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Ocupante da 
Cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Editorial 

Marco Lucches i

Mais uma vez o centro da Revista Brasileira se equilibra sobre 
temas de ordem potencial, em consonância com um te-

mário que encarna a beleza das coisas inacabadas. E a começar pelo 
rascunho de Guimarães Rosa, antes de concluir suas veredas, que, por 
definição, altamente polifônica jamais terminam, como a luz, em 
Milton, ou a ascensão de Fausto. 

Nesse mesmo quadro, o ciclo “Futuros do presente: o Brasil 
imaginado” trabalha com categorias projetivas longe do desvario 
economicista – tantas vezes futurológico – porque centradas no 
sentimento de Reinhart Koselleck, que é o futuro do presente. 

Assim também as palavras de Ana Maria Machado inauguram 
no morro do Alemão um paralelo entre Raul Pompeia e Aluísio 
Azevedo, nas questões de moradia e educação no Brasil do século 
XXI, ainda uma clivagem em nossa democracia.
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Dentre os artigos, ainda no viés do inacabado (in fieri, im werden), o Ensaio 
de Carneiro Leão, entre Oriente e Ocidente, diante de um face a face, em 
que os orientais encontram-se mais aparelhados para o encontro das culturas, 
íntimos de Heidegger e Confúcio, Platão e Ibn Arabi.

Na esfera das aproximações, os poemas de Darwich e Vogel, lado a lado, 
tocam num solo áspero, onde o Princípio-Esperança, não deve arrefecer, em 
prol de uma cultura da paz entre judeus e palestinos. 

Numa nova defesa do infinito, aquele possível, que se orienta para uma 
zona de expansão permanente, o arquivo Múcio Leão, ampliado, sob a dire-
ção de Ana Maria Machado com o desenho de José Murilo de Carvalho.

O arquivo é o futuro do presente, a memória do ainda-não, uma das razões 
fundamentais da Academia: passado e presente que não se esgotam em suas 
fronteiras aparentes. Eis o traço de união com o futuro – as coisas potenciais 
e os desafios da hora presente.



7

Nazareno

Este número é enriquecido com as obras de Nazareno.

NAZARENO, São Paulo, 1967. Vive e trabalha em São Pau-
lo. Graduado em 1998 em Artes Visuais pela Universidade de 
Brasília-DF. Desde então, tem realizado diversas exposições em 
galerias particulares e instituições como MAM-RIO, MAM-SP, 
MAB-DF, Instituto Cultural Itaú-SP, Funarte, Instituto Tomie  
Ohtake, Oi Futuro, SESC-SP – entre outros – além de participar de 
variados eventos nacionais e internacionais tais como feiras de arte e 
residências artísticas. Em 2013 lançou o livro Num lugar não longe de 
você. Suas obras realizadas em sua maioria em escala miniaturizada 
além de desenhos, gravuras e edições em mídias variadas, exibem 
em sua estrutura plástica um curioso cruzamento entre imagens e 
textos, onde temas como a memória, a infância, o amadurecimento 
e a impossibilidade de transcendência do sujeito frente ao momento 
contemporâneo se mostram recorrentes em sua poética.

Seus trabalhos estão em diversas coleções públicas e privadas.

I c o n o g r a f i a



Caravana, ou Sobre Aquilo Que 
Não se Diz. (detalhe) 2005
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E n t r e v i s ta

Poesia Buenos Aires

Rodolfo Alonso

REVISTA BRASILEIRA – Sua amizade com o Brasil é umas das 
páginas mais expressivas de sua biografia. Nela se aprofunda sua 
ancestralidade ibérica, como se o Brasil e a Argentina reivindicas-
sem um estreito parentesco, nem sempre declarado?
RODOLFO ALONSO – Como sempre na minha vida, as coisas sim-
plesmente me acontecem, nunca são fruto de um plano ou de um 
projeto. Eu me descobri profundamente ligado ao Brasil desde que 
tenho memória, desde os meus primeiros anos.

A contagiosa personalidade e diversidade da vida cultural e so-
cial do povo brasileiro, a sensualidade expressiva da sua linguagem 
e da sua música logo me seduziram. De fato, os primeiros poetas 
que traduzi foram os grandes modernistas brasileiros. E, apesar de 
minha inata timidez, travei amizade com Drummond e Murilo, que 
me enviaram seus livros e suas cartas. E isso foi só o começo.

* Tradução de Ana Lea Plaza.

Poeta, crítico, 
tradutor, 
reconhecido 
internacionalmente, 
especializado em 
literatura de língua 
espanhola, italiana 
e sobretudo 
brasileira.
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Desde então até hoje, difundi e traduzi a grande literatura brasileira ao 
castelhano. E conheci o Brasil, quando fui convidado para Bahia, Curitiba, 
Passo Fundo, Brasília, Belo Horizonte, Ouro Preto, Rio. Experimentei, assim, 
a maravilhosa sensação de sentir-me, por fim, imerso neste planeta vivo que 
é o Brasil.

Só muito mais tarde intuí qual podia ser talvez a razão de tudo isso. De 
pais galegos – o primeiro dos meus, nascido em Buenos Aires – e infância 
bilíngue, se tive algum dom, foi o dom das línguas, o do ouvido. Nunca 
precisei aprender português. Quem sabe no meu sangue vinham aqueles 
trovadores que cantavam em galaico-português muito antes de que existis-
sem as nações.

Em 1984, após a ditadura, tive a sorte de assistir emocionado ao primeiro 
encontro dos presidentes Sarney e Alfonsín, onde se cimentou o Mercosul, 
reunindo a Argentina com o Brasil tão solidamente, que agora são o motor 
da Unasul, entre as novas democracias soberanas do nosso continente. Es-
tas, por sua vez, estão unidas como nunca e como nunca antes atentas cada 
uma à sua própria identidade, ao seu próprio caminho dentro do destino 
geral, ampliando, na sua grande maioria, as liberdades constitucionais e os 
direitos humanos, com a inclusão popular e a justiça social. Fico contente 
por isso.

RB – Como primeiro tradutor de Fernando Pessoa na América Latina, você 
já dava mostras de qual havia de ser a sua carta de navegação?
RA – Devem ter sido, suponho, minhas primeiras traduções de grandes po-
etas brasileiros que fizeram com que, sendo tão jovem, me pedissem para 
selecionar e traduzir Pessoa, quando ainda era quase um desconhecido, in-
clusive em Portugal. Nesse mesmo ano me encarregaram a poesia completa 
de Cesare Pavese e um romance de Marguerite Duras. E, no ano seguinte, 
uma ampla antologia de Ungaretti. Só com isso, de entrada, era evidente 
(ainda que eu não soubesse) que meu destino já estava fixado. Escrever 
e também traduzir poesia, o que muito provavelmente é outra forma de 
escrevê-la, não é?
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RB – Outra marca da sua trajetória foi a revista de vanguarda Poesía Buenos 
Aires. Para além do grande papel desempenhado pelo grupo, o que subsiste 
na sua poesia?
RA – Como disse, essas coisas me aconteceram, jamais as planejei. Introverti-
do e tímido, no meio do ensino secundário, a noite em que eu fazia os meus 
17 anos, descobri-me transformado no membro mais jovem da revista Poesía 
Buenos Aires. Foram anos fecundos e velozes, de entrega e crescimento.

Num clima de humor, nada solene, ao longo de uma década, 30 números 
de uma revista de vanguarda feita por jovens, uniram criação, tradução e refle-
xão ao redor da poesia. E se disse que mudaram a forma de viver e de escrever 
poesia, não só na Argentina, e até mesmo mais além.

Fraternidade e exigência foi o que, de início, senti que me propunham. E é 
o que, sinto eu, me acompanhou até aqui. A gente era admitida com absoluta 
liberdade, entre brincadeiras e risos; mas poesia era coisa séria.

RB – Sua amizade com Aldo Pellegrini e todo um regime de planos e desa-
fios estéticos que o levariam aos poetas franceses e italianos permanecem 
acesos, como se pode ver em seu livro Defesa da poesia.
RA – Ao mesmo tempo em que me integrava à Poesía Buenos Aires, fraternizei 
com os surrealistas. Entre eles, Aldo Pellegrini, figura central, pioneiro do 
Surrealismo fora da Europa e na América Latina, foi muito generoso comigo. 
Ele me propôs, muito jovem, selecionar e traduzir nada menos que Pessoa e 
Ungaretti.

Mas o contato, como experiência viva, não apenas literária, com os grandes 
da poesia francesa (especialmente surrealistas) ou italiana, junto com o que eu 
bebia em Língua Portuguesa – sobretudo no Brasil, mas também em Portugal 
–, surgia tanto de uma como de outra fonte. E muitas vezes eram descobertas 
pessoais, que se compartilhavam como uma alvoroçada novidade.

RB  – Cito ao acaso alguns poetas que você traduziu: Bandeira, Dante Mi-
lano, Cecília, Murilo, Schmidt, Cabral, Drummond. A oficina de tradução, 
aberta em todos esses anos, continua ativa para este canto do mundo?
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RA – Também traduzi Guimarães Rosa e Mário de Andrade (tarefa nada fá-
cil), Machado de Assis e Olavo Bilac, Aníbal M. Machado, Clarice e Vinícius. 
Esse manancial não está fechado. Ao contrário, Editorial Alción acabou de publi-
car duas antologias minhas: Poesia escolhida, de Drummond, e A poesia sopra onde 
quer, de Murilo, em que cumpro um velho sonho: reunir tudo o que traduzi de 
cada um. Mas o Brasil não me abandona. Não pode. E eu também não posso 
abandoná-lo. De modo que continuarei incorrendo em traduções. 

RB  – Gostaria de ouvi-lo falar sobre Juan Gelman, seu grande “companhei-
ro de viagem”, para usar a expressão cara a Alceu Amoroso Lima.
RA – Juan Gelman, poucos anos mais velho do que eu, passou-me seu primei-
ro livro quando já tinham publicado um par de títulos meus. No início, não 
fomos tão assíduos, nossas vidas nem sempre se atravessaram. Tudo mudou a 
partir do nosso reencontro, em meados de 1994, no caudaloso Festival Inter-
nacional de Poesia de Medellín.

Lembro que Juan me convidou quase secretamente a seu hotel, onde me 
dedicou o belo “Dibaxu”, recentemente aparecido. A partir de então, graças 
a sua desmedida generosidade, nos descobrimos muito unidos. Juan é um 
grande poeta, justamente celebrado, capaz de continuar arriscando-se em cada 
novo livro, sem decair em retórica nenhuma de si mesmo. E, algo tanto mais 
extraordinário, é absolutamente isento de qualquer vaidade, um devoto ser-
vidor da poesia (“A senhora”, como costuma chamá-la). Ao mesmo tempo, 
é não menos devoto servidor da amizade, dono de uma ampla e fraternal 
acolhida, de uma cálida hospitalidade de braços sempre abertos. 

RB  – Sua obra poética se constitui quase que num plano goetheano, atento 
à filologia da Weltliteratur, em sintonia com as línguas do mundo e de nosso 
tempo. Quais serão seus próximos passos?
RA – Não sei. Eu me deixo levar. Sempre o tenho feito. Jamais faço projetos. 
A poesia me acontece, insisto. E, ao mesmo tempo, estou sempre rodeado de 
trabalho. Reviso um novo livro com meus poemas dos últimos anos: A flor de 
lábios. E tento ordenar, para volumes coletivos, a totalidade dos meus textos de 
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poesia. (Custa-me dizer: poesia completa. Soa-me oximoro). Só se editou até 
hoje um volume que reúne minhas seis primeiras obras, de extrema juventude: 
A favor do vento.

