de gozos e ilusões. E o verdugo, espreitando a hora da
fatídica execução após a luxúria do Califa sobre o corpo das mulheres...

Todos estes matizados fios, Nélida Piñon, navegante das águas literárias,
com a navete da inspiração, borda e costura em seu tear, ao montar o grande
tapete narrativo de Vozes do Deserto, no qual pulsa o coração da humanidade.

� A psicologia das profundezas e a
mulher em força de aurora

O romance inicia-se, in media res, ou seja, no meio do caminho da história,
com a filha do Vizir, a corajosa Scherezade, sem temer a morte, decidindo
imolar-se, em defesa do direito da mulher diante da opressão e dos desmandos
do Sultão. Confiante nos imaginados ardis, ela acredita no poder encantatório
e redentor das histórias. Escudada na palavra poética, assume o desafio de sal-
var do infausto destino as moças do reino, condenadas ao cadafalso tão logo
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rompa a alvorada, depois da noite de amor com o soberano. Destemida, ela se
oferece à ara do sacrifício, bouc émissaire num processo de substituição em favor
da causa feminina. Através dela, reatualiza-se o ritual do pharmakós grego – ve-
neno e antídoto, bem e mal – a fim de purgar nódoas sociais ao aceitar peni-
tências, por meio das quais a humanidade se limpa, exorciza fantasmas, flage-
los, pecados, culpas pretéritas-presentes. Vítima emissária, ela se torna, por-
tanto, ao mesmo tempo, “veneno”, por ser mulher no olhar misógino da tradi-
ção masculina, e “antídoto”, por livrar as companheiras de infortúnio das prá-
ticas punitivas daquele homem empedernido, sedento de vingança. Tudo por-
que, com a virilidade decadente, ele fora traído pela Sultana, ao copular com
um escravo negro do palácio.

Resoluta e rebelde aos conselhos do seu pai, Scherezade enfrenta a tirania
do poder, indo às últimas conseqüências de seus atos. Aceita o risco da trans-
gressão e não mais o já riscado pelo despótico decreto do Califa. Em seu trági-
co heroísmo, obedece “ao instinto da aventura narrativa e à paixão pela justi-
ça” (p. 29). Antígona grega no universo muçulmano, ela ousa ousar... Não
para dar sepultura a um ente fraterno, como fizera a jovem tebana do mito he-
lênico, mas para prolongar a vida de tantas outras mulheres, irmãs de destino e
de execração.

Tendo como pano de fundo o mote gerador da saga das Mil e uma Noites, a
partir daí o mágico tapete de Nélida voa por novas paragens. Não se restringe
a recontar enredos orientais já conhecidos. Este não era mesmo o seu intento,
já que a ênfase do livro reside sobretudo no ato de narrar e nas mutações psico-
lógicas daí decorrentes no universo mental dos atores axiais da cena discursiva.
O romance apenas se inspira em certas situações daquele espaço lendário e
transpõe a escrita para os ecos internos do palácio, da cidade e do deserto, ins-
taurando uma outra narrativa. Entretanto, por vezes, a narradora onisciente,
em meio às freqüentes reflexões sobre a Arte, relembra algumas fábulas recon-
tadas por Scherezade ao soberano. O leitor então viaja pelas tumultuadas
aventuras de Simbad, condói-se com os infortúnios de Zoneida, flagra as tra-
paças da criada de Ali Babá, observa Aladim vendendo lamparinas, sofre com
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os desencantos de Ammim e convive com outros episódios do lendário árabe,
de conotações universais.

De fato, um dos tópicos, entre tantos outros relevantes nesta ficção da ro-
mancista brasileira, reside na análise das manifestações da alma humana. Aliás,
Nélida Piñon, em todas as obras, sobejamente explora as pulsões passionais.
Vê dentro dos corações e observa as inscrições do corpo no espaço subjetivo
de cada um. Detecta as grandes molas dos dramas pessoais e coletivos que mo-
vimentam a narrativa, ao captar as relações entre a humanidade e o mundo,
mediatizadas pela Linguagem, força originária, que se cristaliza na língua, có-
digo cultural. Deixa entrever um diálogo implícito em todos os horizontes
culturais sem discriminações. Contudo, sua literatura volta-se mesmo com
grande freqüência é para os meandros psíquicos. Surpreende o processo men-
tal que se articula no percurso ziguezagueante dos personagens, com seu fluxo
e ritmo temporais, captando a durée, sua interna duração psicológica. No exer-
cício de montar e de dirigir a história, a autora injeta aquela química entre eles,
os efeitos dos sentidos, a guerra surda e os ressentimentos, as relações belicosas
que se passam no “pântano do coração” das mulheres, usando, agora aqui en-
tre aspas, esta sensível metáfora da romancista em determinado trecho de A
Doce Canção de Caetana, seu décimo primeiro livro.

Assim também, a escrita em Vozes do Deserto aponta principalmente para o
traumático despertar da consciência dos seres femininos, recalcados pelo jugo
androcrático, cujo estigma concretamente se expressa na obrigatoriedade dos
véus, a esconder parte do rosto e a cabeça das mulheres. Sem dúvida, lingua-
gem aparentemente sedutora, com enigmáticos signos a estimular o jogo eróti-
co da cobiça masculina. Entretanto, é um código de opressão, camuflando o
sentido emblemático, que se entrelê, escamoteado, na ambigüidade daqueles
panos coloridos, dissimulando ou subtraindo autênticas sensações. Similar à
cultura judaico-cristã, que estigmatizou Eva e repudiou Lilith, Maomé propa-
lou que “a fêmea era propícia ao pecado” (p. 23). Decretou o permanente uso
do coercitivo adorno, “adotado inicialmente por Fátima, a mulher do Profeta,
após a revelação que Alah concedera ao marido” (p. 30).
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Porém, com rara mestria e fascinante narrar, Nélida Piñon, espiã do incons-
ciente, mergulha no subsolo das emoções e retira, simbolicamente, os milena-
res véus muçulmanos. Desvela a ação interna e revela o que se passa no palco
da consciência e no corpo das mulheres do palácio: obediência e quimeras re-
calcadas, tensões cotidianas, turbulências psíquicas, utopias e angústias, con-
flitos camuflados, explosivos desejos sexuais. Enfim, a torrente de sensações
eróticas sufocadas e veladas naquela impositiva dissimulação do vestuário.
Embora embuçada, Scherezade, “discreta no amor, abriga a vida, arfa em sigi-
lo” (p. 199) e intui o peso da armadura, macia externamente, a vedar os hori-
zontes femininos. Perceptiva antena das pulsações do mundo, ela descobre,
por trás daqueles disfarces, o seu imenso poder: “Sob os véus que lhe cobrem o
rosto, a mirada camaleônica de Scherezade espreita as manifestações de sua ili-
mitada força” (p. 205). Ser protéico, heroína de mil faces nas histórias relata-
das, pouco a pouco, reverte, com astúcias, a precária condição da mulher, dri-
blando injunções falocráticas.

No evolver do relato, tensões que se digladiam em outros atores da história
nas relações interpessoais, igualmente se aprofundam, desnudadas nos volteios
da escrita. Ao recolher o “fluxo e refluxo da maré dos sentimentos”, a obra ilu-
mina as zonas de cambiâncias do nebuloso lusco-fusco em que o amor se es-
barra e se atropela com o ciúme, com o ódio e até com a fingida indiferença.
Exemplo marcante disso é a personalidade do Califa. A princípio prepotente,
arroga-se o direito de legislar sobre a vida e a morte de seus súditos. Quer vin-
gança, catarse a problemas pessoais não resolvidos. Mas “aos seus gestos mes-
quinhos cevados no abuso do poder, (Scherezade) revida com histórias”
(p. 229). Em contraponto aos desvarios do Sultão, a narrativa descreve o espa-
ço fisicamente restrito, embora rico em intensidade psicológica das figuras fe-
mininas centrais: Scherezade, Dinazarda e Jasmine.

A primeira é a Circe do verbo feiticeiro pelos dotes da invenção. Na teia das
peripécias poéticas, ela “tece com palavras” (p. 37) e “a qualquer pretexto, sua
imaginação faz o mundo falar” (p. 80). Tem “a alma lavrada na pedra do ima-
ginário árabe” (p. 85), conforme pensa Fátima, a aia que a criou desde criança
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após a morte prematura da mãe. Guardiã das sabenças ancestrais da plebe, a
princesa “traz para perto do leito o povo de Bagdá” (p. 36), contaminando o
soberano com a experiência humana e principalmente com o vigor dos contos
populares. Ao mostrar-lhe o abuso de seus atos e a outra face do império, cria a
atmosfera, ao mesmo tempo, mágica e mística, consciente de que “qualquer
história pronunciada com liturgia solene salva a quem seja da visão do cadafal-
so” (p. 28). Assim, religa, com magnificência sagrada, os dois extremos cultu-
rais do reino, envernizando as expressões, a fim de alvoroçar-lhe o pensamen-
to, abrandá-lo com o húmus do mundo e, por mais uma noite, blefar a morte.

No fã de reverter o jogo do destino, “com palavras que lhe saíam das vísce-
ras” (p. 89) ao reinventar enredos, “a filha do Vizir descerra para o Califa fati-
gado o tapete da trama suntuosa, cujos nós e pontas lhe chegam da psique co-
letiva do povo que ele governa” (p. 215). Apanha então aqueles fios que se in-
terpenetram no inconsciente da sua raça e com eles esculpe personagens, resse-
mantiza imagens, fabula situações, pelejando “na forja do novo”(p. 257).
Assim, “Scherezade aprende a sobreviver. As regras da vida não estão escritas.
Cabe-lhe inventá-las a cada aurora” (p. 255).

Dinazarda, a outra filha do Vizir, dois anos mais velha que a princesa, fun-
ciona como alter-ego desta, sósia e sócia das suas aventuras, embora em dimen-
são menor. Apesar de também ter fantasias, principalmente sexuais, considera-se
“mera passageira dos sonhos alheios” (p. 12). Prático é seu caráter e clamantes
seus apelos carnais. Ligada às lides domésticas, fizera um pacto com a irmã de
acompanhá-la ao palácio, amparando-a quando necessário. Provê as necessida-
des básicas para que a outra alce o vôo. Vigia as escravas, supervisiona manjares,
roupas, adornos, complementos, a fim de que, a cada história, a atual favorita do
harém se supere, como se fosse um complemento dela, seu duplo, seu kolossós.
Tanto que, protegida por um biombo, desde as primeiras noites no palácio, Di-
nazarda assistia aos interlúdios sexuais entre os esposos. Diversa da lendária con-
tadora que, recatada, apenas cumpria o seu dever conjugal, a fogosa jovem ardia
de desejo e de luxúria ao espiá-los. Em voyeurismo prazeroso, participava vicaria-
mente da cópula, com emoções sensoriais. Entrava em êxtase, “clamando em
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pensamento por quem lhe mastigasse a carne, a fim de precipitar o gozo”
(p. 20). Na ambivalência dos sentimentos, tão humanos, brotando das profun-
dezas do ser, em outro trecho, o texto afirma o conflito básico de sua alma, pois
“invejava a irmã, tanto quanto a admirava” (p. 266).

No jogo complementar de espelhos em que as duas, com peculiares diferen-
ças, se confundem acopladas, Scherezade representa o espírito, Dinazarda, a
corporeidade, o senso prático. É esta quem, após os desvarios do amor realiza-
do com orgasmos solitários, lidera a ação e executa o plano por ambas combi-
nado de, com expedientes narrativos, enfeitiçar o soberano: “ Ela insta Schere-
zade a subir ao púlpito do imaginário árabe, tão fulgurante quanto as estrelas
do firmamento. Esta tribuna de conteúdo simbólico, tem metros de altura.
Elaborada em madeira com belas ranhuras, ricos entalhes de sua altitude, com-
parada aos minaretes, enxerga-se o universo” (p. 265). Então, no esforço de li-
vrar a jovem da forca, “aumenta o tom de voz, para só emudecer depois de ar-
rancar do Califa a promessa de ouvir Scherezade” (p. 23), pois “ela lhe garan-
tira que a palavra da irmã era uma espécie de casulo, de onde sairia um dia, na
hora certa, o bicho-da-seda” (p. 25).

A partir daí, igual à fiandeira Nélida, a borboleta adeja e ganha altura. No
calor das coisas, a doce canção de Scherezade é sala de armas para enfrentar o
sultão e vencer a força do destino. O pão de cada dia, ofertado em fragmentos
narrativos ao Califa, traz-lhe o cortejo do divino. Surge então novo reino fun-
dador. Tempo das frutas, de colheitas literárias, abrindo a outras regiões a casa
da paixão. A república dos sonhos não mais está no presumível coração da
América. Viajou para o Oriente, onde a rosa dos ventos turbilhona vozes do
deserto. Bagdá, nova Tebas do coração, é agora guia e mapa de Alah mensagei-
ro, para que a madeira feita cruz não imole a princesa no calvário do palácio.
Mas a redima a cada aurora, com sempre novas invenções.

Porém, no pátio, o cadafalso ainda espera. Preparado para a ordem final. A
tragédia não se vai tão cedo consumar. Com engenho e arte, é mister sobrevi-
ver... E, assim, sucessivamente pelas mil noites do lendário, desfiando do casu-
lo a macia seda, onde pulsa a vida e lateja a morte na suave voz da contadora.
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Completando o trio feminino, Jasmine é a bela escrava que “vivera outrora
em tendas esgarçadas pelo vento” (p. 86). Vendida pelas caravanas, traz a alma
tatuada pelos mistérios e lendas do deserto, embora, no início, muito pouco
dela se saiba. Sonhadora, preserva, em silêncio, as ancestrais memórias da tri-
bo, “balbuciando palavras à guisa de preces a um deus com quem aparenta in-
timidade” (p. 49). Certo dia, ao banhar a princesa também com ela divaga, na-
vegando pelas águas da fantasia no ilusório faz-de-conta da ficcionalidade. Po-
rém, diz a narradora onisciente que Scherezade “só lhe reconhece a condição
de desterrada, à deriva. Ignora se nasceu em Esmirna, ou, simples criatura do
deserto engoliu tempestades de areia, cobras brancas, fios de tapetes soltos”(p.
53). Parece à favorita do Califa que a bela mulher à sua frente perdera os em-
blemas de origem: “Quem sabe anteriormente filiada aos fatímidas, opusera-se
a uma teologia severa que os privava de certos gozos carnais?”