E espero que apareçam, junto com livros próprios, novas traduções na Ar-
gentina, no México, na Venezuela, em Cuba (Éluard, Pessoa, Dino Campana, 
Mário de Andrade, Celan e outros poetas alemães do pós-guerra, Jacques Pré-
vert, Guimarães Rosa etc.). Dirijo uma nova coleção, “A Grande Poesia”, para 
Eduvim (Editorial Universitaria Villa María). Sempre bilíngues, já saíram as 
minhas versões de Baudelaire e Dino Campana, e estão preparando Guillaume 
Apollinaire. Evidentemente que irão poetas brasileiros.

Tive a sorte de ser editado na Argentina e em mais de uma dezena de paí-
ses. Mas muito pouco na Espanha pós-moderna, nada em Portugal e só uma 
vez no meu amado Brasil, onde espera um editor meu recente Poemas pendentes, 
com comovedora introdução do meu velho e querido amigo Lêdo Ivo, e es-
plendidamente traduzido por Anderson Braga Horta.

Mas só deveria agradecer. Busquemos primeiro ser dignos do dom da poe-
sia, que todo o resto nos será dado por acréscimo. 



Abre-se a Floresta. (detalhe) 2012
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H o m e n ag e m

O “primeiro rascunho” 
de Grande sertão: veredas

Alberto da Costa e  S ilva

F oi em 13 ou 14 de novembro de 1967, no Palácio Itamaraty,  
no Rio de Janeiro. Pelo telefone, João Guimarães Rosa 

perguntou-me se eu estava no meio de alguma tarefa urgente. Se 
não, pediu-me que fosse até a sua sala, que precisava de um favor 
meu. Quando cheguei à Divisão de Fronteiras, da qual ele era o 
chefe, trancou a porta, mandou-me sentar e deu-me um bloco e 
um lápis:

– Você fique quieto aí, que lhe vou ler o meu discurso de posse na 
Academia Brasileira de Letras. Tome nota de todas as falhas que eu 
cometer, mas não me interrompa. Esse discurso tem de ser perfeito, 
porque será a última coisa importante que farei na vida.

E voltou-se em ator, a representar o papel de si próprio, tão 
empertigado, que o corpo parecia arquear-se para trás. Não ajustou 
uma só vez, com a ponta dos dedos, a gravatinha borboleta e, embora 
olhasse atentamente para as páginas que tinha numa das mãos, 
dava-me a impressão de que as sabia de cor. Já as lera certamente, e 

Ocupante 
da Cadeira 9 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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muitas vezes, para si próprio, diante do espelho, e para Aracy, sua mulher, e 
para alguns dos amigos mais chegados.

Três ou dois dias depois, ele as recitou no salão iluminado da Academia 
Brasileira de Letras, com as mesmas pausas com que as declamara para mim, 
as mesmas ênfases, os mesmos gestos contidos, a mesma entonação, quase 
a desdobrar-se em arioso em alguns momentos, como quando, perto de 
terminar a fala, nos revelou que “a gente morre é para provar que viveu”.

Ao abraçá-lo, depois da cerimônia, perguntou-me se cometera algum erro. 
Foi perfeito, disse-lhe. Como tinha de ser, respondeu-me. E como, pensei 
eu, aspiravam a ser os seus escritos: os contos, as novelas, o romance, todos 
alçados à categoria de poemas. Ou de música. Pois Rosa sabia, como mais 
ninguém, na Língua Portuguesa, a não ser o Padre Antônio Vieira, fazer 
cantar as frases e as palavras.

Rosa quis que Grande sertão: veredas começasse com um termo que eu só 
ouvira antes na boca dos caboclos, na fazenda de minha infância: “nonada”. 
São três sílabas a marcar, pausadamente, o início de uma narrativa em voz 
alta, como fazem os contadores de estórias e os jagunços dos gerais, para 
reclamar a atenção do ouvinte. E, porque buscava trazer para a prosa as 
façanhas da oralidade, não hesitou, nos primeiros parágrafos desse romance, 
em usar o truque sertanejo de fingir que vai seguir um enredo, antes de 
apegar-se a outro.

A palavra “nonada” só foi posta ali quando o romance já estava adiantado 
ou terminado, pois foi escrita a lápis no texto batido à máquina daquilo que 
o autor, ao oferecê-lo à Aracy, chamou de “primeiro rascunho de Grande sertão: 
veredas”. Logo abaixo de “nonada”, lemos outra palavra também a lápis e lhe 
ouvimos quase que as mesmas notas, “doidadas”. É possível que Rosa tenha 
por algum tempo oscilado entre as duas, mas cortou a última com um traço 
firme da mesma caneta com que riscou um “s” que, indeciso entre o singular 
e o plural, pusera entre parênteses após “nonada”.

Na versão datilografada desse “primeiro rascunho”, o livro ainda se 
chamava O diabo na rua, no meio do redemoinho – frase que depois figuraria 
como uma espécie de subtítulo do romance, com o seu quê de epígrafe – e 
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Riobaldo não era Riobaldo, aquele que, carente e falho, não se cumpre e 
não deságua no mar nem noutro rio, mas Deodolfo. Numa de suas revisões, 
Rosa mudou o título do romance para Veredas mortas e, depois, riscou-o com 
aparente impaciência.

Com suas correções a lápis e com canetas de tinta azul, preta e vermelha, 
a indicar que foram provavelmente feitas durante leituras sucessivas, esse 
“primeiro rascunho” ainda sofrerá várias mudanças até chegar aos originais 
– provavelmente os que constam da coleção de Guita e José Mindlin – que a 
José Olympio usou na primeira edição de Grande sertão: veredas. São alterações 
sempre a perseguir a descrição precisa e a linha melódica perfeita, como se 
pode ver, ao comparar a versão datilografada do “primeiro rascunho”, o texto 
com as correções a lápis ou a tinta e o que ganhou forma final na primeira 
impressão do livro:

Os tiros que o senhor Nonada. Os tiros que Nonada. Tiros que

ouviu foram de briga o senhor ouviu foram o senhor ouviu foram

de homem não, Deus de briga de homem não, de briga de homem 

esteja. Andei atirando Deus esteja. Andei alve- não, Deus esteja. Alve-

em alvo em árvore, jando mira em árvore, jei mira em árvore, no

no baixo do quintal. No baixo do córrego, quintal, no baixo do cor-

Por meu acerto. To- rio. Por meu acerto. To- rego. Por meu acerto. To-

do dia isso faço, gos- do dia isso faço, gosto; do dia isso faço, gosto;

to; desde em minha desde mal em minha desde mal em minha

mocidade. Daí, vie- mocidade, em pois. Daí mocidade. Daí, vieram 

ram me chamar. vieram me chamar. A- me chamar. Causa de um

Aconteceu só um conteceu só um bezer- bezerro: um bezerro 

bezerro; um bezerro ro: um bezerro branco, branco, erroso, de olhos 

branco, de cara ex- de cara extrafina, ore- de nem ser – se viu –; e
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tra fina, orelhas lhas chatas derrubadas com máscara de cachor-

chatas derrubadas e focinho de cachorro. ro. Me disseram; eu não

e focinho de ca- Me disseram, ver eu quis avistar. Mesmo que,

chorro. Me disse- não quis. E mais que, por defeito como nasceu, 

ram, eu não quis por defeito com que arrebitado de beiços, esse

ver. E mais que, nasceu, arrebitado de figurava rindo feito pes-

por defeito beiços, figurava soa. Cara de gente, cara

com que nasceu, rindo feito pessoa. de cão: determinaram –

arrebitado de bei- Cara de gente, ca- era o demo. Povo pras-

co, figurava rindo ra de cão, – de- cóvio. Mataram. Dono 

feito pessoa. Cara terminaram era o dele nem sei quem for.

de gente, cara de demo. Povo prascóvio. Vieram emprestar mi-

cão – determinaram Mataram. Nem sei nhas armas, cedi. Não

era o demo. Povo dono dele quem for. tenho abusões. O se-

prascóvio. Mataram. Vieram emprestar nhor ri certas risadas...

Nem sei dono dele minhas armas, pedi- Olhe: quando é tiro de

quem for. Vieram em- ram; cedi. Não tenho verdade, primeiro a

emprestar minhas ar- abusões. O senhor cachorrada pega a la-

mas, pediram; empres- tolere, isto é o sertão. tir, instantaneamente.

tei. Não tenho abu- depois, então, se vai

sões. O senhor tolere, ver se deu mortos. O

isto é o sertão. senhor tolere, isto é

o sertão.
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Nessas linhas iniciais são poucas as mudanças, mas o leitor armado de 
agudos instrumentos críticos já pode começar a entusiasmar-se com a pos-
sibilidade de conseguir penetrar nos segredos da arte da escrita de Guima-
rães Rosa. Essa expectativa acentua-se à medida que o livro caminha, pois no 
rascunho multiplicam-se as correções, os cortes e, sobretudo, os acréscimos. 
Como se pode ver algumas páginas depois:

Digo ao senhor que o Refiro / Exponho ao Exponho ao senhor

grande sofrimento prin- senhor que o sucedido que o sucedido so-

cipiou do começo; daí, sofrimento sobre foi frimento sobre foi

só mais aumentava. já logo no começo; já inteirado no co-

Mas, justo, no momen- daí só mais aumenta- meço; daí só mais

to de se entrar, alguém, va. Mas, justo, no vir- aumentava. E o que

um sujeito dos compa- tual instante de se em- era para ser. O que é

nheiros, um [ ], trar, alguém, um su- pra ser – são as pala-

me disse, ou disse a jeito dos companhei- vras! Ah, porque. Por

outro do meu lado: ros, um [ ], que? Juro que: pontual

– O Hermógenes tem me disse, ou disse a nos instantes de no

pauta. Ele vendeu a outro do meu lado. Raso se pisar, um su-

alma ao Capiroto.” Eu – “O Hermógenes tem jeito dos companheiros,

ouvi aquilo alumiado. Pauta. Ele vendeu a al- um João Bugre, me 

Se diz – o senhor sabe. ma ao Capiroto”. Eu disse, ou disse a outro,

Bobeia! Que a pessoa ouvi aquilo demais. O do meu lado: 

vai, meia-noite, a uma pacto. Se diz – o senhor – “... O Hermógenes 

encruzilhada, e cha- sabe. Bobeia! Que a tem pauta... Ele se quis

ma o dito, e espera. pessoa vai, meia-noite, com o Capiroto...”

Vem um pé-de-vento, a uma encruzilhada, e Eu ouvi aquilo demais.
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sem razão, e de re- chama o dito, e espera. O pacto! Se diz – o se-

pente aparece perto Vem um pé-de-vento, nhor sabe. Bobeia! Ao 

dele uma galinha pu- sem razão, e de repente que a pessoa vai, em

xando uma porção aparece perto dele uma meia-noite a uma encru-

de leitões, se não for galinha puxando uma zilhada, e chama forte-

uma porca rodeada barrigada de leitões, se mente o Cujo – e espera.

de uma ninhada de não for uma porca rodea- Se sendo há-de que vem

pintinhos. O senhor da duma fiada de pinti- um pé-de-vento, sem ra-

vê? E o Cujo toma nhos. Tudo errado, re- zão, e arre se comparece

forma. É preciso se medante, sem comple- uma porca com ninhada

ter coragem. O pacto tacão. O senhor vê? De pintos, se não for uma 

se assina. Se assina E o Coxo toma espécie. Galinha puxando barri-

com o sangue da Carece de se conservar / gada de leitões. Tudp er-

pessoa. O paga- reter coragem. O pacto rado, remedante, sem

mento é a alma. Se assina. Se assina com completação... O senhor

Muito depois. O se- o sangue da pessoa. O imaginalmente percebe?

nhor vê, que su- pagar é a alma. Muito O crespo – a gente se re-

perstição desgra- depois. O senhor vê, que tém – então dá um chei-

cada? Mas com superstição estornada? ro de breu queimado. E

Hermógenes nin- Mas com Hermógenes, o dito – o Coxo – toma

guém podia. Demô- com ele ninguém podia? espécie, se forma! Carece 

nio [ ] ? Demônio? Era ele mesmo. de se conservar coragem.

Era ele mesmo. Isso sim. “...O Hermógenes Se assina o pacto. Se as-

Isso sim. A gente, tem pautas!” Provei. In- sina com sangue de pés- 

nós todos, viemos tro[duzi]. A gente, nós to- soa. O pagar é a alma.
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do inferno – Com- dos, viemos do inferno – Muito mais depois. O

padre meu Quele- Compadre meu Quele- senhor vê, superstição

mem diz. Duns luga- mem diz. Duns lugares parva? Estornadas!...

res inferiores, tão inferiores, tão medonhos, “O Hermógenes tem pau

horríveis, que lá V que lá Cristo mesmo só tas...” Provei. Introduzi.

Cristo mesmo só pôde mergulhar / embe- Com ele ninguém podia? O

pôde dar por um ber a fundo por um re- Hermógenes – demônio. Sim

momento o ar de lance a graça de sua só isto. Era ele mesmo.

sua graça lumino- sustância alumiável, em A gente viemos do infer-

sa, ao terceiro dia. trevas de véspera para no – nós todos – compadre

O senhor crê? o Terceiro Dia. O senhor meu Quelemém instrui. Duns

quer crer? lugares inferiores, tão 

monstro-medonhos, que

Cristo mesmo lá só conseguiu

aprofundar por um relance a

graça de sua sustância alu-

miável, em as trevas de vés-

pera para o Terceiro Dia. Se-

nhor quer crer?

O livro cresceu de versão para versão, e nele Rosa se foi apossando cada 
vez mais do tumulto da fala de Riobaldo Tatarana, uma fala cheia de curvas, 
reiterações, explicações e surpresas. Consta que, no início, a sua intenção fora 
escrever uma novela para acrescentar às que constam de Corpo de baile, e de 
dimensões semelhantes às dessas. Não tardou, porém, em dar-se conta de que 
ao enredo primitivo se somavam outros enredos, e para ele afluíam, uma após 
outra, novas personagens, além de mudarem as paisagens em que dormiam e 
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acordavam. O que era para ser uma novela sobre o pacto de um homem com 
o demônio tornou-se um longo romance – mais do que um romance, um po-
ema épico de viagem, como a Odisseia e Os Lusíadas, e não apenas pelo sertão, 
mas pelo mistério do mundo.

Não creio que se possa localizar nesse “primeiro rascunho” o momento 
de passagem da novela para o romance. Talvez o próprio Guimarães Rosa 
fosse incapaz de precisá-lo e só tivesse sabido que havia saído do rio para o 
oceano, quando já neste se encontrava. No entanto, quem se demorar, com 
inteligência e sensibilidade, sobre esse “primeiro rascunho”, acompanhará as 
indecisões de Rosa e procurará entender os porquês de suas escolhas. Além 
disso, sentirá o mesmo tipo de emoção do amante de um quadro a quem os 
raios x revelam não só o desenho em que se apoia a pintura, mas também os 
sucessivos esboços com que ele foi tomando forma e as camadas de tinta que 
a obra terminada oculta. Verá como Rosa desbanaliza as palavras, devolve-lhes 
a pureza semântica e os timbres antigos, descobre nelas valores que ignorá-
vamos, e, se aqui lhes muda as vestes ou lhes modifica a forma e o colorido, 
acolá nelas acentua o volume, o peso, a duração e a textura. Verá também 
como, para restituir ao discurso a função emotiva, altera a ordem das palavras 
na fala, recorre insistentemente às repetições, aos expletivos, aos pleonasmos, 
aos superlativos e aos diminutivos, alterna frases de metro e ritmo em tudo 
diferentes, alonga e estreita pausas, explora sem descanso as sombras e as cla-
ridades dos vocábulos, assim como os seus contrastes, e não economiza o uso 
de aliterações, onomatopeias e rimas soantes e toantes. Tudo isso para tomar a 
linguagem do sertão, a “fala pobre”, como lhe chama, e torná-la rica na boca 
do jagunço Riobaldo.

Este, a entrelaçar em sua estória dúvidas disfarçadas de certezas, e certezas 
que são dúvidas, e perplexidades, assombros, alegrias, iluminações, enganos e 
um imenso medo, é, ainda que moldado com palavras, tão de carne, quanto 
um de nós que, lendo, o imaginamos. Rosa não negava ter trazido para esse 
livro, e para suas novelas e contos, pessoas que conhecera, com quem privara 
no sertão ou das quais tivera boa notícia: vaqueiros, viúvas, taberneiros, guias 
de cego, barqueiros, rezadoras.
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João Guimarães Rosa
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Se, durante um almoço – e penso especialmente naqueles que se repetiam, 
quase todos os dias, no Bife de Zinco, como chamávamos ao restaurante do 
Itamaraty, no Rio de Janeiro –, alguém contava um caso diferente, se referia a 
um tipo excêntrico, aloprado, bizarro, teimoso, sorumbático ou cheio de nós 
pelas costas, ou usava uma expressão que ele nunca tinha ouvido, Rosa tirava 
do bolso um caderninho e anotava a novidade. Certa vez, eu afirmei de uma 
jovem que estava uma baiaca de gorda. Rosa, já de bloco e caneta nas mãos, 
me perguntou de onde tirara aquele dito. Respondi-lhe que o ouvira muitas 
vezes de minha avó e que era de uso corrente no Ceará de minha meninice. 
“Baiaca” não era, aliás, palavra inventada – acrescentei –, pois designava um 
povo do baixo e médio rio Cuango, na África. E, antes que nossa atenção 
fosse desviada para outro assunto, Rosa discorreu com graça e sapiência sobre 
vários povos entre os quais gordura era formosura.

Um ou dois anos antes, estávamos em Manaus, numa reunião de trabalho, 
e Rosa manifestou interesse em conhecer um cabaré amazonense. Lá fomos 
– éramos oito ou dez – e vimos Rosa entrevistar docemente uma prostitutazi-
nha que acabara de chegar do interior e desfazer, com seu jeito manso, a caute-
la e a timidez da moça, de quem cobrou o nome verdadeiro, a idade que tinha, 
a história de seus amores e o tamanho de seus sonhos. Rosa tomava nota de 
tudo, sem que a jovem, vencida por sua terna amabilidade e doce interesse, 
manifestasse a menor estranheza. E eu me perguntei, então, se de conversas 
como essa não teriam saído, inteiras, Nhorinhá, a inesquecível Doralda, de 
“Dão-lalalão” (uma das novelas de Corpo de baile), e as várias mulheres-damas 
que nos encharcam de beleza nos seus livros.

Fluente em vários idiomas – o alemão, o castelhano, o francês, o inglês 
–, não o intimidavam outros mais, do grego clássico e do latim ao russo e 
ao nheengatu, sentia-se à vontade com a zoologia e a botânica, esmiuçava 
obsessivamente as paisagens, conhecia a fundo o cancioneiro ibérico re-
criado no Brasil e era apaixonado pelas tradições populares. Só começava 
a compor os seus enredos, depois de revirar profundamente o húmus dos 
seus temas. Assim, para envolver-nos nas confissões de Riobaldo, aprendeu 
tudo o pôde sobre o Demônio – sobre o Demônio dos doutores da fé e 
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sobre o Demônio das crendices e das complexas abstrações das gentes tidas 
por simples.

Durante algumas semanas, Guimarães Rosa nos perguntou com insistência 
o que sabíamos a respeito dos ciganos. Mostrando familiaridade com os mo-
dos de vida dos calons e a história deles no Brasil desde o século XVI, pro-
curava comparar com as suas as nossas eventuais experiências com ciganos. O 
que não nos revelou é que precisava conhecer o que pudesse sobre eles, porque 
sobre eles estava escrevendo os contos que incluiria em Tutameia, e qualquer 
gesto errado de uma só de suas personagens os contaminaria de imperfeição 
e inverdade.

Se essa busca de precisão, para devolver a tessitura do real ao imaginado, 
explica os repetidos ensaios do discurso de 16 de novembro na Academia 
Brasileira de Letras, leva-nos também a perguntar quantos teriam sido os ras-
cunhos desse elogio emocionado de João Neves da Fontoura, com o qual 
colou o retrato do ex-chefe e amigo no horizonte do mito. Na cópia mime-
ografada que me deu, na antevéspera daquele dia, ainda fez cinco correções e 
lhe acrescentou um período inteiro. Pois “escrevia para o Juízo Final”. Com a 
esperança, portanto, de levar para a eternidade um texto perfeito.

Na manhã de 18 de novembro, telefonei-lhe para casa, a transmitir o convi-
te que lhe fazia Sérgio Corrêa da Costa, então Secretário-Geral do Ministério 
das Relações Exteriores, para dizer algumas palavras na cerimônia de hastea-
mento da bandeira. Rosa pediu-me que o desculpasse, mas estava adoentado, 
febril, talvez com um início de gripe.

No dia seguinte, Aracy saiu com a neta Vera Lúcia, para fazer umas com-
pras rápidas na vizinhança. Rosa encontrava-se sozinho, quando inesperada-
mente começou a passar muito mal. Ligou para sua secretária e grande amiga, 
Maria Augusta de Camargos Rocha, e lhe disse que estava morrendo e não 
queria morrer cercado de silêncio, sem o amparo de alguém ao seu lado, ou, 
pelo menos, de uma voz afetuosa ao telefone. Maria Augusta implorou-lhe 
que desligasse o aparelho, para que ela pudesse chamar um médico. Rosa ar-
gumentou com a inutilidade do gesto – “Você se esquece de que sou médico?” 
– e continuou a falar-lhe, até que se passou, “inteiro, pronto de suas próprias 
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profundezas”, para “o lado claro, fora e acima de suave ramerrão e terríveis 
balbúrdias”. E foi Vera Lúcia quem, ao entrar em casa, com o alvoroço de 
menina, correu para abraçá-lo e o teve morto.

Sobre o Guimarães Rosa de fardão, a fazer o seu discurso, ponho vários 
outros de quem, ao longo de nossa camaradagem, guardei lembrança. Nessa 
sobreposição de imagens, a mais nítida é a mais antiga, de uma tarde de 1953 
ou início de 1954, quando lhe fui apresentado por Simeão Leal. De terno 
cinza claro e gravata-borboleta azul, sorridente, os olhos agudos por trás das 
lentes grossas, Rosa, ao saber que eu era filho de Da Costa e Silva, abriu os 
braços e recitou o primeiro verso de “O ipê” – Ouro em flor! Ouro em flor! Áureas 
flores de mel! – e, depois de uma pausa, como a procurá-lo na memória, o resto 
do soneto.

Ganhou-me, como ganhava a todos com sua gentileza mansa e o gosto por 
fazer os outros felizes. Durante a conversa daquela tarde, soube que ele não 
se decidia a dar por terminado um longo romance sobre jagunços num sertão 
do tamanho do mundo, porque a cada releitura – isto nos disse – havia sem-
pre um canário-da-terra ou um caxinguelê cujos movimentos não conseguira 
captar. Quase certamente, andava então às voltas com esse “primeiro rascu-
nho” de um livro que ainda receberia, antes de ser entregue à editora, muitos 
retoques, apesar do ponto final que João Guimarães Rosa nele pôs às onze e 
meia da noite de 31 de julho de 1954. 



27

Jo r n a da  L i t e r á r i a 
O rt e g a  y  G a s s e t

Ortega y Gasset, o 
espectador participativo

* Palavras proferidas na abertura da “Jornada Literária Ortega y Gasset”, realizada na sede 
da ABL, em 11 de setembro de 2013, promovida pela Academia Brasileira de Letras e o 
Centro de Estudios sobre Brasil da Universidad de Salamanca, Espanha.