Marca-se, pois, o contraste entre duas mulheres, tão próximas, ainda que
distantes pelas convenções religiosas e sociais. Todavia, elas se estreitam na
mesma trama existencial que as fábulas traduzem. Envolvida pela voz da con-
tadora, Jasmine apaga as agruras de seu viver, duplamente à margem: primeiro,
por ter nascido mulher e, depois, escrava. Porém, recém-incorporada à intimi-
dade do palácio, torna-se um personagem mimético, psicologicamente em
mutação, mercurial, tentando em tudo copiar o modelo das duas outras, de tão
diversa estirpe: “Sem se descuidar dos detalhes, assimila os gestos das amas,
como se comportam, suspiram, alimentam-se. Apura pormenores para mais
tarde imitar as irmãs às escondidas” (p. 192).

Com Dinazarda, a escrava aprendeu a liberar emoções, antes interditas. Imi-
tando-a, sem censura, nos gestos eróticos, Jasmine deixava fluir sensações sen-
suais, quando também assistia às realizações amorosas do leito real, escondida
igualmente atrás do biombo, com a imaginação em fogo e “os seios entumeci-
dos” (p. 275). Em tais ocasiões, “estremece, o corpo finalmente abre-se em sú-
bita explosão” (p. 276). Já de Scherezade, Jasmine absorveu a sedução pelo ato
de narrar, acrescido de sua própria vivência do deserto, desde pequena ouvin-
do “o balido das cabras, a fala dos beduínos”, “aspectos da vida com os bor-
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dões populares (p. 102), trazendo, para o espaço confinado do palácio, a reali-
dade nômade de geografias sem fronteiras. Ampliando com outras vozes o fa-
bulário do Oriente, a heroína protagonista foi, assim, tendo seguidoras,“sendo
Jasmine a discípula mais ferrenha. Diante do cristal lapidado, copia-lhe certas
características e as reproduz diretamente na própria alma (p. 256).

No final do livro, passadas as mil e uma noites, a destemida contadora já
cumprira o seu propósito com Bagdá liberta do castigo. Jasmine, que “incor-
porara a imagem de Scherezade ao seu corpo” (p. 350), assume, então, o seu
lugar junto a um Califa, bem mais brando e tolerante. Pelos artifícios da Arte,
a resoluta princesa fizera com que ele a eximisse, assim como às companheiras,
do estigma e da culpa de ser mulher. As narrativas amaciaram-lhe o ânimo, to-
caram-lhe o coração, lubrificaram-lhe o imaginário. Modificaram sua percep-
ção do mundo, a maneira de pensar e de agir. Por fim, o Sultão aceita, sem pre-
conceitos, o seu povo. Camadas sociais saem de seus ninhos. Na mente do so-
berano, várias Bagdás se tocam e, dialogantes, se entrelaçam, enriquecidas.
Agora, “graças ao talento de Scherezade, ele freqüentara as caravanas que cru-
zam o deserto, convivera com marinheiros afeitos ao Índico, compartilhara da
intimidade dos ladrões especialistas em roubar tesouros” (p. 39).

À medida que o romance evolui, sente-se o comando do feminino. No prin-
cípio, vindo ainda das sombras de tantas noites. Mas, pouco a pouco, em alvo-
radas, todo o palácio se ilumina, rejuvenescendo a sensibilidade até então ca-
muflada do Califa, que a heróica moça fez resplandescer. A palavra, conjugada
ao desejo carnal, realizou o festim amoroso nos périplos narrativos. Corpo e
espírito reuniram-se no prazer da fantasia, nutrindo o soberano com o poliva-
lente sangue da contadora: “A seiva da jovem circula pelas suas veias. Graças à
sua voz macia, alimenta-se de seus duendes, princesas e pedintes” (p. 273).
Antes frio marmóreo como o piso do palácio, as emoções aqueceram-no, dei-
xando-se enredar por aquela aracne, aranha tecedeira de mágicos sortilégios. O
discurso narrativo-poético gerou transformações: humanizou-o. A ameaça do
patíbulo esvanesceu-se. A verdadeira Arte triunfou sobre a morte.
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É, portanto, a mulher em força de aurora – aurora consurgens – surgindo es-
plendorosa das margens da cultura, dos clamores submersos, dos bolsões de
resistência, do deserto existencial a que, por séculos e séculos, fora relegada.
Ao inventar o mundo e reinventar-se a cada madrugada, desponta para tomar
seu cetro e centro. E assume verdadeiramente as claves de seu destino.

� Ecos das deusas tríplices
Conforme este ensaio sobejamente pontuou, três faces de mulher se interligam

em Vozes do Deserto e partilham de igual sorte, como se houvesse, entre elas, certa
cumplicidade ancestral. Três perfis femininos que, congregados, sutilmente evo-
cam as deusas tríplices primais dos mitos das culturas mais arcaicas, soterradas no
corpo coletivo da humanidade pelas religiões patriarcais. Com as devidas adequa-
ções a diferentes contextos históricos e geográficos, múltiplos são os exemplos, no
inconsciente dos povos antigos, de três entidades míticas reunidas, que corporifi-
cam forças da natureza e sensações humanas, positivas ou negativas. No mundo
grego, têm-se as cárites ou graças, as moiras fiandeiras do destino, as sanguinárias
eríneas ou eumênides e tantas e tantas mais, cujas lembranças se impregnaram na
psicologia dos povos. Em todas aquelas representações mítico-simbólicas subja-
zem lembranças da Deusa-Mãe, depois tripartida, quando cada uma delas foi do-
tada de um dom. Reminiscências talvez de uma plausível ginecocracia, reacenden-
do a memória de deusas guerreiras, ligadas ao culto da terra, aos ritos de fertilida-
de, a iniciações primordiais, quando, nas sociedades primevas, a Mulher teria pos-
sivelmente sido a grande força dominante. Hipóteses estas que certos pesquisado-
res refutam e outros advogam.

Quando se discute a existência de um suposto matriarcado anterior ao po-
der do masculino, vale recordar, entre tantos pesquisadores que focalizam a
questão, a importância da teoria de J.-Jacobo Bachofen (1815-1887) em seu
livro Das Mutterrchet, vindo a lume em 1861 e posteriormente traduzido para o
espanhol com o título Mitología arcaica y direito materno 2. Nascido na Suíça, mas
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tendo estudado nos mais afamados centros culturais da Europa, sobretudo na
Alemanha com renomados mitólogos, entre eles Creuzer, Herder, Göre, Mül-
ler, o mestre Bachofen reporta-se a mitos antiqüíssimos do imaginário mais ar-
caico, por exemplo à Ischtar na Babilônia, à Astarté entre os povos semíticos, à
Réia, Gea ou Cibele dos primitivos gregos, à Ísis no Egito. Ele aceita a existên-
cia de uma proto-mater-telúrica, sinalizando aí o império da Grande Mulher
posteriormente tripartida em camadas sobrepostas, antes da supremacia mas-
culina. Apesar de cronologicamente distante, a reflexão de Bachofen é ainda
acolhida, sobretudo, por pesquisadores junguianos e conceituados mitólogos,
entre eles, Junito Brandão em vários de seus livros.

Também Jean Markale, em obras relativas à cultura arcaica, e mais especifi-
camente em La femme celte3, sem contudo citar Bachofen, propõe a mesma linha
de análise, baseando-se no sistema da filiação matrilinear antiga. Para ele, teria
havido sociedades matriarcais, em que o feminino provavelmente fora o liame
fundamental da família e símbolo sagrado da fertilidade. Segundo o autor, isto
explica em grande parte a liberdade sexual conferida à mulher na sociedade
céltica. Tempos depois, a majestade feminina teria sido jugulada pelo Direito
romano-cristão. Também para certos etnólogos, os testemunhos mais antigos
da mitologia são acordes de que, na alba dos tempos, a humanidade se persua-
dira de que somente a mulher representasse a grande responsável pela procria-
ção, sem que o macho percebesse sua co-participação no ato de dar vida a um
novo ser. Por ser ela entendida como a única fonte engendradora, e não se con-
siderar a função sexual ligada à gravidez, o homem tornava-se um intruso, for-
ça até destrutiva da criação. Tal fato se pode até mitologicamente exemplificar
pelo rapto de Perséfone.

Embora a romancista Nélida não aluda a uma plausível existência de
uma tríade mítico-simbólica no enredo de Vozes do Deserto, no entanto, atra-
vessa toda a trama um trio de mulheres pontuais, cujos fundamentos, em
uma leitura mais profunda, parecem evocar, simbolicamente, uma hipoté-
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tica ligação matricial. Nela vige, integral, a potência do feminino. Logo,
uma interpretação neste nível não parece infundada. Além disso, a obra
pontilha-se de mitos e lendas e ancora-se nos mistérios da mulher, sendo
esta, ao término, a grande soberana. Em que pese o jogo/jugo do Sultão,
não é ela quem pontifica nas fabulações de Scherezade, nas astúcias de Di-
nazarda e nas performances repetitivas de Jasmine? As três não represen-
tam “um único corpo feminino”? Em síntese, o livro não representa a vitó-
ria da Grande-Fêmea, já que é ela quem engendra ficções e pacifica, pelo
verbo salvífico, a alma do Califa?

Pesquisadores informam, sobretudo Adam Mclean em A Deusa Tríplice – Em
Busca do Feminino Arquetípico4 que, antes do surgimento do austero regime pa-
triarcal do Islã, os povos árabes adoraram uma trindade de divindades femini-
nas, estampas de uma só grande Deusa-Mulher, de grande significação na cul-
tura do Oriente: Al-Uzz. Al-Lat e Menat. A primeira, Al-Uzz, que significa a
”poderosa”, representava a virgem guerreira, a senhora do deserto, vinculada à
estrela da manhã com santuário ao sul de Meca, adorada na forma de uma pe-
dra sagrada. Al-Lat, cujo nome significa apenas “deusa”, era o lado materno,
ligada à terra, aos frutos e às colheitas, regendo a fertilidade. Reverenciada
também perto da cidade de Meca, veneravam-na em um bloco de granito bran-
co. Menat, a mais experiente, arguta e mais velha, regia o destino e a morte, cul-
tuada entre Meca e Medina, adorada em uma pedra negra. Maomé, em sua luta
para estabelecer uma religião dominante eminentemente masculina, perseguiu
os adoradores daqueles cultos primitivos. Porém, ao encontrar dificuldade
para vencer o ritual das pedras sacralizadas, análogo ao que ocorreu na Igreja
cristã transformando os costumes pagãos, substitui aquele rito pela Pedra Sa-
grada do Islã, a Kaaba, na mencionada Meca.

Pelo exposto, constata-se que os três rostos femininos que se interligam
e de certa forma se identificam, simbolizam as deusas primais do imaginá-
rio islâmico. Sem dúvida, foi um grande achado da romancista, deixando,
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contudo, ao leitor descobrir. Mesmo sem dar a pista, há íntima correlação
com as mulheres do livro e as aludidas figurações simbólicas da cultura re-
ligiosa do Islã. Al-Uzz é a que mais se aproxima de Jasmine, senhora do de-
serto, uma estrela que amanhece para os mistérios da vida e da arte no palá-
cio do Califa. Al-Lat lembra em muitos pontos Dinazarda, voltada para,
maternamente, abastecer a vida doméstica, selecionar cardápios, os frutos
servidos ao Califa, as vestes da irmã e demais procedimentos internos do
palácio. Menat figura, sem dúvida, Scherezade, que, embora a mais jovem
das três, preserva o saber da Antigüidade. Guardiã dos mistérios sagrados
pelos enigmas da invenção e em cada noite recriados, consegue reger o
rumo dos acontecimentos, sendo “a única capaz de interromper a seqüên-
cia das mortes dadas às donzelas do reino” (p. 7).

Outro trio feminino, embora com função coadjuvante, repete a questão do
triplo: a mãe da corajosa contadora, morta cedo, inexpressiva e sem nome de
batismo, apenas designada pela função materna; Djauara, a concubina, que,
mais tarde, foi substituir a favorita no leito, uma forma de engodo para enrije-
cer o sexo do Califa; e Fátima, a aia, a mais representativa das três, inoculando
no coração da contadora o germe da aventura e o maravilhoso das histórias.
Portanto, mais uma trindade feminina está presente, reafirmando a mítica sim-
bologia do triplo. Curioso é observar que todas as mulheres, à exceção da mãe
da protagonista, possuem nomes. Mais uma sutil artimanha para valorizar a
causa das sempre excluídas do procênio da cultura. Todavia, os homens são
apenas conhecidos por seus postos: Califa, Vizir. Assim, significativamente
despersonalizados do verdadeiro eu.

Por esta e tantas situações romanescas, Nélida Piñon reafirmou as tradições
matriciais do Irã, deu visibilidade à mulher, não mais objeto das manipulações
falocêntricas, mas sujeito do próprio destino. Estabeleceu pontes entre o pas-
sado mais arcaico, mítico-sagrado e as conquistas político-sociais em torno da
emancipação feminina, tema ainda candente na atualidade.
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� A construção da narrativa e as multifaces da Arte
Neste livro de trezentos e setenta páginas, dividido em sessenta e quatro ca-

pítulos com idas e vindas nos tempos psicológicos e cronológicos em meio a
mesclas de espaços da cultura erudita à popular, deslizam inúmeras outras sig-
nificações nos truques do literário. No movimento da escrita, que flutua entre
a realidade e a sonho, artifício peculiar ao fingere, ao fingir da ficção, tem-se
uma história colocando-se no interior da outra, uma narradora travestindo a
anterior. Do genotexto oriental surgiu o fenotexto da escritora brasileira,
numa construção em abismo que, à maneira de caixas chinesas, vão-se montan-
do nos subterrâneos estruturais da composição. Deste modo, ressonâncias es-
peculares se dão a ler, refletindo-se no espelho do narrado, totalmente enri-
quecido pelas claves da invenção.

Dentro de tal estratagema, logo se constatam três narradoras mascaran-
do-se entre si. A primeira é a romancista Nélida, sujeito da enunciação, a ver-
dadeira escritora da obra Vozes do Deserto, embora seu nome não seja mencio-
nado no desenrolar da trama. Aí já se marca uma dissimulação, embora tal
artifício seja mesmo este em qualquer narrativa: o escritor dá a voz ao pseu-
do-autor que contará a história. Raros são os exemplos diferentes da norma,
conforme ocorreu, por exemplo, no sétimo livro da escritora, A Força do Desti-
no, ao introduzir a cidadã Nélida em interlocução com seus personagens na
paródia da ópera homônima de Verdi. Porém, em Vozes do Deserto, a roman-
cista escamoteia-se na fala central, onisciente da terceira pessoa do discurso.
Dize-se então ser esta uma narradora de papel, a falsa-autora, funcionando
como sujeito do enunciado, isto é, aquela que relata o mundo dos persona-
gens e, principalmente, os ardilosos jogos da protagonista. Esta, por sua vez,
matriz da qual se originou o enredo do romance brasileiro, é a narradora das
ficções ao Califa, sobre a qual o texto fala.