Eduardo Portella

Estamos aqui e agora para rememorar e meditar sobre o pensa-
dor espanhol José Ortega y Gasset. Certamente o mais agudo 

e emblemático do nosso mundo ibérico. E igualmente de outros 
universos do pensar e do questionar.

O fanatismo historicista chegou a classificá-lo como filho tem-
porão da célebre Geração de 98. Nada menos correto. O que po-
deria ser percebido foi o cultivo simultâneo, presente em ambos, da 
crítica e da autocrítica.

Nele, coexistem harmoniosamente o pensador e o poeta, o fi-
lósofo e o ensaísta. Ligados, intimamente, pelo livre trabalho da 
linguagem. Aprendi, há muito tempo, naquela minha Madri de 
Ortega y Gasset, e dos meus distantes anos de aprendizagem, que 

Ocupante da 
Cadeira 27 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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o pensamento é na linguagem. A reflexão vertical conduzida pelo autor 
das Meditaciones del Quijote está toda atravessada por forte vigor poético. O 
ensaísta é, quando é, um poeta. O poeta que pensa sem deixar de ser poeta. 
Até porque nunca foram espécies incompatíveis. Desde os primeiros textos 
do El Espectador, até o seu oitavo volume, a vibração da poesia soube se aliar, 
e reoxigenar, as obrigações do filósofo. O próprio Ortega não vacila em 
salientar a “consistente solidariedade que reúne um estilo poético capaz 
de levar consigo uma filosofia e uma moral, uma ciência e uma política”. 
Como se vê, as coisas somente ficam distantes para os funcionários do dis-
tanciamento.

Foi Gilberto Freyre, ainda na adolescência recifense, quem primeiro me 
chamou a atenção para a importância de Ortega y Gasset. Para uma história 
que não se reduzia à mera coleção de episódios e eventos, porque se encontra 
sustentada na solidez da sua “razão histórica”. Ambos ensaístas tocados pelo 
fazer e prazer poéticos. 

Em Ortega, a Arte jamais negligenciou o seu forte poder reflexivo. São 
memoráveis os seus ensaios sobre Goya, Velásquez, Goethe, Baroja, Azorín, 
Valle-Inclán, Proust. Sobre Proust, gênio deliciosamente míope, lançou a sen-
tença antecipadora: ele, diz Ortega, criou uma “nova distância entre nós e as 
coisas”. Previu a sábia estilística dos deslocamentos, das descentralizações, 
que viria a prosperar na narrativa ocidental. “Tiempo, distancia y forma en el 
arte de Proust” foi um marco relevante nessa caminhada. 

E mesmo com a sua entrega à Arte, não se furtou em escrever o enérgico La 
deshumanización del arte (1925). Hoje, se vivo fosse, não deixaria de escrever uma 
outra obra, não menos veemente, sobre a desumanização do homem.

A sua razão vital sempre soube evitar a dicotomia de racionalismo e vitalis-
mo. Interlocutor de Descartes, Kant, Hegel, Nietzsche, frequentador assíduo 
dos neokantianos de Marburgo, nunca se mostrou indiferente ao vitalismo 
peninsular. Pode ser considerado como um pensador de passagem. Sua refle-
xão transpõe, desde cedo, os limites estabelecidos pela Metafísica hegemôni-
ca, que inspirou e alimenta a história do Ocidente ou, como outros preferem 
designar, “a história dos vencedores”.
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Se for verdade que o homem não tem natureza, não é menos certo que ele 
tem história. Essa nova revelação só pode advir do que Ortega conceituou 
como “razão histórica”. Entre um idealismo já não submisso ao espírito ab-
soluto, cada vez mais longe do profeta Zaratustra. Em ambos os casos, a reo-
xigenação da vida se impõe como a saída para o impasse contingencial. Para a 
reconstrução da ponte entre o “saber” e o “ser”. Dois conhecidos problemas 
fundamentais da Metafísica, quando dados de antemão, porque decorrentes 
de um processo reciprocamente instaurador. Vida − esclarece Ortega − é o 
que somos e o que fazemos. Daí nasce o “raciovitalismo”.

Agora, com a voracidade da razão performática, calculadora, com o se-
questro do ser pelo ter, o compromisso ontológico foi perdendo a sua vigên-
cia. O pensador sabe que “la realidad es la coexistencia mía con la cosa”. A 
razão circunstanciada, plantada, torna-se logo a relação tensa entre homens e 
coisas. Por esses caminhos silvestres andou, lutou, combateu o bom combate, 
o espectador participativo.

Convém lembrar que não foi ele muito bem entendido pela España inver-
tebrada. Exilou-se em Paris, Buenos Aires, Lisboa. Aliás, invertebrada era pa-
lavra-chave de seu ideário. E poderia ser também do nosso. Porque insiste e 
persiste em nós um Brasil invertebrado.

Desde cedo se afirma em Ortega o intelectual público, porém, insisto, cir-
cunstanciado, nem messiânico, nem profético.

Dispunha sim de excepcional percepção política, mas não era um político. 
O interesse que expressou no ensaio Mirabeau o el político, foi talvez compensa-
tório ou complementar. Nunca uma apologia. Antes o retrato sem retoque.

Ortega sempre procurou, o tempo todo, fortalecer a liberdade, revigorar 
a alteridade. O homem é o ser no mundo para o outro, para a enorme cir-
cunstância que o cerca. Empenhou-se sempre por retirar o eu, o indivíduo, de 
sua prisão ancestral, do seu confinamento, alargando o espaço da sociabili-
dade. Nunca da sociabilidade constituída de rostos anônimos, destituídos de 
qualquer traço identificador, contra a qual se insurgia no seu La rebelión de las 
masas (1930). Apostou, entretanto, nos sinais do em torno; nas indicações da 
circunstância. Uma de suas famosas frases, que correu o mundo, diz: “Yo soy 
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yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo.” A circunstância 
é o salvo-conduto para a identidade emancipada.

Ortega soube, como poucos, saltar a fogueira do dualismo. A razão cir-
cunstanciada conhece os perigos e os obstáculos dessa aventura. Como en-
tão superar ou ultrapassar essas barreiras? A imediata sinalização do filósofo 
aponta para a vida como realidade radical. A vida é verdade fundamental que 
está sempre ao alcance da mão. O pensador prossegue no desempenho de 
sua aptidão contraditória: “No hay cultura sin vida, no hay espiritualidad sin 
vitalidad.”

Os filósofos da existência preferiram jogar todas as suas cartas na confi-
guração da existencialidade, na disputa acirrada entre o ser e o nada. Ortega 
permanece fiel a seu raciovitalismo. E acrescenta: “Vida histórica es convivên-
cia.” Por isso vai deixando de lado a pura representação, para investir no ques-
tionamento. Questionar é pensar. Ortega preferiu operar, construtivamente, 
criticamente, a confluência de vida e razão. A sua lição nos acompanhará para 
sempre.
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Ortega y Gasset e 
a Arte do Ensaio

Fer nando R.  de  la  Flor

Do ensaio, da sua preeminência e voga nestes tempos, cabe 
dizer que é o tipo de discurso cuja natureza polimorfa se 

adapta hoje mais do que nunca ao relevo necessariamente fragmen-
tário, instável, totalmente provisório, que oferece nosso tempo e as 
grandes questões do nosso tempo. A propósito do ensaio, é inevi-
tável evocar a figura excessiva de um hispânico, de um “filósofo es-
panhol” – talvez o único a merecer tal título em todo o século XX, 
devido ao destaque e à vigência que a sua obra alcançou.1 Alguém 
que, inclusive para além do âmbito da língua castelhana, conquis-
tou a fama de ter escrito praticamente sobre tudo; de ter chegado 
a ser até mesmo um tuttologo, no dizer dos italianos. Em todo caso, 

* Palavras proferidas na abertura da “Jornada Literária Ortega y Gasset”, realizada na sede da 
ABL, em 11 de setembro de 2013, promovida pela Academia Brasileira de Letras e o Centro 
de Estudios sobre Brasil da Universidad de Salamanca, Espanha. Tradução de Ana Lea Plaza.
1 Veja-se o texto da sua discípula María Zambrano, “Ortega y Gasset, filósofo español”, 
em España sueño y verdad. Madrid, Siruela, 1994.
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trata-se daquele que ofereceu a mais completa revisão da agenda de seu tempo, 
o que por certo não foi fácil. Pois sua vida atravessa os lugares conflituosos da 
história mundial do período entre 1902, quando inicia sua produção, e 1957, 
quando morre. Esse é, praticamente, o tempo da Guerra Civil Europeia, que se 
estende entre 1914 e 1945, e que, ademais, alojou no seu seio um aconteci-
mento maior nesse mesmo âmbito, visto da ótica hispânica, como foi o da 
Guerra Civil Espanhola, cujos efeitos e consequências ainda gravitam sobre o 
pensamento do país. 

Falo, naturalmente, de Ortega y Gasset, sombra que se expande sobre 
o pensamento espanhol, apesar ter passado por um pequeno “purgatório” 
político,2 de cuja natureza não podemos dar conta cabalmente nesta ocasião, 
mas que é algo que em si mesmo mereceria consideração, sobretudo para 
refletir sobre o destino que os intelectuais e suas obras recebem nas suas co-
munidades de origem.

Uma maneira adequada de dar início a esta reflexão talvez seja falando, 
em particular, sobre a “poética” do ensaio em Ortega. Empresa que, no final 
das contas, não deixará de ser difícil, pela extensão e pela variedade de um 
trabalho que na última edição das Obras completas abrange seis volumes e anexos 
com cerca de 1.200 páginas cada um.3 Evoco para isso (à moda de exergo) 
uma anedota sobre Platão – talvez não verdadeira, mas, de qualquer modo, 
plausível e verossímil. Como se sabe, inicialmente, o filósofo grego encami-
nhava a sua vida para o teatro, para as representações fictícias e mitopoéticas 
da realidade, até que um dia, na ágora, encontrou Sócrates, aquele que dizia 
perguntar-se pela verdade e consagrar-se só a ela. Foi então que Platão mudou 
a sua vocação e transformou-se em pensador, em filósofo; talvez o maior que 
os séculos conheceram, como facilmente se admitiria. 

2  Após a sua morte, a nítida mensagem de Ortega y Gasset transformou-se numa hermenêutica da 
impostura e foi substituída por uma neoescolástica. A partir de 1960, o corpo intelectual espanhol se 
desentendeu de Ortega. Sua recuperação na Espanha é, portanto, recente, e toda ela é veiculada pelo 
trabalho da “Fundação Ortega” (Veja-se “Desentenderse de Ortega”, em Julián Marías, Circunstancia y 
vocación. Madrid, Alianza, 1973). 
3  Refiro-me à última edição crítica destas Obras completas realizada sob a direção de Juan Pablo Fussi, e 
coeditada pela Fundação Ortega y Gasset y Taurus, em 2006.
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Nesta lendária anedota, vemos como certos espíritos a princípio dirigidos 
e bem dotados para a poesia e para a criação de mundos artificiais, nos quais 
se comportam como demiurgos, gerando vidas e paisagens irreais, encontram, 
talvez por acaso, uma bifurcação na sua vida – um bibio, como diziam os an-
tigos –, que faz surgir neles com força a vocação de se dedicar a uma única 
dimensão. No caso dos pensadores, esta será a de dar conta exata da razão do 
universo; de perguntar-se pela essência não dos mundos quiméricos, através 
de uma hipérbole ou de uma projeção na caverna, mas, bem antes, do mundo 
enquanto aquilo que dele podemos constatar com certeza e com verdade. 

Sempre apoiados na sólida tradição de pensamento a que chamamos de 
Filosofia, esses pensadores verdadeiramente tomam a seu cargo a realidade 
com todo o seu relevo, tal como ela se apresenta aos nossos sentidos, a nossa 
experiência e, sobretudo, ao nosso raciocínio. “Tenho afã de clareza sobre as 
coisas”, teria confessado muito cedo Ortega, sintetizando com essa expres-
siva fórmula o que daí em diante iria ser o seu “programa”. É assim que o 
pensador se entrega aos grandes campos temáticos, onde acredita achar o seu 
destino, sua vocação de filósofo: a política, a ética, os costumes etc. Para intro-
duzir esses assuntos na “ordem da razão”, ele escolhe como fórmula o Ensaio, 
gênero que, nesse sentido, ordena o dado, a cultura sedimentada, dando-lhe 
nova forma e formulação. Uma forma eminentemente narrativa, discursiva; 
pois, como veremos, o filósofo manterá um interesse crítico imperturbável 
pela narratividade.4 A tarefa do seu magistério será, assim, a de construir todo 
um relato cultural com os grandes temas que se põem no horizonte. 

Dirigia-se Ortega y Gasset para o ofício de dramaturgo, de poeta, de ro-
mancista, quando, em 1902, com 20 anos, desembocou na construção de seus 
primeiros textos crítico-analíticos publicados na imprensa, no Imparcial? Terá 
achado um Sócrates na sua vida que o convenceu a dedicar-se à observação 
do real-real, daquilo que mais tarde o filósofo chamaria “as circunstâncias” 
(“Eu sou eu e minhas circunstâncias”), sendo elas o que rodeia o homem e o 
determina como animal submetido à história e à sua contingência?

4  Como argumentou Gonzalo Sobejano em “Ortega narrador”, Revista de Occidente, 48-49 (1985), 161-188.
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É improvável que esta figura do mentor que orienta o caminho a ser se-
guido tenha sido exercida por seu pai, Ortega Munilla, pois Ortega y Gasset 
seguiu o caminho do pensamento em ação, do pensamento racional e frio; e 
este pai foi nada mais que o autor de inflamados romances, cujos próprios 
títulos já nos afastam dos gostos, sempre discretos, sempre exatos, de José 
Ortega y Gasset. Lembremos alguns desses títulos: O fauno e a dríade; A senhorita 
da Cisniega; O eguariço ou Soror Lucila. Quão longe estamos da obra do próprio 
Ortega! E, no entanto, bem podemos pensar que essa mesma dedicação do 
pai à escrita foi o que fez conservar no filho a chama da arte verbal; a arte do 
bem-dizer e da expressão em belas fórmulas, cujo cultivo o pai deixaria de 
herança ao filho.

Faz-se necessário mobilizar todos os recursos do idioma para expressar a 
verdade; faz-se necessário manter, na estratégia comunicativa, sobretudo uma 
“vontade de estilo” que guie a escrita, seja do tipo que for.5 Porque Ortega é, 
certamente, tributário do “grande estilo”; é o criador da marca dessa escrita 
grávida de pensamento que procede, em boa medida, dos humanistas clássicos 
espanhóis e, principalmente, da ascensão e incorporação da escrita cervantina. 
Nessa escrita vemos produzir-se uma evidência: nela não há disparidade entre 
o que é a exatidão conceitual, por um lado, e a riqueza da forma, por outro.6 
Dizia Baltasar Gracián, a quem logo voltaremos: “Não se contenta o engenho 
com a verdade, como acontece com o juízo, mas aspira à formosura.”7 Em certas 
ocasiões, a prosa orteguiana dirige-se para esse objetivo com o fim de compor 
seus textos como se fossem “poemas intelectuais”. E aqui encontramos outra 
chave para entender Ortega: a sua primeira orientação – por volta de 1906 – foi 
a Filologia e a Linguística. À imagem de Nietzsche, aventurou-se como uma 
espécie de filólogo-filósofo: para ele a “Filologia se dilatava em Filosofia”. 

5  Para este assunto, consultar: Emilio Lledó, “Ortega: la vida y las palabras”, em Revista de Occidente, 
48-49 (1985), 57-62, e para uma visão mais geral, Juan Marichal, La voluntad de estilo (Teoría e historia del 
ensayismo hispano). Barcelona, Seix Barral, 1954.
6  Veja-se Ciriaco Móron Arroyo, “Ortega y la literatura española clásica”, Letras de Deusto, XIII/26 
(1983), 175-194.
7  “Disc. II”, Agudeza y arte de ingenio.
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Algo da forte inclinação para a emoção estética e do amor pela forma, que 
se traduz num “sentimento estético da vida”8, desencadeado pelo texto fic-
cional, infiltrou-se, sem embargo, no espírito do nosso ensaísta maior, fazen-
do dele, em todo caso, um escritor-filósofo, antes que um filósofo-escritor.9 
Como observou um crítico recente,10 Ortega se faz no meio de uma “língua 
literária”, que depois ele leva para o âmbito intelectual, convertendo-se no 
“mais pensador dos artistas e no mais artista dos pensadores” – o próprio 
filósofo teria dito a respeito de sua obra: “Algo [nela] se dá como Literatura 
e acontece que é Filosofia.”11

Encher de força estética as suas paisagens e cunhagens foi um condicio-
namento do seu trabalho intelectual. E seria no seu pai, em Ortega Munilla, 
então, que encontraria essa sujeição ao “demônio” da estética, como um filho 
que se projeta e lê através do corpo paterno. Em Ortega Munilla, mas desta 
vez em outra dimensão do seu trabalho intelectual – a de jornalista e diretor 
de jornais – o filho encontraria também a marca que o jornalismo deixa: o 
acompanhamento pontual da realidade, a necessidade de construir explica-
ções imediatas, coladas aos próprios fatos que se desenvolviam diante dos 
seus olhos. 

Tudo aquilo constitui algo que parece ter sido ainda mais necessário na-
quela época turbulenta: o caráter performativo do ensaio, construção discur-
siva que tem clara pretensão de atuar sobre a realidade. Por aqueles mesmos 
anos em que Ortega começa a desenvolvê-lo, ele vai-se tornando a forma ideal 
do pensamento, a “reordenação conceitual da vida longe da perfeição gelada 
e sistemática da Filosofia e sua lógica inclemente”,12 como o define Lukács, 

8  Veja-se sobre isso José Luis Molinuevo (ed.), El sentimiento estético de la vida. Madrid, Tecnos, 1995.
9  Isso se comprova no uso retórico que Ortega faz dessa linguagem, que foi estudada por Ricardo Sena-
bre em Lengua y estilo de Ortega y Gasset. Salamanca, Universidad, 1964. Para uma visão geral que vá além 
desta questão, veja-se Rafael García Alonso, Ensayos sobre literatura filosófica. Madrid, Siglo XXI, 1995.
10  Francisco José Martín, La tradición velada. Ortega y el pensamiento humanista. Madrid, Biblioteca Nueva, 
1999.
11  Idea de principio en Leibniz, em Obras Completas. VII. Madrid, Alianza, 1992.
12  Veja-se o ensaio sobre o ensaio de Georg Lukács, texto-chave desses inícios de século, na abertura de 
El alma y las formas. Barcelona, Editorial Grijalbo, 1975.
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que já em 1911 teoriza sobre ele. O ensaio é também um gênero constante-
mente submetido ao princípio da urgência plena, pois está destinado a mudar 
o mundo, incidindo no seu sentido. Para cumprir com essa finalidade, a lin-
guagem de Ortega se serve de um artifício, ou melhor, de um dispositivo: o 
seu ensaio fala ao leitor; é o gênero que mais facilmente se transforma num 
diálogo íntimo entre ele e o autor. O próprio Ortega o declara no prólogo à 
edição alemã das suas obras: “Em meus escritos, trago, na medida do possível, 
o leitor à tona; faço-o sentir como ele está presente para mim.” Seus textos, 
com efeito, são dialógicos, mantêm a essência da função fática do diálogo 
platônico. 

Ignoramos se Ortega foi tentado alguma vez pela escrita de ficção plena. Mas 
algo sabemos sobre a arquitetura verbal dos seus textos: o fato de eles possuírem, 
implicitamente, os mecanismos retóricos de uma beleza, de uma disposição es-
tética e de uma vontade de construir um pensamento elegante e harmonioso, a 
que ele nunca renunciaria. Isso o tornou exemplar entre os nossos. 

É nesta primeira evidência sobre a condição estética da expressão do pen-
samento orteguiano que, a partir de agora e pelo tempo de atenção que se 
me possa conceder, desejo aprofundar-me. Em outras palavras, naquilo que 
poderíamos chamar de “poética do ensaio” orteguiano e, subsidiariamente, 
também na fórmula estético-argumentativa que ele encarna13 ao escolher este 
gênero – superior, segundo ele – e que, praticamente, não deixou herdeiros à 
altura nos nossos dias. Dias, com efeito, pós-orteguianos; ou dias, até mesmo, 
sem Ortega. Órfãos de Ortega, carentes de Ortegas, poderíamos dizer, já que 
nossos pensadores atuais não parecem capazes de ocultar o seu vazio com a 
sua autoridade. 

Da mesma maneira em que no ensaio de Platão, nos seus Diálogos, sobrevive 
algo do autor trágico que poderia ter sido (apesar de que, como se sabe, Platão 
mesmo teria queimado, irritado, a sua obra dramática quando se decidiu por 
sua vocação pela verdade e pela pergunta), na prosa de Ortega encontramos 

13  A chave talvez esteja nessa ênfase “argumentativa” que limita “o estético”. Um estudo dos processos 
de argumentação em Ortega foi desenvolvido por Salvador López Quero em El discurso argumentativo de 
José Ortega y Gasset en “Tres cuadros del vino”. Córdoba, Gráficas Vista Alegre, 2002.
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os princípios que regem a arte verbal, a cunhagem que busca o estilo. O fi-
lósofo fez sua a perfeição do dizer; integrou a emoção que suscita a fórmula 
original e bela, e assumiu como própria a intenção explícita de construir suas 
proposições com uma ponta de originalidade e interesse verbal, de perspicácia 
e perfeição. Em suma: nele se destaca não só a intenção, como argumenta As-
censión Rivas sobre este mesmo tema, mas a própria tentação a cada passo de 
fazer literatura, e não só teoria sobre a mesma.

Ortega faz doação explícita à poética do ensaio, mas o que quer dizer isso: 
a poética do ensaio? O que é em si mesmo esse gênero que hoje nos parece 
expressar melhor o pensamento do nosso próprio tempo? E o que esse ensaio 
escrito em Espanhol – uma das poucas línguas intercontinentais junto com 
o Português – deve a Ortega? A propósito das línguas ibéricas e da possibi-
lidade que estas desenvolveram de costurar as beiras do atlântico, lembremos 
de passagem que o ensaio de Ortega se embarca numa circulação transatlântica e 
que suas visões de mundo eram construídas para ser válidas, como de fato o 
foram, nas duas beiras do oceano.14

A força dos seus argumentos se apresentou no seu tempo adornada tam-
bém pelos mecanismos encantatórios ocultos da linguagem, com o objeto 
de religar os imaginários de duas comunidades que, apesar de diferentes, são 
sensíveis às persuasões da mesma língua sob cujo império vivem. Por isso, 
após o drama nacional vivido em 98 com o final do processo das Indepen-
dências Americanas, o trabalho orteguiano supôs naquela época uma espécie 
de reencantamento. A este respeito é curioso pensar que a Espanha recuperava 
seu pulso e a sua incidência na América Ibérica, fundamentalmente através da 
linguagem e não mediante operações de índole comercial ou política. Só assim 
a persuasão de Ortega, a voz de Ortega – em tempos de penúria para o resto 
das relações – pôde chegar na outra beira,  sobretudo na Argentina.  