À guisa de melhor visualizar, eis didaticamente o esquema triádico:

� Narradora n.o 1, verdadeiramente a autora Nélida Piñon, sujeito da
enunciação;
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� Narradora n.o 2 – sujeito do enunciado, à qual Nélida Piñon delegou voz e
autoridade para relatar a história contada em Vozes do Deserto. É a narradora
onisciente, na 3.a pessoa do discurso, voz central articuladora, funcionando
como pseudo-autora. Incorpora o pensamento imputado aos personagens.

� Narradora n.o 3 é a que conta as fábulas ao Califa, o sujeito sobre a qual a
narrativa fala.

Porém, nesta estruturação em abismo, dentro das manifestações discursi-
vas existem outras contadoras implícitas, cujos pensamentos são captados
pela narradora central, em sua onisciência. São elas: Fátima, a ama, que, com
suas lendas, fagulhara a fantasia da princesa, desde menina, ensinando-a a fa-
bular. Mais tarde, também Jasmine, a escrava do palácio, ao trazer à luz as
memórias de seu povo, os falares do mercado, as inconclusas histórias do
dervixe, enfim, a memória da gente do deserto “que, a cada mudança, leva às
costas, como um fardo, a tenda, a religião, a fabulação”(p. 215). Aliás, a pró-
pria escolha do título do romance, enunciado no plural na primeira palavra
do sintagma, enfatizando Vozes, aponta para este coro confluente de timbres,
com que a trama verdadeiramente se montou. Comprova que cada narração é
sempre uma mistura de tons em parceria e também retorno a criações ante-
riores, intertextualizando-se nos bastidores da sua construção. Textos que se
revitalizam no presente da escritura e se lançam, em aberto, ao futuro. Ou-
tros virão para recolher o legado que ficou no embrião irradiador, a fim de
que o infinito ciclo da criação prossiga.

Tais idéias estão explícitas em inúmeras passagens, confirmando que um
conto semeia o seguinte e assim por diante. A voz onisciente da narradora re-
produz a explicação de Scherezade ao Califa, confessando-lhe sempre “existir
dentro de qualquer história o germe de outra” (p. 183). Em outro passo, ao
mencionar os fascínios que as ficções exercem, a narradora central, ao devassar
os pensamentos da princesa, afirma que, “para manter este efeito, obedece ao
princípio de que cada enredo ambíguo por natureza, origina-se de um tronco
único, perdido na noite dos tempos” (p. 40). Tal assertiva faz o leitor imagi-
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nar as robustas árvores, altas e frondosos – talvez até os carvalhos dos neme-
tons célticos, sagrados, das paisagens tão caras à escritora Nélida Piñon – que,
assistindo às gerações passarem, fecundam ramos para perpetuar o húmus mi-
lenar da tradição.

Eis aí o cerne das reelaborações artísticas em contínuos desdobramentos na
formação do novelário, o qual progressivamente se encorpa em philia dialógica.
Ou seja, na fraterna amizade de uma produção mais antiga inseminar a que lhe
segue, deixando, porém, a segunda trilhar o seu próprio caminho. Contudo,
sem perdas essenciais da que lhe deu origem. Em verdade, o que é o autêntico
diálogo senão uma conversa dual, que, no desenrolar do encontro, descerra ho-
rizontes para os interlocutores, ambos, dele saindo, enriquecidos? E tal precei-
to não é hoje tão advogado pelas propostas da Literatura Comparada, princi-
palmente depois que Jorge Luís Borges escreveu o magistral conto “Pierre Mé-
nard, autor de Quixote”?

Por isso, a ânsia da ficcionista brasileira em revisitar a energia das fabula-
ções primeiras, sempre à busca do mantra inaugural, a palavra perdida “na noi-
te dos tempos”, ecoando no canto do primitivo narrador, no qual residem
“emoções originárias de uma matriz comum a todos os seres” (p. 88). Para, de
posse daquele misterioso talismã, com ele estabelecer, em dialogismo instaura-
dor, uma nova ordem simbólica. De fato, Vozes do Deserto percute sonoridades
de regiões longínquas, tanto no tempo, quanto no espaço. E, deste intercâm-
bio emergiu a inovadora escrita de sua construção in fieri, isto é, em se fazendo
no processo metalingüístico da montagem, ao encalço dos fundamentos artís-
ticos do próprio ato de narrar.

Todavia, não é apenas para o contador popular que a escritora se voltou. A
Arte, em diferentes níveis e situações, circunda o relato, enfocada tanto no âm-
bito teórico, quanto prático. Vai das criações da elite às do povo, demonstran-
do que “o mundo comporta várias manifestações de arte” (p. 107). Com fra-
ses de sonoridades belas, suavemente ritmadas, ascendendo e descendendo
tons, procedimento peculiar à sua escrita, o livro valoriza as criações das bor-
dadeiras, dos músicos através do drama de Zeriab, dos atores teatrais, dos calí-
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grafos, dos arquitetos, dos oleiros “no forno da fantasia”, dos dançarinos, dos
ourives, dos pintores...

Implicitamente deixa entrever a questão da verossimilhança, o jogo entre
mentira e verdade peculiares à literatura, além de tangenciar o porquê e a ne-
cessidade da Arte, bem como as suas várias funções: compromisso com a his-
tória humana, engajamento político-social, onirismo, catarse, ânsia de imorta-
lidade, “nave de esperança”, sinfronismo, isto é, aquela identidade temporal e
espacial entre o leitor da atualidade e obras eternas. Com densa leveza, tam-
bém, o texto leciona a maneira de o narrador envolver o auditório: inflexões,
pausas, gestualidade, ênfases a passagens dramáticas, seleção vocabular e de-
mais ritos expressivos, dos quais Nélida Piñon é talentosa mestra. Até em en-
trevistas, palestras, discursos e em conversas informais, ela domina semelhan-
tes procedimentos. Suas mãos falam em compasso com as frases, que poetica-
mente lhe saem do sábio manejo do pensamento.

Porém, não só em Vozes do Deserto o lado estético é soberano. Em demais li-
vros é motivo recorrente. Antológicos são seus achados literários, as trouvailles,
para definir o sujeito criador. Em A Doce Canção de Caetana, há definições me-
moráveis: “Só os artistas podem voar mesmo sem asas (p. 22), profere o pro-
fessor Virgílio ao amigo Ernesto. E mais adiante lê-se: “Os artistas lidam com
os signos da eternidade. São tocados pela graça ”(p. 24).

� Os horizontes do sagrado e de Eros
conjugados

Apesar de a protagonista narradora figurar no epicentro do enredo, Vozes do
Deserto pluraliza, conforme se vem desenvolvendo, diferentes caminhos da his-
tória-matriz. Conduz o leitor para a atmosfera de encantação, canto mágico,
conjugando saberes e conflitos que se aninham em regiões abissais da humani-
dade. Gravita também na fresta tênue das representações sagradas, em seu sen-
tido mais originário. Trata-se do sagrado fundamental, que corresponde ao sa-
cer (sakro) latino, ao hagios grego, ao qadosch semítico ou ao mana, dos polinésios,
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de onde tudo promana 5. Neste espaço sagrado, o bendito e o maldito, o místi-
co e o profano se entrelaçam com igual valência. Tudo convive na amizade cri-
adora dos opostos, fora dos maniqueísmos redutores do bem e do mal, do cer-
to e do errado, do maldito e do bendito. Porém, com o perpassar das eras, a
energia fundamental do sacer primacial dicotomizou-se em sagrado X profano
pelas injunções civilizatórias, entre elas, os dogmas mosaico-cristãos.

Aliás, em certo momento, Jasmine proclama que Scherezade reúne em si os
opostos. Também, ao desvendar intimidades imperiais e a vida de heróis glori-
osos, a narradora “assume ao mesmo tempo a condição masculina e feminina
com o intuito de compreender a dimensão desses seres imortais” (p. 222). Em
verdade, o grande artista é andrógino. Por isso, a tal celeuma de uma escrita fe-
minina, peculiar a este gênero, não tem lógica. Importa tão-somente o vigor da
expressão, o poder de atingir a dimensão do humano e a capacidade narrativa
de desnudar dramas existenciais. Sobre isto é eloqüente o argumento da escri-
tora portuguesa, Maria Gabriela Llansol, em O Falcão no Punho6 (1985): “À me-
dida que o texto adquire uma certa potência, deixa de ser característico de ho-
mem ou de mulher” (p. 150).

Porém, não só na literatura é válida tal ambivalência, Nos reinos da nature-
za, nos horizontes do mundo, na alma de cada ser, a dualidade impera. É a me-
mória do sagrado antigo que se reativa no palimpsesto das camadas superpos-
tas que sufocaram, outrora, a sacralidade dos primórdios. O cineasta Pier Pao-
lo Pasolini, nas cenas introdutórias do filme, “Medéia, a feiticeira do amor”,
coloca na fala do centauro Quíron, preceptor de Jasão, o ensinamento: “Tutte le
cose sono sacre” (Todas as coisas são sagradas). Comungando também do mira-
culoso lampejo da natureza essencial, William Blake, em The marriage of heaven
and hell 7 (O Casamento entre o Céu e a Terra, em edição brasileira), posicionou-se
que: “For every thing that lives is holy “ (Tudo o que vive é sagrado). Pela voz dos
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artistas, refunda-se, pois, a palavra “con-sagrada” dos tempos primordiais, onde
o universo radicalmente se religa na íntima infiltração do sacer fundamental.

Roger Caillois, em O Homem e o Sagrado,8 principalmente no capítulo
“Ambigüidade do sagrado”, desenvolve a questão de tal dualismo, analisando,
entre outras situações, os componentes da pureza e impureza nele inerentes.
Igualmente, o etnólogo Francis Huxley, em O Sagrado e o Profano. Duas Faces da
Mesma Moeda,9 já pelo subtítulo de seu livro confirma a união das duas vertentes
na mesma estrutura, ao elucidar: “O sagrado é ambas as coisas; como está im-
plícito no uso da palavra em francês, sacré, pode ser um título de santidade ou
uma execração. Em qualquer sentido, é um aviso de destino para o bem ou
para o mal, e seu serviço é uma obrigação imposto aos homens” (p. 17).

Para os povos do mais velho paganismo, contudo, não havia a divisão. Todas
as coisas do universo eram sagradas, dependendo do uso que delas se fizesse. A
religião era vida, religação com o mundo natural. Tudo fruía em comunhão com
a Mãe-Terra, em harmonia com a força elementar da Natureza, a physis dos
pré-socráticos ou a natura naturans, dos latinos e, mais tarde, de Spinoza. Concei-
tos que, com outros argumentos e visões, os movimentos holísticos da atualida-
de querem recuperar. De modo semelhante, inúmeros autores, em diversos âm-
bitos, por meio de teorias específicas, concordam com a premissa de que no
mundo primitivo o sagrado circulava no anímico sincretismo “da participação
mística”. Tal é o pensamento de Levy-Brühl em La mitologia primitiva.10

O sagrado é igualmente objeto de cogitações de Georges Bataille.11 Este,
entretanto, liga-o ao erotismo, ao proibido e à transgressão. Em sua concepção
materialista socioantropológica, com críticas ao cristianismo, diz que o proi-
bido está aí para ser transgredido. Argumenta, com outras palavras, que o ero-
tismo é um meio de participação da energia do cosmos e faz o sagrado prima-
cial voltar. Sendo o sacer imagem de uma realidade absoluta, na sexualidade, o
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homem se sente abolindo fronteiras individuais, do tempo e do espaço. Re-
porta-se ao passado imemorial da dissolução, da dissolvência inaugural. Por-
tanto, o rito do amor, remontando à continuidade das coisas, achega-se ao sa-
grado. A nudez ritual equivale à integridade e plenitude do ser. Torna-se aber-
tura, destruição da estrutura fechada das coerções civilizatórias e então o sa-
grado fundamental, em epifânicas frações momentâneas, se manifesta.

Sabe-se por outros teóricos, sobretudo pela psicologia analítica de Jung, que,
igual ao mito, a energia sagrada pulsa no inconsciente individual e coletivo dos
homens de todos as épocas. São conteúdos arquetípicos que se instalam na men-
te, embora já aferroados pelas cadeias da lógica cultural. Entretanto, eles ficam
dormitando nas profundezas da alma, aguardando a possibilidade de poder
acordar e ressurgir, sobretudo, pela voz dos artistas. E Nélida Piñon é um deles.
Recupera conteúdos das zonas paludosas do inconsciente da humanidade, onde
o sagrado e o mito se entrançam criadores. Em um trecho lapidar de seu décimo
segundo livro, O Pão de Cada Dia, ao recordar memórias pessoais e temas que lhe
norteiam o processo criativo, assim a escritora se expressou: “A narrativa mítica
tem o mérito de devolver-nos ao epicentro do sagrado (p. 60).

Em verdade, toda a obra da autora perpassa pelas esferas do mito, do sa-
grado, da utopia, da aventura e do erotismo. Em algumas de suas composi-
ções com maior ênfase, em outras, apenas os tangencia. Principalmente, seus
primeiros escritos se inscrevem em situações míticas aurorais, mundos sagra-
dos em formação, em que os personagens comungam com os elementos dos
três reinos: animal, vegetal e mineral. Misturam-se a pedras, árvores, frutos,
rios, flores, bosques, homens, bichos. Fincam-se no horizonte primitivo em
que tudo são todos em radical latência, conforme o pensamento pré-socrático.
Nos dois romances de estréia, Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (1961) e Madeira Fei-
ta Cruz (1963), o discurso cristão se desconstrói, apesar dos nomes bíblicos
dos protagonistas: Gabriel e Mariela (Maria+ela) figuram no primeiro livro;
Pedro e Ana, no segundo. Em ambas as ficções, a letra poética caminha ao en-
calço do sagrado dos começos e também a sintaxe tradicional se estilhaça, à
busca de inauguradores formas de escrever em cosmos em inauguralidade.
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Os contos de Tempos das Frutas e Salas de Armas estão, igualmente, impreg-
nados de tonalidades sagradas, na acepção mais originária do conceito. Ne-
les inexistem marcações temporais, o clima normalmente é paradisíaco ou
novos reinos se instauram. Sem peias e medo do pecado, explodem paixões
em liberdade. Com magnitude, narram-se pulsões abissais. A alma se des-
nuda em convulsões e dramas psicológicos, de grande verdade humana,
emergem nos personagens dos contos, normalmente inomeados. Apenas se
chamam: o homem e a mulher. Sem dúvida, mais próximos da essencialida-
de sagrada das coisas. Naquele horizonte, a sexualidade é assumida, sem
contenções, com naturalidade e prazer, sendo uma forma, segundo os po-
vos arcaicos, de participar do sagrado.