Algo há de ser constatado neste sentido: Ortega foi, e ainda é, o primeiro 
mediador e interlocutor entre esses grandes espaços culturais que se consti-
tuem num e noutro lado do Atlântico. O primeiro, o maior, e talvez o único 

14  Tezvi Medin, Ortega y Gasset y la cultura hispanoamericana. México, FCE, 1994.
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pensador de quem pôde ser guardada uma memória ainda ativa. Pois se a pas-
sagem do tempo matizou a fama de Ortega, as outras escritas e posicionamen-
tos intelectuais – também determinantes naqueles mesmos anos que formam 
a pré-história da modernidade ibérica –, que acabaram por arrombar o museu 
da História, nem sequer sobreviveram à passagem inclemente do tempo. 

Nas tradições propriamente hispânicas são certamente muito mais comuns 
os intelectuais que cultivam os registros mitopoéticos – sobretudo poetas, 
romancistas... –, do que aqueles que, como Ortega, seguem a disciplina da 
racionalização e da organização do mundo, tal como o conhecemos em nosso 
próprio horizonte de expectativas.15 De fato, um dos tópicos entre os hispâ-
nicos é a tendência cultural para a ficcionalização desse mesmo mundo,16 em 
contraposição à instrumentalização racionalizante das éticas anglo-saxãs de 
origem protestante.

Dentro desse contexto, foi Ortega que pôs em circulação um pensamento 
englobante que se alçou, prioritariamente, nas décadas de 20, 30, 40, e, inclu-
sive, 50, como a expressão do pensamento em Espanhol, tendo uma imediata 
incidência sobre o espaço comum transatlântico. No seu momento, não teve 
maiores concorrentes dentro da extensão que abrangem as línguas ibéricas: 
todos estavam por baixo da sua potência, do seu olfato para entender quais 
eram verdadeiramente os assuntos, os temas em que repousava a agenda do 
seu tempo. Não compartilhou com ninguém a coroa do raciocínio brilhante, 
ganhando a partida que se jogava nos limites da própria língua, do castelhano. 
Triunfou, assim, sobre pensadores com maior ou menor incidência, como 
o foram na sua época o próprio Miguel de Unamuno, Jorge de Santayana, 
Eugenio D´Ors, Ricardo Reyes, Macedonio Fernández, Leopoldo Lugones, 
Victoria Ocampo, Oswald de Andrade e muitos outros, cuja “potência de 
pensamento”, na expressão de Agamben,17 ficou muito atrás da que exibiu em 

15  A este respeito, não se pode esquecer que Martin Heidegger definiu esse momento de meados do sé-
culo XX como a época da “imagem do mundo” (Em Caminos de bosque. Madrid, Alianza, 1996, 50-79). 
16  Javier García Gibert, “El ficcionalismo barroco en Baltasar Gracián”, em Miguel Angel Grande y Ricar-
do Pinilla (eds.), Gracián. Barroco y Modernidad. Madrid, Universidad Pontifícia de Comillas, 2004, 43-62.
17  Giorgio Agamben, La potencia del pensamiento. Barcelona, Anagrama, 2008. 
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seu tempo Ortega, o autor de textos que hoje continuam sendo fundamentais, 
como A rebelião das massas e A desumanização da arte. Entre os americanos que se 
expressam em Castelhano, desde logo cultivando outro estilo de pensamento, 
talvez só Borges (mais recentemente Paz) tenha superado Ortega na tarefa de 
oferecer uma perspectiva reflexiva sobre o devir do mundo; perspectiva que, 
para se fazer contundente, envolveu-se nos prestígios de uma escrita de estilo 
elevado, que conseguiu, ademais, manter-se viva 50 ou 60 anos depois de ter 
sido produzida.18 

Resumindo: ao encararmos a obra de Ortega, encontramo-nos diante do 
primeiro pensador global da comunidade interatlântica, e isso não poderia 
ter sido realizado sem um investimento específico na linguagem, sem que o 
construtor desse andaime teórico se preocupasse seriamente com a questão 
essencial que se esconde na arte verbal, e sobre cujo domínio repousa a exce-
lência. Pois em nossos mundos sobrevive a consciência de que é na língua, na 
linguagem, e aprofundando o conhecimento preciso das suas articulações e 
mecanismos mais íntimos, que jazem as nossas possibilidades de intervir no 
mundo global.19

Precisamos fazer uso do “grau feroz” da língua, para sermos ouvidos no 
seio das línguas de prestígio que o Ocidente produziu: o Alemão, o Inglês, 
o Francês e, inclusive, o Italiano. Só mediante o domínio do Castelhano tem 
sido possível alcançar um lugar no pensamento do Ocidente, como o de-
monstra a obra de Octávio Paz, de Lezama Lima, de Severo Sarduy, Borges ou 
Cabrera Infante, donos todos de estilo conceituoso e inteligente. O antecessor 
e o pioneiro desses usos conceituosos relacionados com a agudeza verbal foi 
Ortega, de quem se chegou a dizer que “habilitou o Castelhano para a tarefa 
filosófica”.

18  E, apesar disso, a realidade é que Ortega y Gasset não consegue entrar totalmente no cânone ensaís-
tico; pelo menos não no cânone desenhado pelos anglo-saxões. A este respeito veja-se Harold Bloom, 
Ensayistas y profetas. El canon del ensayo. Madrid, Páginas de Espuma, 2010. 
19  De novo, a obra de Ernesto Grassi é relevante para evidenciar o peso da linguagem organizada re-
toricamente a que as poéticas humanistas dão substância. Veja-se Filosofía del humanismo. Preeminencia de la 
palabra. Madrid, Anthropos, 1993.
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Mas qual é esse estilo conceituoso-cultista em que se baseia todo o desen-
volvimento de Ortega? Sem dúvida, ele está marcado pela sua fundamenta-
ção na metáfora, recurso retórico que Ortega utilizou para referir-se à ética 
pessoal, construindo grandes exemplos, que ainda iluminam nosso momento. 
Podemos nomear uma delas? Obviamente essa deve ser a do “arqueiro” que, 
a partir de determinado momento, preside todos os seus livros. “Sede – diz 
Ortega – como arqueiros com seus alvos”, seduzindo-nos a todos com a sua 
proposta de vida (a flecha do arqueiro no seu carcás seria a linguagem, a lín-
gua apurada). 

No final das contas, a poética do conceito – ou aquilo que os ingleses 
chamam de wit – teve seu desenvolvimento na Espanha, a qual conservou os 
deslumbres gongorinos e os jogos de linguagem a que se entregou Francisco 
de Quevedo,20 e que construíram um modo próprio de olhar a vida, o modo 
barroco hispânico e imediatamente também ibero-americano: o modo nostro. 
Através dele revela-se um mundo cujo sentido é iluminado por esse procedi-
mento bizarro e esse estado superlativo da linguagem que é o conceptismo e o 
cultismo, de cuja implantação na América Ibérica são testemunhas as escritas 
de Vieira, Gregório de Matos e Sóror Juana Inés de la Cruz. Esta linguagem 
engenhosa é aquela que reconhece a particularidade de uma coisa em cada si-
tuação concreta e opera por contraposição e confrontação, encontrando nexos 
insuspeitados entre realidades dessemelhantes. Dentro da cultura hispânica, 
Ortega seria o pensador mais engenhoso nesse sentido da palavra. E o ensaio, 
como produto de tal engenho, seria descoberta e desvelamento.

Mas voltando à pergunta sobre o gênero: Qual é essa poética do ensaio que 
prometemos revisitar a propósito desse “príncipe” dos pensadores ibéricos? 
Ortega apropriou-se e fez-se herdeiro de um arquivo cultural tão vasto como 
aquele que o império tinha dado à luz; mas também, e em seguida, atravessou 
o longo período da sua decadência: os anos e ainda decênios do chamado “de-
sastre espanhol”, que se deixam sentir pelas três primeiras décadas do século 

20  Para ver a explosão conceptista da linguagem daqueles “anos barrocos”, conferir Ramón Menéndez 
Pidal, La lengua castellana en el siglo XVII. Madrid, Espasa-Calpe, 1991.
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XX, e no meio de cuja atonia e queda acelerada da tensão nacional, Ortega 
pôde alçar sua voz clara e distintiva.

Bem-aventurado aquele que vive numa época conflituosa, diz o provérbio chinês. 
Paradoxalmente, a tensão daquele tempo singular transferiu-se ao espírito do 
próprio Ortega, e o levou a ensaiar um sistema de respostas para todas aquelas 
inquietações (Inquisições, como as chamará Borges)21 – ele as chamava de “pro-
blemas” –, sem cessar nunca de inquirir sobre o sentido dos acontecimentos.  

Isso o converte para nós num sobrevivente, ainda válido e ativo, daquele 
tempo: seu nome, junto com o de Martin Heidegger – de uma perspectiva 
europeia e, vale dizer, ocidental – simboliza hoje a substância problemática 
dessa época, desses anos perigosos, em que a razão, no dizer de Antonio Re-
galado, definitivamente “entrou no seu labirinto.”22

Mas, como já o insinuei, a presença inveterada de Ortega e a vigência do 
seu trabalho intelectual entre nós obedece hoje, sobretudo, a uma certa crise 
causada pela inflação de discursos ficcionais; discursos sem referentes precisos 
e localizados; nem sequer plausíveis ou verossímeis. Diante dela, alçam-se as 
escritas cuja lógica é a indagação, de que Ortega é o mestre. Lentamente sua 
figura volta a se colocar na posição de visibilidade que seu retorno à Espanha 
de Franco lhe tinha negado. É o cansaço da ficção, daquilo que o filósofo Sla-
voj Zizek recentemente denominou de atual “assédio das fantasias”,23 o que 
talvez determinou esta volta de Ortega e, com ele, das fórmulas criativas do 
discurso intelectual forte e da análise crítica. Ortega, de fato, é o atual mestre 
do pensamento espanhol,24 o maior dos escritores educadores que o país teve nos 
últimos tempos.25 E essa é uma dimensão insubornável da sua prosa, com a 
qual sempre chamou seus discípulos-leitores para a disciplina intelectual e o 
pensamento regrado. 

21  Veja-se uma edição desses ensaios breves em Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1974.
22  El laberinto de la razón: Ortega y Heidegger. Madrid, Alianza, 1990.
23  Slavoj Zizeck, El acoso de las fantasías. Madrid, Siglo XXI, 2007.
24  Ver a confissão que sobre este assunto faz um dos seus discípulos de primeira hora: Xavier Zubiri, 
em “Ortega, un maestro”, Revista de Occidente, 24-25 (1983), 32-41.
25  Estudou esta faceta R.O. Clintock em “Ortega o el estilista como educador”, Revista de Occidente, 75 
(1969), 267-292.
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 A transformação dos referentes em espectros e o relativismo que hoje 
se apropria dos espaços de representação precisam do corretivo severo que 
Ortega aplica no Ensaio, construindo opiniões sempre firmes e hipóteses ins-
tigantes e confiáveis sobre o mundo. Faz-se necessário adotar uma posição, 
ou melhor, uma perspectiva sobre a realidade, antes de desaparecermos. Para 
nós, isso é o real. Segundo a interpretação orteguiana, trata-se de uma espécie 
de missão: um dever de entender – antes de morrer e dentro do horizonte de 
sentido que alcancemos – o mundo que nos foi dado a conhecer. Se, como 
dizem, os anjos cantam um louvor ao Senhor por um instante e logo somem, 
a missão do intelectual seria, agora, não a de produzir um louvor, mas sim a 
de gerar um sentido do mundo, antes de também desparecer. 