Disto é testemunho A Casa da Paixão, extraordinário romance, protagoniza-
do por Marta, jovem solar, resplandescente. Com o desejo em chamas, tem im-
pulsos junto a árvores, próxima ao rio e nos caminhos. Por fim, descobre o
amor com Jerônimo no fulgor da natureza, com o sol iluminando-lhe o corpo.
No deslumbramento da vida natural, apesar do nome bíblico, dessacraliza-se a
Marta do Evangelho. Lembra uma sacerdotisa dos rituais da Antigüidade, vi-
vendo “na cândida amoralidade” dos começos. Através de Eros, recobra-se o
paraíso edênico no sagrado segredo, saturado da seiva natural e do ser das coi-
sas em florações.

Inúmeros exemplos poderiam ser retirados da extensa obra da escritora, ao
devassar, com surpreendente força, os rincões recônditos das emoções. A artis-
ta se despe de seu eu, para chegar ao núcleo comum da condição humana. Igual
a Pasolini, a Blake, aqui mencionados, e a tantos e tantos mais, Nélida Piñon
pressente em tudo o sagrado sem reducionismos e nele introduz seus persona-
gens-atores. Em Vozes do Deserto mais uma vez ele está presente, sobretudo, nos
rituais eróticos descritos. Com tintas fortes, contudo, sem qualquer obsceni-
dade, pois tudo depende da forma de narrar, manejando sabiamente as diver-
sas cores da sexualidade. Oscar Wilde, no prefácio ao Dorian Gray, (1890), de-
fendendo-se da censura proclamou: “Não existe essa coisa de um livro moral
ou imoral. Livros são bem escritos ou mal escritos. E é só”.
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Embora as fronteiras entre erotismo e pornografia sejam tênues, Afrânio
Coutinho, em O Erotismo na Literatura (o caso Rubem Fonseca)12, reflete, com argú-
cia e extensa bibliografia, os liames entre estes dois conceitos e como eles fo-
ram entendidos através dos tempos. Para o aludido estudioso, a verdadeira
obra de arte, no caso, a Literatura, deve ser julgada pelos padrões estéticos e não
por juízos morais que flutuam nos vários contextos temporais, geográficos e
culturais. Cabe ao crítico, portanto, entender o conjunto de qualidades e re-
cursos, verdadeiramente literários de que o autor se serviu. Perceber os proce-
dimentos estéticos, atendo-se a “Tudo aquilo que constitui o intrínseco da
obra literária e que não se confunde com qualquer doutrina extraliterária para
ser julgada por padrões não-estéticos”(p. 34).

Tais argumentos confirmam o valor artístico da produção de Nélida, valo-
rizando os processos internos da sua estrutura, sem que preconceitos aí te-
nham pertinência. Bem de acordo com a linha do teórico, no fragmento intitu-
lado “Eros” e inserido no livro O Pão de Cada Dia, ela assim se posicionou: “O
mérito, então, de uma paisagem erótica repousa mais no tratamento literário
que se dê a ela do que à exaustiva descrição. (...) É preciso o imaginário para
engendrar o mundo dos sentidos” (p. 74). De resto, seu texto está em conso-
nância com o universo do Oriente, que anulou as dicotomias corpo x alma, in-
telecto x instinto, natureza x cultura, bipolaridades tão valorizadas pelo Oci-
dente. Segundo Jesus Antônio Durigan, em Erotismo e Literatura13,

(...) a civilização oriental não só não marginalizou o corpo, como fê-lo par-
ticipar, em toda a sua plenitude e com todas as suas exigências dessa visão
integradora do mundo. As posições, as técnicas, os comportamentos sexuais
ficaram sendo, tão-somente a conseqüência natural da maneira específica de
assumir e de se relacionar com o mundo, para com tal procedimento, obter
maior quantidade e mais intensidade no prazer (p. 15).
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Iniciado, pois, com detalhadas cenas de erotismo pelas ‘urgências da carne”
inerentes à humana condição, a escrita de Nélida Piñon gradativamente passa
da volúpia do corpo para o gozo das palavras, que, encorpadas, ganham carna-
lidade e transcendência na feérica fantasia da fabuladora.

� O tom da oralidade
No projeto da romancista outro leitmotiv se reanima com sempre inespera-

das soluções poéticas: o da importância do contador de fábulas. Recorde-se,
em A República dos Sonhos, a seqüência de lendas que, como “pirilampos,” iam re-
fulgindo através de Xan, um velho narrador do lendário celtibero, que se tor-
nara o chão das histórias do seu neto Madruga. Este as passara à brasileira Bre-
ta, a personagem-escritora, outro alter-ego de Nélida Piñon. Naquele monu-
mental romance, Xan circula no território sem fronteiras do maravilhoso cria-
dor e vai logotecendo, nas palavras puras da ancestralidade, o ideário popular.
Contando as histórias em pedaços, de forma análoga às de Scherezade em Vozes
do Deserto, ele lembra os velhos rapsodos, bordacosturando fiapos que já vêm de
muito longe, cintilando a antigüidade cultural que se arrasta em cadeia, na qual
cada artista passa o facho, feixe de luz ao sucessor. Por sua vez, os relatos de
Xan foram recebidas de Salvador, um contador mais antigo ainda, que percor-
ria a Galícia, escavando-lhe o solo de culturas marginais, em andanças com seu
cavalo Pégaso. Pelos nomes de Salvador e Pégaso, o livro A República dos Sonhos,
acorda também míticas paisagens. Salvador lembra o soter, o salvador da tradi-
ção e o soldador dos fragmentos lendários. Voa significativamente nas asas do
cavalo alado, gerador da fonte de Hipocrene, situada no sopé do monte Parna-
so, de cujas águas minava, para os antigos gregos, o vigor dos poetas.

Também no livro O Pão de Cada Dia, há um pequeno e enaltecedor ensaio,
intitulado “Os velhos narradores”, em que louva aqueles artífices da narrativa
oral sem autoria, transportando o DNA dos relatos, para, no laboratório do
imaginário, a vida prosseguir com novos seres ficcionais através de futuros
contadores. Agora, pela memória da mítica Scherezade, outro duplo da autora,
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e personagem que sempre a fascinou, a escritora de Vozes do Deserto reafirma
mais uma vez gratidão aos criadores/recriadores do fabulário. Reverencia as
pautas poéticas dos arcaicos artesãos, que revelaram a palavra da tribo, úmida
ainda do esplendor das origens. Embora o texto não lhes especifique a proce-
dência, certamente quis homenagear todos aqueles que foram responsáveis
pela circulação da cultura e pela carga simbólica do ideário coletivo: os tradi-
cionais rapsodos e aedos gregos, os bardos célticos, os fili irlandeses, os griots
(griôs) do universo africano e inúmeros outros, cujos novelos lendários, com
acréscimos, foram passando a seda de geração a geração. Símbolos de resistên-
cia, suas mensagens montaram o palimpsesto do novelário e o entregaram mais
à frente, para não deixar a memória do povo fenecer.

Ao render-lhes o preito, seu propósito é tentar revisitar os tempos dos co-
meços, quando as lendas, ainda sem o registro gráfico, eram recontadas ao re-
dor do fogo, crepitando lembranças para incendiar “as cordas sensíveis do co-
ração” da assistência e fornecer-lhe alimento para o espírito. Tal fato se mostra
quando a narradora onisciente proclama, por exemplo, a ferocidade de Schere-
zade com sua “fome arcaica”, sugerindo até um ritual sagrado, antropofágico,
ao desejar nutrir-se com “a comida” inaugural, a fim de trazê-la a seus enredos.
Não sem razão, o alimento, conjugado à palavra, perpassa por muitos dos seus
livros. Um dos mais relevantes testemunhos se estampa no próprio título da
coletânea de O Pão de Cada Dia. Pão, alimento de conotações materiais e sagra-
das, liga-se à substância nutriente da escrita, à importância da fantasia, ao ofí-
cio literário, aos mistérios órficos da criação, além de conferir, entre outras re-
miniscências, a do mistério sacramental da oração cristã.14

Retornando a Vozes do Deserto, pode-se afirmar que o processo de trans-
missões, repristinando memórias da ancestralidade, tem seu desempenho mais
emblemático na narradora de Mil e Uma Noites. Ela se sabe uma mulher antiga, re-
ceptáculo dos fundamentos culturais do Islã, segundo explica a voz onisciente
em terceira pessoa: “O mundo árabe, ao qual pertence, assegura-lhe a condi-
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ção arcaica” (p. 164). Em outro trecho, remodula-se o mesmo assunto:
“Caso quisessem de verdade escrutinar o passado da grei familiar ou rastrear
a trajetória do Profeta que forjara a grande nação espiritual, confiassem a ela,
apesar da idade, a tarefa de aglutinar lendas e registros soltos, espalhados
pelo califado” (p. 38).

� Os dons de Mnemósine
Desde criança, Scherezade inventava histórias:“mal aprendera a andar, des-

pontaram nela a memória incorruptível e a atração pelo inefável” (p. 38). Não
sem razão a mãe profetizara os pendores da menina. Constatara que ela “desde
o nascimento ensejava mistérios” (p. 109), pois “a memória dessa filha retinha
o saber do mundo” (p. 109). De fato, o poder memorialístico de Scherezade
ultrapassara a moldura do tempo e das latitudes. Não se restringe a recorda-
ções pretéritas apenas do universo árabe. Similar à escritora Nélida, que se
proclama milenar, conforme expôs nas reflexões de “Franquia”, pequeno ensa-
io memorialístico inserido em O Pão de Cada Dia,

Pleiteio ser contemporânea de quem nasceu no albor do ano 1000. De trazer à minha ima-
ginação sentimentos dispersos ao longo dos séculos e que enriqueceram a magnífica solidão do
homem. Ambiciono ser vizinha de uma matriz inaugural e de impossível acesso, com a qual
contudo sensibilizarei minha pluma de escritora (p. 72).

assim também, a princesa árabe circula, com desembaraço, por lembranças mile-
nares tanto no Oriente, quanto no Ocidente. Peregrina através das eras. Como
bem afirmou a romancista, no último fragmento de O Pão de Cada Dia, “o ser hu-
mano é um peregrino. É só na aparência que ele tem uma geografia” (p. 117).
Scherezade-Nélida intui situações ficcionais de povos distantes e cronologias
diversas. Transita até por mitos medievais do lendário arturiano. Segue os pas-
sos de Parsifal, à demanda do Graal salvador. Sem dúvida, o cálice sagrado aí
metaforiza o tom perdido e redentor da palavra primeira, a cujo encalço a es-
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critora simbolicamente sempre se aventura. Guiada pela ficcionista brasileira,
Scherezade também imerge no mundo homérico, com constantes alusões a
personagens pontuais, dotados da hýbris, da desmedida, por isso, desafiantes
do “métron”, a medida dos humanos limites. Generosamente solidária ao so-
frimento feminino, escuta o clamor de Andrômeda e Hécuba, “mulheres gol-
pedas pela dor” (p. 165).

A amplitude de tais saberes e andanças foi-lhe conferida por Mnemósine, a
deusa grega da Memória. Representada no panteão de uma Grécia muito anti-
ga, e por ser a mãe das nove musas, a deusa titã Mnemósine preside à função
poética. Na Teogonia, de Hesíodo, “ela canta tudo o que foi, tudo o que é, tudo
o que será”15 (p. 130). Por isso, a Memória é a avó de Orfeu, o paradigma gre-
go do poeta. Senhora de tal majestade, Mnemósine concede aos verdadeiros
artistas a graça de tudo prever, de tudo ver, de tudo conhecer. Além destes da-
dos relevantes, a Memória é irmã de Chronos e Okeanós. Por tais aproxima-
ções fraternas, ela manipula o tempo e perpassa pela energia criadora das águas
primordiais da natureza e da consciência. Impera na psicologia dos abismos,
na arkhé, nos fundamentos arcaicos, aglutinantes das coisas primeiras. Daí ex-
trai o seu vigor e, aos autênticos artistas transmite o murmúrio da fonte, os es-
tertores da origem, o sagrado da revelação.

Por tantas ligações genealógicas, nisso está a causa da íntima relação da Arte
com a Memória. Esta é a substância de que se nutre aquela, tanto na esfera in-
dividual, quanto coletiva. Assim, relatar ou escrever memórias, em dimensão
mais essencial, constitui mítico resgate, o “re-encontro” de uma sabedoria, por
vezes deslocada e nem sempre por todos percebida. Mas que, segundo Platão,
é “re-conhecida” no olhar reconstitutivo dos que captam o mais além, no
aquém das aparências.

Iluminada pelo arguto olhar da escritora, Scherezade, igual a esta, é dotada da
dádiva de Mnemósine. Indo ao âmago dos tempos e do ser, devassa arquivos, ar-
queologias, arcanos. Na odisséia de sua travessia “aos confins do humano”, a
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princesa oriental se enriquece. E fabula seus racontos com sabor de inauguralida-
de pelo condão da imortal brasileira Nélida Piñon, Prêmio Príncipe de Astúrias
de 2005 de Literatura, pioneira em língua portuguesa a obter tal galardão, além
de ter tido incontáveis outros prêmios de âmbito internacional, como também
fora a primeira Mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras.

Escafandrista das origens, Nélida Piñon desliza no tapete mágico e enxerga
o universo. Mesmo sem asas, voa, porque é “tocada pela graça”. “Lida com os
signos da eternidade”, porque mergulha no sagrado cântaro da Memória. Re-
colhe aí o segredo seminal de sua obra. Volta de lá restabelecida para empreen-
der a aventura de novos adventos literários. Porém, eterna experimentadora, na
volúpia da paixão, há mais e mais veredas a descobrir. Sempre a “fome arcai-
ca”, a sede da água original. Árido e abrasador é o ato de escrever. Mas, peni-
tente, ela assume as vestes dos viajantes do deserto, surpreendidos pelas rave-
nalas, árvores benfazejas que armazenam, em suas folhas, o sereno das madru-
gadas, para mitigar-lhes a sede. Igual aos poentos caminheiros, Nélida Piñon
peregrina pelos dramas e desertos humanos, se abastece nas ravenalas do mun-
do e na fonte de Mnemósine. E transporta seus leitores ao mistério primevo
do homem e à cultura de todas as eras e geografias.

Obras de Nélida Piñon publicadas até 2006.

1 – Guia-Mapa de Gabriel Arcanjo (Romance).
2 – Madeira Feita Cruz (Romance).
3 – Tempo das Frutas (Contos).
4 – Fundador (Romance).
5 – Casa da Paixão (Romance).
6 – Sala de Armas (Contos).
7 – Tebas do Meu Coração (Romance).
8 – A Força do Destino (Romance).
9 – O Calor das Coisas (Contos).
10 – A República dos Sonhos (Romance).
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11 – A Doce Canção de Caetana (Romance).
12 – O Pão de Cada Dia (aforismos-ensaios).
13 – A Roda do Vento (Romance infanto-juvenil).
14 – O Cortejo do Divino (Contos).
15 – O Presumível Coração da América (Discursos).
16 – Vozes do Deserto (Romance).
17 – Até Amanhã, Outra Vez (crônicas).

Pelas entrevistas que a autora tem dado à imprensa e à televisão, sabe-se que
ela está escrevendo novo livro, Aprendiz de Homero, ensaios. Além deste, há ou-
tro, igualmente em processo, relativo às suas memórias.

236

Dalma Nasc imento



Poemas

Ivan Junqueira

O Novo

Eis o novo (e seus livores):
algo efêmero que escoa
e não pede de teu olho
senão que o deguste em folha,
pois seu tempo dura pouco,
talvez menos que o do vôo
da mariposa no fogo.

Assim é o novo: esse moço
que faz do velho um estorvo,
mas que o conserva na alcova,
embora lhe negue o coito
e os privilégios de esposo,
como aquele, entre alguns outros,
de ter voz própria na boca.

Poeta, crítico
literário e
tradutor,
presidente da
Academia
Brasileira de
Letras
(2004-05).
Sua poesia,
desde Os Mortos
(1964) até
A Sagração dos
Ossos (1994),
está em Poemas
Reunidos (Rio:
Editora Record,
1999) e em
Poesia Reunida
(São Paulo:
A Girafa, 2005).



O novo escarra no mofo
do velho a quem deve o mosto:
papiros, pátinas, tropos
de hinos que não mais se ouvem;
o que lhe importa é o reboco,
a tinta fresca, o tijolo
oco, o verniz do alvoroço.

O novo grita na proa,
mas se esquece de que há popa,
astrolábios, velas rotas,
trirremes ébrias ao sopro
dos ventos do mar vinhoso,
onde Ulisses, no retorno,
viu porcos, ciclopes e ogros.

O novo é uma bolha do hoje,
veste empáfia e lantejoulas,
mas logo em seguida estoura,
e à tona sobe outra bolha,
enquanto outras mais dão fôlego
à tessitura do engodo
que a crítica, ingênua, louva.

Tem o novo o aplauso afoito
também de incautos leitores,
que o referendam em coro,
sem perceber que é bem outro
o papel que o fez famoso:
o de embrulhar, nos açougues,
o que vem dos matadouros.
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Mas, enfim, existe o novo.
Só que ninguém o apregoa
nem lhe canta inúteis loas
ou nênias de mau agouro.
É que ele nunca está morto:
esplende no Horto de Giotto
ou nas Fábulas de Esopo.

Este é o novo cujo rosto
Furta-se à cor dos arroubos
e apenas se dá aos poucos
naquele instante que coa,
não a luz de um sol furioso,
mas a que arde desde a noite
em que alguém disse: “Lenora!”

O outro lado

Diz-me: o que haverá do outro lado,
quando do corpo a tua alma
se desgarrar e, arrebatada,
romper o mármore das lápides

e a pompa vã dos epitáfios,
que não são mais do que palavras
ou frases fátuas sob as pálpebras
da úmida noite em que jazes?

O que haverá: um outro baile
de máscaras, como as que usaste
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e de tal modo à tua face
se enraizaram que nem lá
podes tirá-las? Um nefasto
festim a que teus convidados
só vieram para incriminar-te
e erguer-te a taça da trapaça?

Haverá perdão para a farsa
que ao longo da vida encenaste
diante dos teus e de teus pares
à trêfega luz das gambiarras?

Perdão para os crimes e as fraudes,
o falso testemunho, o plágio
das obras sob cujas lombadas
perdeste a tua identidade?

Haverá talvez uma ágora
povoada de infaustos fantasmas,
como o teu próprio ou o de Falstaff,
irmão da lascívia e do escárnio?

Ou, bem ao contrário, é Sarastro
que, grave e esfíngico, te aguarda
para os exames iniciáticos
nos quais se cala a flauta mágica?

O que haverá, se já se esvaem
os sons, as cores, os fugazes
perfumes da vida, as imagens
que, idólatra, tanto exaltaste?
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O que haverá depois da carne
de que agora, afinal, te apartas
e se reduz a estrito vácuo?
Será concreto o que é abstrato?

Diz-me: o que haverá do outro lado?
A eternidade? Deus? O Hades?
Uma luz cega e intolerável?
A salvação? Ou não há nada?

A imortalidade

O que é a imortalidade?
Um sopro que nos carrega
para os confins da orfandade,

onde o espírito se nega
e de si já não recorda
após a última entrega?

Que luz é a que nos acorda
quando a morte, em dada hora,
bate à porta e chega à borda

do ser que se vai embora,
mas crê que não vai de todo,
pois do invólucro que fora

algo fica em meio ao lodo
que lhe veste o corpo morto
com a púrpura do engodo?
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E o que cabe ao que foi torto
e nunca exigiu conserto?
Irá chegar a algum porto?

Será que na alma um aperto
não lhe purgou a maldade
quando do fim se viu perto?

O que é a imortalidade?
Uma insígnia, uma medalha
com que se louva a vaidade?

Ou não será a mortalha
que te poupa só a cara
escanhoada a navalha?

Será talvez a mais rara
das obras que publicaste
ou da crítica a mais cara?

Será isto, já pensaste,
a herança em que se resume
o que aos amigos deixaste?

Esquece. Sente o perfume
de algo que se fez distante:
alguém que já foste, o gume

de teu olhar relutante
quando viste, no ermo cais,
que o tempo que segue adiante
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é o mesmo que volta atrás
e embaralha a realidade,
e a desmantela, e a refaz.

É isto a imortalidade:
esse eterno e estranho rio
que corre em ti e te invade.

E o mais é só o pavio
de um lívido círio que arde
no insuportável vazio

que enche toda a tua tarde.

Conto de fadas

Era uma vez um ogro que comia
suas próprias entranhas, seus humores,
seu asco à vida eterna e aos vãos louvores
com que a turba, sem trégua, o enaltecia.
Comia tudo o que, entre estertores,
nele acordasse o sonho e a fantasia.
E até da alma dizem que comia
o que ela tinha de imortais fulgores.
Poupava apenas umas tíbias cores
da infância que, distante, se esvaía,
como o brinquedo que lhe deu um dia
quem depois o furtou nos bastidores.
Era uma vez um ogro que podia
ser a um só tempo o êxtase e a agonia.
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Carta régia

Saibam quantos lerem esta
que jaz na fímbria da morte
quem fez da vida uma festa,
e era belo e audaz e forte.

Saibam todos quão funesta
Acabou sendo-lhe a sorte,
pois tudo o que dele resta,
já sem bússola e sem norte,

é só ele. Ele e a gesta
de seus delitos na corte,
o que até hoje lhe empresta
certa empáfia ao frágil porte.

Saibam mais: que em sua testa,
embora uma ruga a entorte,
pulsa uma luz cuja aresta
sangra-a mais do que um corte.

Cepa má do que não presta,
eis da rainha o consorte
a quem tocou a moléstia
de ser só seu próprio vórtice.
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Dom Quixote

Vai a passo Dom Quixote
em seu magro Rocinante.
Sancho Pança o segue a trote
pela Mancha calcinante.

Tudo é pedra, arbusto seco,
erva má, ermas mesetas.
Não se escuta nem o eco
do vento a ranger nas gretas.

O que buscam o fidalgo
e o seu álacre escudeiro?
Peripécias, duelos, algo
que lhes recorde o cordeiro

quando abriu os sete selos
e fez soar as trombetas?
Buscam o quê? O que fê-los
ir tão longe em suas bestas?

Pois esse Alonso Quijano,
ao deixar a sua aldeia,
só buscava – áspero engano –
exumar o que, na teia

de suas tontas leituras,
eram duendes, hierofantes,
castelos, leões, armaduras,
dulcinéias, nigromantes
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e uma Espanha onde a justiça,
há tanto um tíbio sol posto,
fosse um bem que só na liça
pudesse ser recomposto.

Mas do triste cavaleiro
era tanto o desatino
que na cuia de um barbeiro
vira o elmo de Mambrino,

nas ovelhas ao relento,
uma tropa de meliantes,
e nos moinhos de vento,
uns desgrenhados gigantes.

Dom Quixote nunca via
o que aos seus pares narrava,
pois que só lia e mais lia,
e ao ler é que se encantava.

E assim do texto as imagens
saltavam – bruscas centelhas –
no amarelo das paisagens,
no ocre encardido das telhas.

Foi quando então, claro e fundo,
percebeu que o que ia vendo
nada tinha com o mundo
sobre o qual andara lendo.
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Ilusão e realidade,
heroísmo e covardia,
sensualismo e castidade,
prosa pedestre e poesia

– eis os pólos do conflito
que somente se harmoniza
no humor de um cáustico dito
que nos fustiga e eletriza.

E o que redime o manchego
não é tanto aquilo que ama,
e sim o dom de si mesmo
no amor que doa a uma dama,

sem nenhuma recompensa
que não seja a do fracasso
ou da estrita indiferença
de quem sequer viu-lhe um traço.

De fala mansa e discreta,
que ao calar é que se escuta,
seu percurso é a linha reta
entre o que tomba e o que luta.

Vai a passo Dom Quixote,
ya el pie en el estribo.
A morte agora é seu mote.
Vai a sós. Vai só consigo.
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Testamento

Eis o escasso testamento
de quem herdou muito menos
do que a fugaz cantilena
de uma inútil folha ao vento.

Nada deixei: baú, dente
de ouro, camafeu, comenda,
apólice ou dividendo,
letra de câmbio perempta.

Vivi com pouco: somente
o que toca a um avarento,
zeloso do que não tem
e, se o tem, guarda em silêncio.

Verdade: sobrou-me tempo,
que esbanjei em todo gênero
de coisas vãs ou efêmeras,
das quais, porém, não desdenho.

E fi-lo sem ter em mente
nenhum lucro ou estipêndio,
mas só o prazer esplêndido
de fazê-lo com engenho.

Até que do próprio tempo
me tornei inadimplente,
como quem vê, de repente,
a neblina em suas têmporas.
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Se algum dia alguém, solene,
excomungar-me a demência,
é porque – quanta blasfêmia! –
não consagrou minha crença,

que era a de ir aos extremos
do ser e de suas brenhas,
pois só movia-me o empenho
de conhecê-lo na essência.

Enfim, é o meu testamento.
Como se vê, pouca lenha
e quase nenhum incêndio,
exceto o da alma plena.

Não lembra aquele, opulento,
de Villon, com suas mêmores
neves de antanho ou seu pêndulo
de enforcados ao relento.

Mas dele não me arrependo,
embora o assine sem ênfase.
E eis tudo o que, como tença,
leguei aos meus: um poema.
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Poemas

Vera Hüsemann

Minh’ alma
Para Nilton Bonder

Minh’ alma
ri e chora
como teimosa criança

Minh’ alma
é rainha

ergue a cabeça
para mostrar o brilho
da sua coroa

é também vassala
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Minh’alma
persegue seus laços

liames
pressente em cada passo

o perigo dos enlaces
persiste confiante

no afã de ser
singular

Minh’ alma
não aceita renunciar
Sua sina

é alcançar

Minh’alma
me permite viver
em compasso de dança

deixa que eu frua
o sabor do meu anseio
e se estira nua
p’ra agarrar a vida

apetecida

Em qualquer ensejo
minh’ alma
insiste
implora
e Luta
por seu desejo

sem medo
nem pejo
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Minh’ alma
me deixa querer

o que sou
me deixa ser

o que posso
me deixa ter

o que vem
Não preciso fazer contas

nem comigo
nem com ninguém

Minh’alma
mistura
o açúcar e o sal
na mesma brancura
do bem e do mal

Minh’ alma
consegue desafiar

o horizonte
sem que o afronte

Minh’ alma
é mansa

tão mansa
quanto água nascente

é também forte
tão forte
quanto a sarça ardente
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Floriano Martins

Confissão tardia

Os meus olhos descrevem o que vês através de mim.
Tua morada perdida quando te ausentas ou partes
de um sítio para outro. Não me reconheces nunca,
pois jamais estou ao alcance de teu desejo. Imagens
derivam em tua memória. Se há como confundi-las
é que já não estás onde deverias. O nome é o mesmo,
o rosto – certos vícios perduram –, porém algo de ti
não se encontra mais em casa. Como ausentar-me
do que fui um dia? A história embriaga o passado e
desmente o futuro. O relato de meus olhos descritos
por ti. Como convencer a tanta gente que não houve
crime? A cena toda manchada de culpa, um corpo
ausente em nossas noites de vinho, fotos arquejantes
reiterando que me amavas. Para onde fomos?
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Fulgor de nada

Animal na sagrada sede de sua hora,
espírito que rasga o enigma
e ainda mais intenso outro lhe surge.
Me tocas, mármore que baila,
carne convertida em riso,
na fúria que se desnuda oh deusa.
Em ti a louca loca do absoluto,
fenda que me traga mares e estrelas,
lâmpada no abismo de meu canto.
Ali gozamos dançando enquanto dure
o fogo, o mundo, ritmos de risos que se tocam.
Ainda te ouço morrendo no turbulento abraço do ser,
e rio desamparado.