As pulsações sentimentais, a “vida nua”26 e, dentro dela, o estado de opinião 
comum devem ser transcendidos por um pensamento apurado, capaz de chegar à 
configuração precisa de cada um dos tempos e, destacadamente, do nosso tempo. 

Detecta-se, pois, no ambiente atual, a necessidade imperiosa de construir 
esse discurso reflexivo, defendido por um eu não metafórico acerca de um 
objeto cultural de temporalidade precisa. Esse gênero é o ensaio. Ortega está 
também aqui, insinuado atrás desta menção que agora faço ao tempo e à his-
tória; pois é exatamente isso que a sua obra, tomada como um todo, vem a 
significar: uma visão ajustada ao tempo, ao horizonte de expectativas históri-
cas que cada um dos momentos – e em especial o nosso – configura aos olhos 
do seu leitor, do seu intérprete. 

Marcel Proust constrói uma bela imagem, que acredito poder-nos servir 
para interpretar o ensaio como essa forma de pensamento que não quer fugir 
da urgência ditada pelo aqui e agora. Afundado no sonho, um homem, ao des-
pertar, percebe que, numa espécie de redemoinho, as constelações temporais e 
as coisas mesmas giram sobre si. Por um esforço ingente da sua razão, o antes 
adormecido logra deter esse movimento giratório, ajustando-se à constelação 
desse seu momento e se instala finalmente nela. Esse homem, diríamos que 
ele “entra” no seu tempo.

26  O conceito é, novamente, do livro La potencia del pensamiento..., de Giorgio Agamben. 
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Entendido à maneira orteguiana, o Ensaio é também esse “entrar” na atua-
lidade, provido da navalha de Ockham da escrita, com o fim de visibilizar o 
campo e perfilar os objetos que, meio embaçados enquanto incognoscíveis, 
nele se encontram. A prosa não ficcional executa essa tarefa dotada de força 
dialético-argumentativa, mas possui uma cautela última que autolimita sua 
tarefa, restringindo-a a seu tempo e a sua circunstância: ela se sabe não con-
clusiva, pensa a si mesma como destinada a não poder definir nada de forma 
exaustiva. Não é ciência definitiva, mas tentativa de sentido. O ensaio entrega-
-se apaixonadamente à transitoriedade de toda ideia do mundo, e parece con-
ceber-se a si mesmo como um gênero que, em razão da sua forma, está a salvo 
do esquecimento futuro. O maior exemplo aqui seria Montaigne, exemplo 
também para as gerações em que cavalga Ortega. Para os D´ors, os Marañón, 
os Azorín, e o próprio Unamuno – para falar da quaternidade de ensaístas 
espanhóis das gerações de 14 e de 98 que acompanham Ortega. E também 
para outros, como Jorge Luis Borges, que nunca se esqueceu do exemplo e do 
alto valor de Michel de Montaigne e sua primeira obra: os Ensaios. 

A ideia que animava a coleção de Ensaios de Montaigne que estamos evo-
cando certamente empalideceu e virou uma verdade arqueológica, mas suas 
fórmulas linguísticas e suas construções formais ainda mantêm o autor na 
categoria de um clássico. Talvez porque, como queria Ortega, a “forma verbal 
é a voz com que se dirigem as perguntas à vida”, ele continua se apresentando 
a nós como um “imortal” da expressão justa.

É então que se produz o “amor às formas”, inerente ao bom ensaio; e 
aquilo implica, finalmente, a existência de uma espécie de “narcisismo” em 
todo o trabalho de “produção de presença”27 de Ortega. Esta é ademais uma 
das chaves da escrita orteguiana, uma escrita desejosa de inscrever seu eu na 
história e de dirigir moral e intelectualmente a pólis, indo para além da história 
das ideias. De incidência socrática, o monólogo orteguiano busca convencer 
ativamente a pólis das verdades que regem o seu tempo, para que se possa atuar 

27  Extraio novamente o conceito de “produção de presença” da obra de Hans Gümbrecht, Producción de 
presencia. Lo que el significado no puede transmitir. Buenos Aires, Universidad Iberoamericana, 2005.
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de forma consequente. Por isso, a necessidade absoluta de “tomar consciência 
de...”, a qual talvez seja a expressão mais acertada para definir o esforço de 
Ortega. 

Na tradição do Ensaio, produz-se um fato relevante que afasta radicalmente 
o gênero das escritas ficcionais: nele, o eu manifesta-se e põe-se em evidência 
(motivo pelo qual nas linhas acima falamos de narcicismo). Ortega é sempre 
Ortega quando escreve sem coartada ficcional, e entrega-se ao receptor como 
um sujeito concreto, responsável pela leitura e pela visão de mundo proposta, 
assumindo o risco de que os romancistas, inclusive os poetas, sempre se prote-
gem – ele próprio deixou dito que sua escrita formava “a melodia do seu destino 
pessoal”. O ensaio produz esse tipo de pacto com o leitor, mediante o qual se 
cria a ilusão e a confiança máxima na identidade absoluta entre o autor implícito 
e o enunciador do discurso: Ortega não se vela, mas se revela nos seus ensaios. 
Atentando à origem etimológica da palavra “ensaio”, dir-se-ia que ele aceita o 
risco de construir-se e identificar-se como o sujeito da sua opinião. 

Vimos que os momentos gloriosos do ensaio coincidem com as eras confli-
tuosas, com os momentos “onde o perigo cresce” – como diria Walter Benja-
min, outro ensaísta, talvez o maior, dos tempos passados – onde a palavra que 
confere sentido é também a palavra que toma diferentes partidos, os quais se 
dividem e mesmo se confrontam numa particular guerra. No caso de Ortega, 
o partido que ele toma é aquele que o visibiliza no perigoso campo político, 
ao apoiar a República, mas também ao voltar relativamente submisso à Espa-
nha de Franco, convertendo-se no “mestre no areal” da Espanha.28

Ser ensaísta ou ser filósofo em tempos conturbados não implica retirar-se 
à torre de marfim em que habitam às vezes os romancistas e quase sempre 
os poetas. Os filósofos do século XX sempre se arriscaram lá onde atuavam, 
em nome do que faziam. Uns foram lançados ao Inferno pelos seus maus 
compromissos, como Martin Heidegger; outros foram denunciados por ter 
ocultado verdades evidentes, como Jean-Paul Sartre; e outros – certamente a 
minoria – foram recuperados por terem resistido, por terem sofrido, como 

28  Gregorio Moran, El maestro en el erial. Barcelona, Tusquets, 1998.
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Walter Benjamin, Hanna Arendt e Simón Weil (entre estes últimos, Benjamin, 
o perseguido, talvez seja o exemplo mais emblemático). De uma maneira me-
nos dramática, creio que a peripécia de Ortega se enquadra também aqui, pois 
ela foi uma espécie de tragédia silente. A tragédia que sofreu nos seus últimos 
anos e que trouxe aparelhada a perda do seu prestígio intelectual, a decadência 
da influência do seu pensamento no curso dos acontecimentos e, finalmente, 
a sua morte silenciosa e silenciada nos meios culturais em que outrora tinha 
sido um guia. 

O mestre terminou num areal onde a sua voz, certamente, não era mais 
audível. 

O seu retorno atual é, porém, de todo justo. Para além das ideias, o que 
com ele volta é, sobretudo, um estilo de representação, um gênero, uma poética 
e, talvez também, uma lição: a lição de pensar e de saber expressar o refletido. 
Mais do que nunca, hoje nos perguntamos pelo sentido que adquirem as 
realidades em que vivemos. O Ensaio aparece como o gênero mais sensível 
aos contextos históricos coercitivos, urgentes, no seio dos quais se desvelam 
nossos sacudidos e conturbados dias. 

Faz falta exercitar a reflexão que se conecta com os diferentes campos do 
saber, como a que em todo momento Ortega praticou. É urgente fazê-lo. Hoje 
mais do que nunca se evidencia essa necessidade de voltar uma e outra vez às 
arqueologias estabelecidas, à história dos objetos culturais, com o propósito de 
entendê-los a partir de outros dispositivos heurísticos, a partir do seu processa-
mento por parte de novas escritas, de novos discursos, de novas “atualizações”.  

Nesse sentido, Ortega é antes de tudo um método, uma forma de pergun-
tar ao mundo pelos seus índices de verdade: um modo de organizar a realidade 
para não sucumbir diante da sua desordem aparente; também um hábito de 
se instalar num ponto preciso – que ele chamou de perspectiva – para, a partir 
dele, ver a chegada da novidade e observar a mudança que essa produz na 
estrutura da realidade. Como nos ensinou recentemente o também filósofo 
Boris Groys,29 o novum, a “lógica da novidade”, é o que certamente rege e de-

29  Boris Groys, Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural. Valência, Pre-Textos, 2005.
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termina nosso mundo, e talvez seja isso mesmo que Ortega quis dizer quando 
escreveu: 

“Tem de respeitar-se a hora em que se vive.”30

“Viver a hora em que se vive”... Fiel a essa ideia, é significativo ver como, 
em 1911, Ortega y Gasset é o primeiro dos intelectuais da região ibérica a 
pronunciar-se sobre o que foi a aparição de uma estrela nova no firmamento 
do pensamento: a psicanálise e as teses, então inéditas, de um tal dr. Freud, 
de cuja obra Ortega se ocupou, apesar de não tê-la visto editada nem em Es-
panhol, nem obviamente em Português. É que o ensaio à maneira orteguiana 
funciona de acordo com a curiosa metáfora empregada por Lukács para defi-
nir o gênero. Como uma escrita de origem “ultravioleta”, um tipo de luz inte-
lectual que revela coisas não imediatamente acessíveis às mentes não treinadas. 

Deste modo, a prosa artístico-conceitual – definamo-la assim – de Ortega 
apresenta-se como um compromisso estético com a forma, sempre que esta 
surja como uma construção conceitual orientada a revelar algo valioso sobre o 
qual há de se tomar posições e decisões vitais; algo oculto que só se faz visível 
mediante os “raios ultravioleta” que um intelectual inquisitivo emite. E essa 
construção se alimenta de novidades, nutre-se quase exclusivamente do que 
aparece no horizonte.  

Para dizê-lo de modo mais técnico: em Ortega e, evidentemente, no que 
podemos considerar o ensaio na sua forma mestra, há um nível elocutivo, uma 
proposição, um enunciado, submetido, por sua vez, a duas pressões: por um 
lado, ao controle da própria linguagem artística e, por outro, à necessidade 
denotativa e referencial, que invade as linguagens científicas. 

Determinada em todo momento pelo presente, “a poética do ensaio” or-
teguiano se constrói a partir dessa posição. Para ela só o presente importa, 
pois é a partir dele que se organiza o sentido que vai adquirir o artefato 
cultural, dividido como está entre sua potência de futuro e a realidade de sua 
constituição no passado histórico. “Respeitar a hora em que se vive” é o lema 
orteguiano que concerne à ocasião, e significa que tudo se deve interpretar a 

30  “Guerra con cuartel” em Obras Completas... Madrid, Alianza, 249.
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partir da conveniência e da perspectiva do presente. Isso dá ao ensaio o que 
poderíamos denominar o seu potencial de verdade, seu crédito de evidência. 
Seu impulso heurístico o leva a estabelecer uma verdade razoável e a produzir 
e gerar uma “paisagem de sentido”, cuja característica principal, também em 
Ortega, é a de estabelecer as relações – nunca antes expressas ou visibilizadas 
– dos objetos, dos momentos e das paisagens em que aparecem. 