Enigma do sol

As tuas lágrimas me acariciam: um dilúvio atávico.
Em nada resulta consultar a folha de infortúnios.
Temos uma ilusão objetiva da existência
e não aprendemos nunca com nossos acertos.
Tu és a semelhança do que cobiças.
Eu te ofertei o meu abandono.
Me deste uma lâmpada viciada em espelhos.
Não vês diferença alguma entre perda e sacrifício.
Deixo a minha roupa à entrada de tua casa.
Tu me recebes nu e nada ali se parece contigo.
Não sei quando volto, mas estou certa do engano:
não andas em mim por onde me reconheço.
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Dilema de Eva

Teu corpo distingue-se sobre o meu
pela diáfana desordem, gemidos flutuantes,
que guardam em si a virtude dos temporais.
Teu corpo imerso em lágrimas vulcânicas
violando os nomes que dedico a seus rostos.
Mitos surpreendidos por escavações.
Já não habitas o sítio impreciso da miséria
humana. Novas palavras escalam teus seios,
fogos disfarçados, mistério relutante. Quando
estás sobre mim, derramas uma verdade
incontida que nutre os provérbios de teu gozo.
E te refazes com urgência, repondo tecidos
e maquiagem, a caminho do esquecimento.
A vida inteira amparada em sua devassidão.

Fúria do amor

O teu amor me confunde de muitas maneiras:
quando nossas sombras fogem pela noite,
rimos com as figuras que surgem sob os lençóis
ou escalamos as rugas da memória.
O teu amor bafeja em minha nuca uma adivinha:
jamais a sua forma visível será a mais célebre.
Paixões que mendigam por dentro e gozam por fora.
O teu amor me leva para um canto escuro de si
e atreve-se saboroso em meus mamilos:
será sempre noite sempre que me quiseres.
Depois me inunda com as flores de outra charada.
As tuas roupas íntimas mal disfarçam meu nome.
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Paixões atropeladas pela perda de identidade.
O teu amor me acaricia com seu fulgor de paradoxos.
Sempre que o dou por perdido, aqui o tenho refeito.
O que sou a tua lâmpada amorosa jamais saberá.

A tortura da reflexão

Precipitas teu olhar sobre meu corpo,
entrelaçando vertigens, salpicando hábitos,
adiando aquele último verso que expande
o que jamais em mim conquistarias.
Não é em mim que teu mundo se esgota.
Nem sou o lastro de tua agonia irremediável.
Tuas mãos soluçam ilusões quando me tocam,
lapidam amores perfeitos pela tarde inteira.
Não há linguagem que não se adie ante a flor
que descanso à margem de minha saia.
Não importa que me confundas com outra:
os teus enganos serão sempre os mesmos.

Tuas negras gemas

Não faço idéia se é noite, vertigem ou silêncio.
Sopra um vazio contínuo, sem que o identifique.
Persiste a catástrofe da memória, a recordar
coisas que nunca viveu. A desossar-me.
Urro selvático do extravio. Perdemos tudo.
Tão sós que sequer percebemos o abandono.
A flor-obsessão se foi desmembrando, gerando
conflitos: pequenos e grandes pomares.
Eu te amei até onde pude estar apenas contigo.
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Poemas de José
Maria Memet

Tradução de Izacyl
Guimarães Ferre ira

José Maria Memet, tradutor, gestor cultural e poeta chileno, nas-
cido em 1957, autor de diversos livros de poemas, destaca-se

Amanhecer Sindioses, El Duelo, El Rastreador de Lenguages. Já lhe foram atri-
buídos inúmeros prêmios, testemunho da crescente importância
deste poeta vigoroso e inventivo.
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Brejo

Requer-se uma claridade imensa
num mundo de trevas

Requer-se muita calma para escutar
um latejar sobre o pó

Tudo não é transparente nem silencioso
quando se vê quando se escuta

A cegueira é a forma de reconhecer o mundo
embora às tontas seja difícil avançar

A realidade agarra abutres em círculo te espreitam
o que brilha é o infernal do sol
cristais quebrados espelhos despedaçados diamantes sem cortes

A expressão física da alma é um menino
Em suas mãos a pedrada
adquire juízo trajetória valor

O pensamento sem rumo detém a visão
A velocidade da morte atravessa o universo.
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Ciénaga

Se requiere una inmensa claridad
en un mundo de tinieblas

Se requiere mucha calma para escuchar
un latido sobre el polvo

Todo no es transparente ni silencioso
cuando se ve cuando se escucha

La ceguera es la forma de reconocer el mundo
aunque a tientas es difícil avanzar

La realidad atrapa buitres en círculo te acechan
lo que brilla es lo infernal del sol
cristales quebrados espejos a trizas diamantes sin cortes

La expresión física del alma es un niño
En sus manos la pedrada
adquiere juicio trayectoria valor

El pensamiento sin rumbo detiene la visión
La velocidad de la muerte atraviesa el universo.
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O pernoitar dos leões

Na savana nas jaulas
tomam a existência com paciência
rugem sem levantarem-se da terra
e espantam moscas com seu rabo

Indecifráveis mirando o horizonte
os leões são perfeitos
só o vento se aproxima sigiloso
e lhes move a juba

Lançados nas ervas ou no zoológico
da bola lhes sai o rugido do nada.

A baba é perfeita são presas

Se entendemos o instinto
A selva é nossa forma de existir.
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El pernoctar de los leones

En la sabana en las jaulas
se toman la existencia con paciencia
rugen sin levantarse de la tierra
y espantan moscas con su cola

Indescifrables mirando el horizonte
los leones son perfectos
sólo el viento se aproxima sigiloso
y les mueve la melena

Echados en las hierbas o en el zool
el rugido de la nada les sale de la boca

Es baba es perfecta son colmillos

Si entendemos el instinto
La selva es nuestra forma de existir.

263

Poemas de José Maria Memet



Procriação de hipocampos

Os cavalos do mar copulam
nas profundidades
e abraçados vão à superfície
rumo à luz

Ela desova no ventre dele
e ele derrama esperma
em sua bolsa marsupial

Nas águas que cobrem os oceanos
ser pai
é muito complexo

Nós só vemos
a intensidade das ondas.
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Procreación de hipocampos

Los caballos de mar copulan
en las profundidades
y abrazados van a superficie
hacia la luz

Ella desova en el vientre de él
y él derrama esperma
en su bolsa marsupial

En las aguas que cubren los océanos
ser un padre
es muy complejo

Nosotros sólo vemos
la intensidad de las olas.
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Galo branco sobre fundo branco

Embora a ausência de cor seja real
tiremos o vermelho com que se colore o galo,
tiremos suas patas amarelas,
o bico negro,
o sangue ressecado de seus olhos.

Tiremos a paisagem em que costuma passear,
o verde intenso da folhagem,
deixemos no branco o galo branco.

Vê agora?
É quase imaterial sua estampa, mas está ali.
Parado debaixo dessa imaginária samambaia
canta com força, resplandece.

De que cor é o canto do galo agora?
A cor da ausência o define?

É tarefa dos seres humanos apreciar que a vida existe.
O mar é enorme e a vida canta desde as profundezas.
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Gallo blanco sobre un fondo blanco

Aunque la ausencia de color es real
quitemos el rojo con que se colora el gallo,
quitemos sus patas amarillas,
el pico negro,
la sangre reseca de sus ojos.

Quitemos el paisaje donde acostumbra pasearse,
el verde intenso del follaje,
dejemos en el blanco al gallo blanco.

¿Los ves ahora?
Es casi inmaterial su estampa, pero está allí.
Parado debajo de ese helecho imaginario
canta con fuerza, resplandece.

¿De qué color es el canto del gallo ahora?
¿El color de la ausencia lo define?

Es tarea de seres humanos apreciar que la vida existe.
El mar es enorme y la vida canta desde las profundidades.

267

Poemas de José Maria Memet



O poeta e o poder

O poder
é o inimigo
de todos os seres humanos.

Imagine que toda a terra está em paz
e que cada homem pensa
e que não existem ferramentas,
senão sonhos.

Imagine-se irmão
que nos ensinaram a confiar no outro,
a chamar cada ser humano
por seu nome.

Imagine que ontem
nos chamávamos povo:
que beleza!,
recordar o futuro.
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El poeta y el poder

El poder
es el enemigo
de todos los seres humanos.

Imagínate que toda la tierra está en paz
y que cada hombre piensa
y que no existen herramientas,
sino sueños.

Imagínate hermano
que nos enseñaron a confiar en el otro,
a llamar a cada ser humano
por su nombre.

Imagínate que ayer
nos llamábamos pueblo:
¡qué belleza!,
recordar el futuro.
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O rastreador de linguagens

Há lugares notáveis para a caçada,
Há ravinas, vegetação abundante
e pode ver-se a revoada surgindo de repente.

A mente leva armadilhas e escopetas;
mas as idéias voam verticais.
Quando os sonhos perdem altura,
é dificil acertar a cabeça,
caçadores.

Muito racionalismo impede escutar
as batidas do peito e o sussurrar das asas.

A natureza de fazer ninhos e chocar
permite pensar que o tempo resplandece.
A gangue são os pais, os avós.

Frente a uma arma, o abecedário.
As espécies aparecem na mira.
Os idiomas aparecem, os dialetos.
Os deuses sobrevivem como porcos
e as matilhas os perseguem sem piedade

A água dos rios avança, o mar a recebe,
milhões de neurônios passam do latim
ao nada.
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El rastreador de lenguajes

Hay lugares notables para realizar la caza,
hay hondonadas, vegetación abundante
y puede verse al averío surgiendo repentino.

La mente lleva trampas y escopetas;
pero las ideas vuelan verticales.
Cuando los sueños pierden altura,
es difícil acertar a la cabeza,
cazadores.

Mucho racionalismo impide escuchar
los latidos en el pecho y el siseo de las alas.

La naturaleza de hacer nidos y empollar,
permite pensar que el tiempo resplandece.
El hampa son los padres, los abuelos.

Frente a un arma, el abecedario.
Las especies aparecen en la mira.
Los idiomas aparecen, los dialectos.
Los dioses sobreviven como cerdos
y las jaurías los persiguen sin piedad.

El agua de los ríos avanza, el mar la recibe,
milliones de neuronas pasan del latín
a la nada.
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A influência das coisas

No vazio não existem ferramentas
e é estranho, o nada deve ter um mecanismo
que contagia. Um vírus que nossa mente cria,
um fragmento do temor ancestral.

As coisas detêm por anos a larva,
até que já adulta põe-se a caminhar.
A imortalidade só pertence aos jovens,
os anos te devolvem ao nada.

Observe cada fóssil, cada estrela, toda espécie
que na terra não pára. Não é belo tanto esforço
frente a tanta obscuridade? E o pulsar
de teu corpo martelando, não é notável?

As coisas que criamos nos estão matando,
fomos enchendo o vazio parcialmente.
A vida é um dado que salta no universo,
mas cuja sorte não depende de quem joga.

Nada construído pelo ser humano
permanece íntegro sequer uns vinte séculos.
As coisas se explicam por raízes físicas,
a química do amor é capaz de matar.

As vozes que escutamos só nos contam
que o céu é infinito. A ferrugem começa
a desgastar o eixo. A terra e seu gênio
se desfazem na boca de deus, nosso verme.
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La influencia de las cosas

En el vacío no existen herramientas
y es extraño, la nada debe tener un mecanismo
que contagia. Un virus que nuestra mente crea,
un fragmento del temor ancestral.

Las cosas detienen por años a la larva,
hasta que ya adulta se echa al camino.
Sólo a los jóvenes la inmortalidad les pertenece,
los años te devuelven a la nada.

Observa cada fósil, cada estrella, a toda especie
que en la tierra no ceja. ¿No es hermoso tanto esfuerzo
frente a tanta oscuridad? ¿Y el latido
de tu cuerpo martillando, no es notable?

Las cosas que hemos creado nos están matando,
hemos llenado ei vacío parcialmente.
La vida es un dado que salta en el universo,
pero cuya suerte no depende del que juega.

Nada construido por el ser humano
permanece íntegro siquiera veinte siglos.
Las cosas se explican por raíces físicas,
la química del amor es capaz de matar.

Las voces que escuchamos sólo cuentan
que el cielo es infinito. La herrumbre comienza
a desgastar el eje. La tierra y su genio
se deshacen en la boca de dios, nuestro gusano.
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Sentença

Os poetas são como os ciganos,
estão por todo o mundo.
São uma nação e não têm bandeira.

A influência das coisas

Uma sociedade do pensamento
deveria notar
que todos estão mortos.

Epílogo

Já entendo, não há problema,
todos caminham para o passado.
É por isso que não via ninguém
quando avançava.
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Sentencia

Los poetas son como los gitanos,
están en todo el mundo.
Son una nación y no tienen bandera.

La influencia de las cosas

Una sociedad del pensamiento
debiera notar
que todos están muertos.

Epílogo

Ya entiendo, no hay problema,
todos caminan hacia el pasado.
Es por eso que no veía a nadie
mientras avanzaba.
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Poemas de
Carlos Montemayor

Tradução de Izacyl
Guimarães Ferre ira

Carlos Montemayor, poeta, ensaísta, tradutor, romancista
e investigador literário, nasceu em Parral, Chihuahua, em

1947. Notabilizado por sua contribuição fundamental ao estudo
das línguas e literaturas indígenas do México. Sua projeção lite-
rária alcança hoje um âmbito internacional. Suas obras, tanto em
prosa como em verso, se destacam pela emoção e, pelo rigor críti-
co, estando entre elas Memoria del verano, Guerra em el paradiso, Las
llaves de Urgel.
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Escritor, tradutor e
comentarista de
poesias. Participa com
freqüência de júris,
ciclos de palestras e
oficinas de poesia de
entidades oficiais e
particulares. Foi
difusor da cultura
brasileira a serviço do
Itamaraty como
diretor de Centros de
Estudos Brasileiros e
adido cultural (84-99)
nas embaixadas do
Brasil no Uruguai, na
Costa Rica e na
Colômbia. Dentre suas
obras cita-se Os
Endereços, Memória da
Guerra, Uma Cidade.
Publica ainda em
revistas e jornais do
Brasil e do exterior.



Arte poética I
Para Fernando Ferreira de Loanda

Quando meu filho come fruta ou bebe água ou se banha num rio,
só diz que come uma fruta
ou bebe água ou se banha no rio.
Por isso ri quando leio meus poemas.
Não entende ainda tantas palavras,
não entende ainda que as palavras não são as coisas,
que num poema quero dizer o que nos supera a cada passo:
o amor entre os renasceres dos corpos e as recordações das tardes;
a ira entre quinzenas e casas emprestadas e roupas que envelhecem
as esperanças entre dívidas e ruas compartilhadas com dias monótonos
e com manhãs cuja única doçura é a da água que nos banha;
a honra entre empregos temporários e amigos desonrados;
a rapina entre os jornais e as repartições públicas;
a vida que nos abre os braços para levar
de um lado as noites chuvosas
e do outro os dias desditados.
Mas certa vez, comendo uma nectarina agreste de minha aldeia,
disse, sem dar-se conta,
que tinha gosto meio de pêssego ou de ameixa.
Porque desconhecia a fruta,
não disse o que era, senão como era.
Não entende ainda que é assim que eu falo,
que trato de entender o que desconheço,
e que tento dizê-lo, apesar de tudo.
Como se ignorar fosse também uma forma de entender.
Como se recordasse sempre
que a vida não é uma frase nem um nome
nem um verso que todos compreendem.
É, de meu jeito, como dizer
que bebo água ou como uma fruta
ou que me banho num rio.
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Arte poética I
Para Fernando Ferreira de Loanda

Cuando mi hijo come fruta o bebe agua o se baña en un río,
sólo dice que come una fruta
o bebe agua o que se baña en ei río.
Por eso se ríe cuando leo mis poemas.
No comprende aún tantas palabras,
no comprende aún que las palabras no son las cosas,
que en un poema quiero decir lo que nos rebasa a cada paso:
el amor entre renuevos de cuerpos y recuerdos de tardes;
la ira entre quincenas y casas prestadas y ropas que envejecen;
la esperanza entre deudas y calles compartidas con días monótonos
y con mañanas cuya única dulzura es el agua que nos baña;
la honra entre empleos temporales y amigos deshonrados;
la rapiña entre os diarios y oficinas públicas;
la vida que nos abre los brazos para tomar
a un lado la noche de las lluvias
y en otro los días de ias desdichas.
Mas cierta vez, comiendo un persimonio de mi pueblo,
dijo, sin darse cuenta,
que sabía como a durazno y ciruela.
Porque desconocía esa fruta,
no dijo lo que era, sino cómo era.
No comprende aún que así hablo yo,
que trato de comprender lo que desconozco,
y que intento decirlo, a pesar de todo.
Como si ignorar fuese también una forma de comprender.
Como si siempre recordara
que la vida no es una frase ni un nombre
ni un verso que todos entienden.
Es, a mi modo, como decir
que bebo agua o como una fruta
o que me baño en un río.
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Memória do verão

Era úmida a terra,
o cavalo que pastava,
o som do vento quando a tarde era uma vida só,
a solidão que era a presença real das colinas e da erva.

Era o verão. O azul se estendia como terra de promissão.

O som do vento nas colinas
era uma reunião de festa, de mulheres cantando,
de crianças descendo dos muros das igrejas carregados de risos.

O vento soava alarmado sobre as pedras e as árvores e
os corvos voavam.
As colinas douradas, ardentes, qual peitos de mulheres
despojando-se de suas blusas,
se elevavam como a respiração de uma amiga.
Detive-me sob uma árvore.
Deteve-se o dia, a mente, o ruído da terra convertida em vereda,
as pedras, os sinos de uma aldeia próxima.
Segui somente ouvindo o vento,
como se se elevasse da terra de meus avós, de meus pais,
as recordações de minha infância nessas mesmas colinas,
as horas impassíveis do verão.
O vento arrastou pensamentos, ruído, terra,
e mais além, na colina, vi como pousaram
sobre o pó do silêncio,
no dourado leito do verão que não preciso recordar,
porque esperam, porque lá, na colina que não vejo, esperam.
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Memoria del verano

Era la tierra húmeda,
el caballo que pastaba,
el sonido del viento cuando la tarde era una sola vida,
la soledad que era la presencia real de las colinas y la hierba.

Era el verano. El azul se extendía como tierra de promisión.

El sonido del viento en las colinas
era una reunión de fiesta, de mujeres cantando,
de niños bajando de los muros de las iglesias envueltos em risas.

El viento sonaba a rebato sobre las piedras y los árboles
y volaban los cuervos.
Las colinas doradas, ardientes, cual pechos de mujeres
que se han despojado de sus blusas,
se elevaban como la respiración de una amiga.
Me detuve bajo un árbol.
Se detuvo ei día, la mente, el ruido de la tierra convertida en sendero,
las piedras, las campanas de una aldea cercana.
Sólo seguí oyendo el viento,
como si se elevara la tierra de mis abuelos, de mis padres,
los recuerdos de mi infancia en esas mismas colinas,
las horas impasibles del verano.
El viento arrastró pensamientos, ruido, tierra,
y más allá, en la colina, vi cómo se posaron
sobre el polvo del silencio,
en el dorado lecho del verano que no es preciso recordar,
porque esperan, porque allá, en la colina que no veo, esperan.
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Memória da prata

Meu pai costumava fumar à noite
sentado fora de casa.
O calor do verão inundava o mundo.
Todas as estrelas se reuniam sobre nós
para que nenhuma se perdesse.
Olhava o serro da mina
e ao longe se escutava o som dos moinhos,
o rumor subterrâneo de metais, homens e água enferrujada.
Pensava que a prata era branca, brilhante como a chuva de noite
ou como os reflexos do rio ou da água estancada junto às penhas;
pensava até que iluminava a mina como enorme cascata.
Ignorava que era negra,
que era um verão sufocante
como a espuma da asfixia ou a morte,
e que os homens caíam como novas noites
num túnel sem estrelas, sem vento,
sem um pai fumando ao lado deles.
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Memoria de la plata

Mi padre solía fumar en las noches
sentado afuera de la casa.
El calor del verano inundaba el mundo.
Todas las estrellas se reunían sobre nosotros
como si ninguna pudiera perderse.
Miraba el cerro de la mina
y a lo lejos escuchaba el sonido de los molinos,
el rumor subterráneo de metales, hombres y agua herrumbrada.
Creía que la plata era blanca, brillante como la lluvia en las noches,
o como los reflejos del río o del agua estancada junto a las peñas;
aún creía que iluminaba a la mina como una gran cascada.
Ignoraba que era negra,
que era un verano sofocante
como una espuma de asfixia o muerte,
y que los hombres caían como nuevas noches
en un túnel sin estrellas, sin viento,
sin un padre fumando al lado de ellos.
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Memória das noites

Nas noites de verão
cobria meu povoado um som de terra, de pedra, de lugares
como se a verdade das coisas fosse escutar,
como se o verão soasse reunido numa imensa espiga.
Recordo assim as noites,
quando meu pai falava com minha mãe
e ao ficar calado ressurgiam
as vozes de todas as coisas.
Noites em que nos inundava a voz da terra e das pedras,
o golpe do rio sobre as penhas,
o olor do mato ou das ramagens,
o calor do verão como um corpo indelével.
Por trás do som das coisas
parecia aproximar-se algo mais eterno que nós,
um ser ou uma música que regressavam para sempre
(mas que permanecessem sempre ali).
Porque o universo banhava com sua voz
meu corpo nos mais profundos sentidos.
E acaso fosse possível, do outro lado do rio,
do outro lado do sonho,
do outro lado do tempo,
mais além do corpo que conhece as coisas,
escutá-la.
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Memoria de las noches

En las noches de verano
cubría a mi pueblo un sonido de tierra, de piedras, de lugares
como si la verdad de las cosas fuera escuchar,
como si el verano sonara reunido en una inmensa espiga.
Recuerdo ias noches así,
en que mi padre hablaba con mi madre
y al quedarse callados resurgían
las voces de todas ias otras cosas.
Las noches en que nos inundaba la voz de la tierra y las piedras,
el golpe del río sobre las peñas,
el olor del monte o de las ramas,
el calor del verano como un imborrable cuerpo.
Detrás del sonido de todas las cosas
parecía acercarse algo más eterno que nosotros,
un ser o una música que regresaban para siempre
(pero que ahí permanecen siempre).
Porque el universo bañaba con su voz
mi cuerpo en los más profundos sentidos.
Y acaso sea imposible, al otro lado del río,
al otro lado del sueño,
al otro lado del tiempo,
más allá del cuerpo que sabe las cosas,
escucharla.
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Memória das estações

A hera avança no coração de cada dia,
não regressa ao que foi ou pôde ser,
não corta suas folhas crendo que já não estão
porque ontem cobriam o muro.
A vida na terra é a estação que volta.
É mentira que as coisas passem, desapareçam.
Há estações em que nos toca ter saudade do que não fomos,
ou estações em que permanecemos sós
e buscamos às cegas entre vestígios o que os cegos desejam.

Somos uma hera obscura, uma hera invisível subindo
por um muro de ouro, de luz,
atrás do qual a vida vive suas estações,
sem saber que sob nós segue preso a esse muro
o corpo que amamos, as árvores que nos protegeram,
a terra e as pedras e as colinas que distantes permaneceram,
como sóis caindo sobre nós,
ocultando-se em nós e cada vez nascendo.

Estendo meu braço e toco a terra quente de uma tarde
ou abro a janela aos mais longínquos verões:
aí estou, ainda sujo do pó das estações.
Por essa invisível hera ascende
a luz, a estação do nada,
um rio sem palavras que molha os sonhos,
uma terra pisada só por árvores e o vento quente dos verões.
Uma folha seca é a tarde em que assomei
a uma janela com minha mãe;
outra, o outono entre as nogueiras que se colhia no horto,
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Memoria de las estaciones

La hiedra avanza en el corazón de cada día,
no regresa a lo que fue o pudo ser,
no corta sus hojas creyendo que ya no están
porque ayer cubrieran el muro.
La vida en la tierra es la estación que vuelve.
Es mentira que las cosas pasen, desaparezcan.
Hay estaciones en que nos toca añorar lo que no fuimos,
o estaciones en que permanecemos a solas
y buscamos a ciegas entre vestigios lo que los ciegos codician.

Somos una oscura hiedra, una invisible hiedra ascendiendo
por un muro de oro, de luz,
tras el cual la vida vive sus estaciones,
sin saber que abajo de nosotros sigue prendido a ese muro
el cuerpo que amamos, los árboles que nos cobijaron,
la tierra y las piedras y las colinas que distantes permanecieron,
como soles cayendo sobre nosotros,
ocultándose en nosotros y cada vez naciendo.

Extiendo mi brazo y toco la tierra caliente de una tarde
o abro la ventana hacia los más lejanos veranos:
ahí estoy, sucio todavía del polvo de las estaciones.
Por esa invisible hiedra asciende
la luz, la estación de la nada,
un río sin palabras que moja los sueños,
una tierra sólo pisada por árboles y viento caliente de veranos.
Una hoja seca es la tarde en que me asomé
con mi madre a una ventana;
otra, el otoño entre los nogales que se vareaban en la huerta,
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com um ruído de muitas vozes, de muitas cidades,
ou a primavera em que as noites caíam luminosas
como se fossem dias perdidos.
Tudo aguarda a voz da estação a que pertence.
Só nós acreditamos no passado.
É mentira que as coisas passem, desapareçam.
Minha mãe não morreu, não morreu meu irmão;

É o canto das estações, é nosso canto.
Juntemos os dias, as noites, as fogueiras da infância e da velhice;
os cantos dos jogos e os cantos tristes,
os lábios e as frontes e os corpos,
como lembranças que nascem entre escombros de corpos,
como outonos que nascem entre escombros de verões;
juntemos as águas das chuvas que nos molharam,
as noites e os amores que as iluminaram
(não porque não estejamos juntos, amor, não estamos juntos!)
sejamos o canto das estações que voltam,
das estações que se abrem para que todas as mortes vivam,
para que todas as vidas falem.
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con un ruido de muchas voces, de muchas ciudades,
o la primavera en que las noches caían luminosas
como si fueran días perdidos.
Todo aguarda la voz de la estación a que pertenece.
Sólo nosotros creemos en el pasado.
Es mentira que las cosas pasen, desaparezcan.
No ha muerto mi madre, no ha muerto mi hermano:

es el canto de las estaciones, es nuestro canto.
Juntemos los días, las noches, las fogatas de la infancia y la vejez;
los cantos de juegos y los cantos tristes,
los labios y las frentes y los cuerpos,
como recuerdos que nacen entre escombros de cuerpos,
como otoños que nacen entre escombros de veranos;
juntemos el agua de las lluvias que nos han mojado,
las noches y los amores que las han iluminado
(¡no porque no estemos juntos, amor, no estamos juntos!)
seamos el canto de ias estaciones que vuelven,
de las estaciones que se abren para que todas las muertes vivan,
para que todas ias vidas hablen.
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Carta ao Presidente

Roquette Pinto

MUSEU NACIONAL. Rio de Janeiro, 13 de Dezembro de 1927.
RIO DE JANEIRO – BRASIL
Gabinete do Director

Ex.mo Snr. Dr, Rodrigo Octavio
DD. Presidente da Academia Brasileira de Letras.
Meu eminente e querido amigo

Revendo alguns documentos do Archivo da Academia, para pre-
parar o meu discurso de recepção, encontrei entre os papéis referen-
tes a Osorio Duque Estrada uma carta deste meu bom amigo dirigi-
da a Alberto de Oliveira. A leitura dessa carta trouxe-me ao pensa-
mento algumas considerações que não quero occultar e suscitou no
meu coração mais um forte movimento de respeito à memória do
meu antecessor que ali tambem se manifesta o homem simples e ho-
nesto que sempre foi.
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Elle confessa, naquelle documento haver “solicitado de alguns confrades um movi-
mento liberal” – para que se lhe permittisse tomar posse da sua cadeira sem a
obrigação de se apresentar fardado. Em verdade, não lhe seria difficil conse-
guir, por empréstimo, o preciso para ostentar, no grande dia, os bordados aca-
demicos que os seus recursos não lhe permittiam adquirir. O pudor da sua po-
breza foi mais forte e comovendo os seus collegas, elle conseguiu o desejado,
como era de equidade.

Joaquim Nabuco, no seu discurso inaugural, disse, por outras palavras, que
as Academias precisam de tradição, como as religiões precisam de mysterios.

Sem querer, nem de longe, intrometter-me nos destinos da Academia eu
que a ella, de facto, ainda não pertenço, creio que o meu eminente amigo me
perdoará lembrar ao Presidente que esta é a hora de auentar o seu patrimônio de
lembranças, dando ao successor de Osorio licença para recitar-lhe o elogio nos
trajes que a pobreza do elogiado lhe impoz no dia da sua recepção. Ao mesmo
tempo que funda mais uma tradição – visto que nesta cadeira nunca uma farda
se assentou – consentirá a Academia que eu preste à memória do meu bom
amigo extincto uma sincera homenagem.

Osorio Duque Estrada não soube fazer grande número de amigos. Não é
extranhavel que um dos que deixou – o menor sem dúvida, mas o que a sorte
escolheu para receber o mais brilhante da sua herança – venha pedir o que se
contem nesta carta dictada pelos melhores sentimentos.

Queira receber um abraço affectuoso

Roquette Pinto – Sessão do dia 15/12/927
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S. Boemundo
(Lenda medieval)

João Ribe iro

No fundo de um triste vale dos Abruzos, terra angustiada e
sáfara, um pobre eremita vivia que deixara as abomina-

ções do século pela soledade do deserto. Não passava toda a sua
fortuna de uma caverna aberta na rocha, abrigo comum com outras
feras, e de uma escudela onde aparava a água do céu.

De todas as partes onde chegava a fama da sua piedade (e ia mui-
tas léguas em redor o fulgor da sua coroa) acorriam homens e mu-
lheres a ver o pobre frade, o santo exausto, de pele rugosa a marulhar
sobre aquela alma agitada de êxtase. Posto não fosse feio nem repug-
nante, era certo que não se lhe viam os olhos nem os ouvidos de tão
encobertos pela grenha devota e suja, despenhada pelos ombros
abaixo. De compleição era magro e comprido; as mãos, tinha-as ele
bem-feitas mas torsas como as unhas. E fugia dos homens menos
para forrar-se à admiração deles do que para evitar danosos contatos
dos que soíam trazer nas vestes a poeira das cousas descompostas e
mundanas.

Acadêmico.
Segundo
ocupante da
Cadeira 31 na
Academia
Brasileira de
letras. Jornalista,
crítico, filólogo,
historiador,
pintor, tradutor.



Dias inteiros passava-os Boemundo (era esse o nome do eremita) todo ab-
sorto e alheado, fora de si e, pudera dizer-se, fora de todas as cousas, tamanho
lhe era o desprendimento dos sentidos: e só se interrompia para mascar ervas
apanhadas a esmo por desalterar a fome e a sede. Uma noite, voltando da flo-
resta, rasgado dos tojos, sangrento e humilde, encontrou a caverna ocupada de
um lobo, e pois que era bom hóspede, deixando a besta em paz, logo saiu; e foi
ao pé de um arbusto, despiu-se, dependurou o hábito a um ramo e estendeu-se
nu sobre a relva fria e congelada.

E adormeceu. E no espaço, o hábito dependurado, irregular e confuso, sus-
penso sobre o corpo cadavérico do eremita, parecia um abutre prestes a aba-
ter-se sobre a carniça.

E assim, vegetava esse Vaso insigne, pleno de todas as virtudes; torturas e
fadigas, tudo tramava e entretecia nele a grinalda do martírio. A sua glória
mesma de perfeição mais lhe agravava a delícia de sofrer e merecer.

Mas porque nem até a virtude escapa à abominação do pecado e nem há
vaso sagrado que no fundo não se lhe apeguem algumas fezes, estava reservado
a Boemundo o deixar-se vencer pela cilada demoníaca do orgulho.

Foi o caso que passando uma vez pela estrada alguns mercantes, homens de
duro trato, que corriam várias feiras do mundo, o eremita de longe aperceben-
do-os esgueirou-se para dentro de uma moita cerrada e ocultou-se o mais que
pode; mas não o fez tanto que não pudesse ouvir as falas dos viandantes.

– Certo – dizia um deles espertando a mula com o chicote – Boemundo é
talvez um santo, mas não vale o nosso santo Preboste de Aquiléia... o maior
santo da cristandade...

E as vozes e os viandantes perderam-se ao longe. Aquelas palavras caíram
como dardos sobre as carnes do eremita. Orgulho humanal e triste! O que valia
a sua penitência inútil diante daquele novo espelho! não passava de um peca-
dor sem freio na obstinação de todos os horrores e já se julgava glorificado!

E abatido pelo peso de suas dedicações ineficazes, quase indecorosas, diante
da incomparável coroa desse santo Preboste, pôs-se o velho eremita a uivar lu-
gubremente as suas culpas à face do céu, e, cheio de cólera, porque há cóleras
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santas e divinas, galgou uma ladeira próxima e deixou-se rolar abaixo pelo pe-
dregulho gritando pela morte, desdenhando todas as misericórdias, pedindo
lepra e piolhos... lepra e piolhos...

No outro dia, levou a considerar quanto lhe faltava ainda para chegar àque-
le esplendor perfeitíssimo do santo Preboste de Aquiléia, pois era de razão que
posto Deus se achasse de conselho pronto em toda a parte, todavia mais ele
fulgurava nos exemplos que escolhia neste mundo. E agora mais benigno e hu-
milhado, pensou que devia ir ter ao Preboste e pedir-lhe o caminho da verdade
e da beatitude.

– Aqui, dizia consigo, aqui não é o aprisco das ovelhas sagradas, porque o
que valem ovelhas perfeitíssimas onde não há lobos que as devorem?

E tomou resoluto um pouco de ervas, fez de uma vara bordão, e partiu.

�

A caminho de Aquiléia foi S. Boemundo pensando em como havia de fazer
ao avistar o Preboste; estender mãos súplices, pedir-lhe para matar a fome o
cascão terroso dos sapatos, e se o Preboste não houvesse sapatos? lamber-lhe as
solas dos pés. Repartiria com ele a sua pouca erva dos Abruzos. Não. Não re-
partiria cousa alguma. E atirou as ervas fora, pensando com gula na doçura de-
liciosa da poeira dos sapatos desejados.

Pelo caminho viu Boemundo tristemente a sua fama a diminuir, diminuir,
até que se extinguiu diante da do Preboste, que brilhava violenta como um in-
cêndio. Num certo albergue tomaram-no por um mercador de Ravena; isso
acordou o orgulho do pobre frade e pôs-lhe a maldição dentro d’alma. Nessa
noite, rejeitou a dormida sobre o feno espalhagado na terra onde o luar lento e
trêmulo lhe parecia um abano luminoso a enxotar-lhe as moscas da podridão
execranda; e saiu e procurou uma mácea de porcos e deitou-se na sujidade e
adormeceu. E para dar maiores provações ao seu corpo aguilhoado de fome
velha e atrasada, revolveu-se na imundice clamando em prantina desenvolta:

– Senhor! eu não sou digno!
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Dias e noites tristíssimas escoaram-se para o santo, peregrino.
Vales ásperos, caminhos difíceis, torrentes rugidoras, ele as atravessou reso-

luto, ainda que se mais perigos havia mais o exaltava corrê-los a risco de tudo.
Em toda a jornada sentia-se já o esplendor do Preboste invadindo como um
cheiro celeste; as aves parece que cantavam os seus louvores; e o clarão inexorá-
vel de sua vida lançava através da natureza uma faixa luminosa, branca, lon-
guíssima como o rasto da ladainha mística...

Num momento, à beira da estrada (encanto indizível!) viu o pobre eremita
alguns aldeões que se atiravam de ventre à terra, murmurando:

– o Santo Preboste! o Santo Preboste! – e uma cavalgata, levantando poeira,
rápida e troante passou como tempestade.

A Boemundo então quase lhe veio a cólera aos lábios. – Pois era este o Pre-
boste piedoso? era esse que ia com um séquito luxuoso, em cavalos ajaezados
de prata e testeiras de ouro e as capas rubras adejantes?! Santo!? esse pecador
abominável de apregoada santidade!? mas logo Boemundo aplacou a cólera e
emendou-se, contrito, porque às vezes as aparências iludem e “as ovelhas só
são perfeitas onde há lobos que as devorem”.

Entrando em Aquiléia procurou o eremita a casa do Preboste – que era um
palácio maravilhoso a projetar-se no ar sereno da noite com as janelas amplas,
abertas, incendiadas de luz. Entrou; e foi logo empurrado para uma grande sala
que a vastidão de uma mesa opípara enchia com esquisitos manjares, faisões,
cristais cantantes na joalheria dos reflexos, ânforas esgalgadas e a gorgolejar capi-
tosos odores. Atordoado e varado de fome de dezoito dias de abstinência desde
a mácea dos porcos, Boemundo sentiu-se desfalecer entre a algazarra dos convi-
vas vorazes, e quando deu fé comia (horror e tristeza!) comia uma perna de por-
co assado e já havia esvaziado um copo da boa uva abominável e imunda.

O Santo Preboste chegou então, indiferente, abstrato, e tomou o lugar vago
de um lacaio. E Boemundo notou naquele homem a piedade doce e infinita
dos seus olhos sem vista, encovados, e viu-lhe a face escaveirada e pálida, a
boca imóvel quase de pedra, serena e incomparável. Viu-o com espanto (e era
de costume) reprimir a gula, rejeitar os pratos, nem sequer aspirar o vinho, e
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apenas apanhar da toalha uns restos de pão já mordido e escuro. E o eremita
lembrou-se instintivamente de que não há perfeição de ovelha longe da voraci-
dade dos lobos; e o Preboste avultou aos seus olhos, por sabe-lo rico e a sua ri-
queza era dos pobres, por sabe-lo esposo da mais bela mulher d’Aquiléia e
guardar castidade, por vê-lo num banquete perene do qual era ele o cão sem
fome, sob a mesa, esperando a migalha desprezada. Mas, em breve, soou o es-
trépito da cavalgata em aprestos à porta, e Preboste tomando o capacete saiu
pela noite afora com o seu séquito.

�

Pouco depois, ao penetrar no aposento que lhe fora designado, e era o quar-
to do Santo Preboste, sentiu Boemundo subir-lhe ao pescoço a cólera quase a
despejar-se em náusea, na remissão de precoces entusiasmos; via bem claro
agora que não podia ser certamente santo o homem que mantinha mulher e lei-
to branco, fofo e largo como aquele, ninho abominável de fêmea a julgar pelas
minúcias imponderáveis do cheiro e da volúpia que andava no ambiente.

Jazia para trás do leito uma cuba d’água tranqüila para os efeitos sacrilégios
do asseio.

– Volúpia! Volúpia!
Aquietou-se enfim; despiu o hábito e deitou-se. A lamparina eternamente

moribunda vacilava compondo sombras que iam e vinham pelas paredes, subi-
am ao teto, desciam e desapareciam. Lá dentro na sala, vozes também compu-
nham-se, e logo se desfaziam; parecia que aquela parte se desarticulara da casa
e ia fugindo porque as vozes e os rumores foram pouco a pouco morrendo e
extinguiram-se.

Afinal, caíra tudo em silêncio absoluto. E foi-se-lhe estreitando então o circu-
ito das idéias confusas, e Boemundo pôs-se a catalogar os seus pecados nítidos, a
perna de porco assado, o copo do vinho que lhe assolava os humores, os juízos
temerários e criminosos, e ia já a cerrar os olhos quando de súbito uma porta se
abre e entra pelo quarto um grande rumor branco. Era a mulher do Preboste.

297

S. Boemundo (Lenda medieval)



O santo eremita encolheu-se todo na cama e estirou as mãos pelo corpo a
ver se estava composto. Mas a mulher nem se quer o olhou – encaminhou-se a
um canto do aposento em frente à lâmpada sempre moribunda, e foi desatan-
do os vestidos: como de uma rosa em violência de vento foram-lhe os trapos
voando em sussurro, e afinal a camisa contra a luz, gonflada sob os braços, lu-
minosa e quente como um balão, voou pelo alto, invertida e difícil, deixando a
trepidar os seios rijos e nus.

E o eremita viu-a, ave pernalta e branca, bambolear-se em vôo, ir chegando,
passar-se para cima do leito, aconchegar-se ao pobre homem, meter-lhe ao
pescoço os braços em escapulário, e dobrando o joelho travejar-lhe o corpo
magro com a perna forte e maciça.

Naquele contato tenebroso e terrível sentia o mísero frade a profusão ine-
narrável das serpentes curvas, de peçonhas invencíveis. E ao atrito dos seios
que respiravam, o pobre eremita começou a perceber, longínqua, a harmonia
das esferas, indo e vindo em ritmo divino, lentas, redondas, formidáveis, e to-
davia mansas como ladainhas. E pôs-se a louvar e a cantar a Virgem Castíssi-
ma, a Virgem Amantíssima, o Refúgio, a Consolação dos Aflitos, e de novo,
Arca da Aliança, amantíssima, três vezes amantíssima, e num momento, de
dentro da barba hirsuta, cerrada e suja, aquela boca outrora afundada, sem pa-
lavra, saiu fora, proeminiu, voraz e bivalve, para colher a pérola do beijo sa-
crossanto.

Mas logo que foi percebida a bestialidade do eremita, a casta esposa do Pre-
boste empurrou-o para longe e de tal arte e com tamanha indignação que o
mesquinho frade foi cair com estrondo dentro da cuba d’água regelada. E Boe-
mundo molhado a escorrer, a tiritar de frio e desengano, levantou-se e ati-
rou-se de novo ao leito: corria-lhe por baixo um rio d’água como a lavar-lhe as
virtudes, e desta vez a perna de porco, o vinho cálido, e o juízo temerário con-
tra aquela cuba, vaso não de criar volúpias danosas mas de aplacar furores sa-
crílegos, tudo lhe subiu à cabeça confusa.

Sentiu o pobre eremita as veias cursarem-lhe o corpo e acender-lhe dentro
uma fogueira. A febre declarou-se intensa e indomável, e nem mais ouvia nem
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via coisa alguma certa. Parecia-lhe entretanto ver melhor que ouvir. Via o leito
estirar-se uma légua e depois encolher-se, e ele ia também se encolhendo e di-
minuindo ao ponto de ter os pés colados no queixo, juntos à boca; via depois o
leito afundar-se descendo, descendo... e o seu hábito solto nos ares tomara o
feitio estranho de calças de alçapão cavalgando uma ovelha, toda ovelha, mas
com uma perna de porco. De repente o leito ia subindo, subindo e zás! embor-
cava para baixo, e lá ia ele tombando a cair com os lençóis, com a mulher do
Preboste, ora por baixo, ora por cima, caindo mas sem nunca cair, porque não
topava em nada. Depois mudava-se o teatro, e via-se a si mesmo nos Abruzos
numa montanha de pedra com um joelho em terra, e as mãos quanto podia es-
tendidas, estiradas em imprecação ao céu; e logo as mãos se colhiam para baixo
correndo ao ventre a afundar-se na ignomínia; e todo o ambiente cheirava a ex-
cremento suíno.

Afinal as idéias e as emoções confusas, aéreas, altas, caíram, de chofre, como
pancada de chuva, jorraram grossas e foram-se. E aplacou-se tudo e veio a
tranqüilidade absoluta.

S. Boemundo expirava...
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P A T R O N O S , F U N D A D O R E S E M E M B R O S E F E T I V O S
D A 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

(Fundada em 20 de julho de 1897)

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

Cadeira Patronos Fundadores Membros Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Antonio Olinto
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Zélia Gattai
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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