É neste aspecto que o Ensaio, particularmente o ensaio hispânico, alcança 
um dos seus pontos mais poderosos, devido à forte pressão que este sofre da 
tradição intelectual do Conceptismo espanhol. A genealogia, a estirpe des-
ses filósofos fragmentários, inquietos por estabelecer relações surpreendentes 
entre as coisas e os seres, remonta-se à época imperial, quando, a partir do 
espanhol de Vitória, de Suárez, construíam-se as visões de mundo. E é daqui 
– deste contexto originário – que surge também um dos grandes nomes da 
tradição do pensamento hispânico, que, entre a espuma dos dias, ainda hoje 
sobrevive. Refiro-me ao teórico da agudeza hispânica e do Conceptismo que 
foi Baltasar Gracián, a quem Ortega, ademais, apreciava sobremaneira. Ele foi 
um mestre do dizer, atualmente  reconhecido pela cultura por ter levado a arte 
de pensar, a arte “da agudeza e a arte engenho”, como ele a denominava, à 
mais sofisticada das realizações. 

Há ainda outra perspectiva, a partir da qual deveríamos situar o Ensaio 
de Ortega e sua poética. Ortega é tudo menos um pensador solipsista, o que 
não significa que seja um pensador de escola, um escolástico, determinado 
por obediências e coações vindas de mestres que, na realidade, não teve. Ao 
contrário, deveríamos dizer dele que foi, sobretudo, um livre trabalhador do 
imaginário social do qual poucas vezes se descolou e a que ajudou, em todo 
momento, a formalizar e a definir, esclarecendo as grandes questões que es-
tavam, como já disse, na agenda do seu tempo: seja a questão africana para 
a Espanha, a situação da Arte contemporânea, o tema da nova mulher ou a 
atenção que há de receber o problema da técnica.

O trabalho do Ensaio, tal como Ortega o praticou e o “ensaiou”, atualiza 
subitamente uma questão que foi central para a constituição do imaginário do 
seu momento social. Sendo talvez um ponto menos que um filósofo criador 
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de um sistema, na sua época, Ortega ofereceu-se antes de tudo como um “me-
ditador”, um “estudioso das ideias”, um “idealizador”: alguém que, como ele 
mesmo dizia, sabia viver na “atmosfera da ideia” e que atravessou com o pen-
samento as questões decisivas do seu tempo. Entre os intelectuais nacionais, 
uma atitude desse tipo não teve muitos precedentes, mas é o momento de 
mencionar alguns dos seus sucessores, alguns dos seus importantes discípulos, 
ou, pelo menos, os mais notáveis: María Zambrano e Julián Marías.  

Afirmamos que Ortega foi um não solipsista; um intelectual não brutal-
mente egoísta, mas alguém consagrado a uma atividade social, que ele próprio 
sempre entendeu como uma “missão pedagógica”, que atuava simultanea-
mente como instrumento de poder e de desejo, para um povo situado num 
momento crítico do seu devir. Nesse uso orteguiano de uma inteligência que 
nomeia e define as coisas, capturando-as, há, em consequência, um eros par-
ticular. Um exercício, para ele, evidentemente libidinal e narcisista, veiculado 
em e pela língua. Pois em Ortega realiza-se visivelmente esse prazer erótico da 
escrita, esse tomar a palavra como exercício da libido,31 difícil de localizar na 
maioria dos escritores. 

Ortega pode ser considerado como uma espécie de “don Juan intelectual”, 
o sedutor de toda uma nação e, na realidade, de toda a extensa órbita da Lín-
gua Espanhola. Ele é o intelectual europeu mais preocupado com o “poder 
social” que o escritor pode chegar a ter,32 o que explica a sua aberta paixão pela 
fotografia e pelo autorretrato em pose de homem inquisitivo, com que sempre 
aparecerá – aliás, ele meditou sobre isso e produziu um texto (curioso tanto 
para os homens, quanto para as mulheres) denominado Teoria do homem interes-
sante. Essa é também a causa do magistério de voz que ele durante tantos anos 
exerceu. Para compreendermos isso, é necessário ler e pôr atenção em alguns 
desses retratos epocais de que Ortega foi pródigo, os quais condensam toda 
a sua “energia de construção de presença” e poder-se-ia dizer, inclusive, que 
verdadeiramente refletem a criação de todo um “personagem”, dentro daquilo 

31  Ricardo Senabre, “Ortega o el placer erótico de la escritura”, em El escritor José Ortega y Gasset. Cáceres, 
Universidad de Extremadura, 1985.
32  Veja-se “El poder social”, em Obras completas, Madrid, Taurus, 2004, IV, 89-102.
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que Francisco José Martín denominou de uma “moral da elegância.”33 Este 
é o homem que, quando cancelaram a sua cátedra universitária, deslocou as 
suas conferências a um teatro, cobrando, naturalmente, o ingresso. De episó-
dios como esse nasce uma vertente de retratos que deu lugar a uma imagem 
histriônica de Ortega.34 Deles surge também, no entanto, essa qualidade rara 
de sua prosa ensaística, da qual se dirá que foi feita para ser falada e posta 
em ação. Por isso, ler Ortega hoje não pode ser o mesmo que aquele “escutar 
Ortega”, que teve o seu momento nacional mais alto no tempo das arengas, 
dos discursos, dos chamados à ação que alcançaram a sua realização e idade 
de ouro antes do começo da II G.M.; pois sente-se na sua escrita a ausência 
de um corpo, representando-a. 

E, falando nessa voz que foi audível durante muitos anos na Espanha e na 
América Ibérica, encontramos a chave de uma poderosa formação discursiva a 
que denominamos de ensaio. Ela se chama também de persuasão, a qual executa 
o seu programa através de uma concepção retórica do discurso, concretizado 
nesse misterioso “falar para cada um” que consegue realizar-se, mesmo que 
seja no meio da multidão. Utilizar a persuasão para conseguir avanços sobre 
o sentido complexo do mundo e da situação: talvez seja essa a missão que 
Ortega cumpriu à perfeição, desvelando esse sentido, deixando ver através da 
linguagem o que ele seria ou poderia ser ao estar ordenado pela razão, pelo 
raciovitalismo. Isso quer dizer que seu trabalho consistiu, em boa medida, em 
se desembaraçar das forças do opaco, e em desvelar – esse conceito heidegge-
riano – as escuridões, esclarecendo enigmas. Junto com Goethe, nosso autor 
poderia afirmar: “Eu me declaro da linhagem desses que do escuro aspiram 
ao claro”, fugindo da palavra gregária e da noção estabilizada do saber e da 
doxa, procurando jogar luz sobre o dado, obrigando o pensamento a não se 
acomodar, a não se vulgarizar, e ocupando sempre uma posição de demanda 
(insatisfeita) de sentido.  

33  De novo no seu estudo La tradición velada. Ortega y el pensamiento humanista.
34  Sendo o mais vitriólico e famoso de todos o episódio referido por Martín Santos no seu romance 
Tiempo de silencio, publicado pela primeira vez por Seix barral, no ano 1961: “Já o grande Mestre aparecia 
e o universo-mundo completava a perfeição das suas esferas...”
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Há algo que explicaria também o porquê da importância do Ensaio orte-
guiano e, em geral, as causas que acabaram por instalá-lo como o gênero da 
reflexão e o instrumento para o pensamento. É que Ortega, ademais, se situa 
numa fronteira que, segundo cremos, é a que justamente se pisou em meados 
dos século XX: a fronteira que marcou a dissolução dos grandes sistemas filo-
sóficos. Ortega foi criticado algumas vezes por não ter construído um sistema 
de pensamento ou, o que é o mesmo, por não ter conquistado um pensamento 
sistemático. Mas talvez seja em função disso que a sua escrita não esteja como 
carne morta, nem participe daquele “crepúsculo das ideologias” fortes a que 
assistimos com nitidez neste nosso século XXI35 – crepúsculo, fim dos me-
tarrelatos, que pôde fazer-se com uma explicação totalizada do mundo, e que 
cedo foi também percebido por Fukuyama.36

Terá sido a sua paixão pelas circunstâncias que o impediu de chegar a 
um sistema?37 Intervir no contexto, escrever no impacto de situações que se 
acumulavam, acabou por anular nele essa possibilidade, apesar de ter sido um 
intelectual hiperdotado para entender a Filosofia alemã (ele mesmo disse que 
tinha vivido “10 anos dentro do pensamento kantiano e dois em Hegel”38). 
Certamente, falta em Ortega um “orbe ordenado”, mas na sua escrita subja-
zem umas ideias-força, que não são explícitas, e que oferecem toda a arquitetura 
a seu pensamento. Ortega seria, então, um “filósofo invertebrado”, como es-
creveu no seu momento Francisco Umbral, jogando com o título de umas das 
grandes obras do mestre.39 Com efeito, o filósofo não escreve, na realidade, 
livros; bem antes, ele corta o fluxo da sua escrita e o emoldura numa fórmula 
provisória.  Com este modo de proceder discursivo, ele transgrediu a ordem 
dada pelo gênio de Hegel, que sentenciou que “a verdade só pode existir sob 
a figura de um sistema”. 

35  Gonzalo Fernández de la Mora, El crepúsculo de las ideologías. Madrid, Rialp, 1965. 
36  Francis Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre. Madrid, Planeta, 1992.
37  E assim se situou naquilo que José Luis Abellán definiu como “Ortega entre la circunstancia y el 
sistema”, em Ortega y Gasset en la filosofía española. Madrid, Tecnos, 1966.
38  Reflexiones de centenario, em Obras Completas. IV. Madrid, Taurus, 2004, 255.
39  “Ortega invertebrado”, em Las palabras de la tribu. Barcelona, Planeta, 1994, 75.



Ortega y  Gasset  e  a  Arte  do Ensa io  

51

Pois bem, intuindo a pós-modernidade, Ortega foi um assistemático, um 
fragmentário, um praticante da “leveza do sentido”, um apaixonado, diríamos, 
da sua provisoriedade. Intelectualmente, viveu à sombra dos grandes sistemas da 
Filosofia alemã, mas não se inscreveu em nenhum deles, como fizeram outros 
engenhos mais ou menos vulgares do seu tempo. Não com pouco humor, ele 
próprio se retratou com uma imagem que nos impressiona: disse de si que era 
o cuco do relógio alemão. Não o relógio, então, mas seu cuco; não a maquinaria, 
mas quem a expressa, a delata e a evidencia. Nisso quis concorrer com Martin 
Heidegger, ao buscar atribuir-se um papel na alta Filosofia. Seu sonho foi o de 
poder oferecer uma resposta raciovitalista ao Ser e tempo do alemão que, no en-
tanto, reconheçamos, o derrotou, pois este se alça, certamente, como o “último 
filósofo” dos nossos dias. Fora do sistema, e fora também da história da grande 
Filosofia que com Heidegger acaba, a obra de Ortega se revela, assim, com uma 
marca temporal precisa. Suas interpretações, amiúde, são leves anotações, insi-
nuação de sentidos, leveza e multiplicidade por todos os lados. Fragmentarismo. 
Ortega, então, como o primeiro de nossos pós-modernos. Ele próprio disse de 
si que era “muito moderno e muito século XX”: agora podemos dizer também 
que sua obra inteira, na altura das demandas do nosso tempo, é “muito século 
XXI”. Todas as características que no seu momento Ítalo Calvino assinalou na 
sua grande obra Seis propostas para o próximo milênio40 apresentam-se em Ortega, 
que intuiu o fim da capacidade intelectual de construir sistemas de intelecção 
da totalidade, realizando sua experiência no seio de um mundo fragmentário e, 
finalmente, “líquido”,41 que o submeteu à lei de sua extrema contingência. 

Não podendo formalizar um sistema, Ortega, claramente, também não 
deu um tratamento científico e disciplinar à sua matéria. Sua linguagem en-
saística chega exatamente até o limite em que começam as linguagens alta-
mente formalizadas das disciplinas científicas. Permanecendo no ensaio, sem 
transcendê-lo, podemos aplicar-lhe a reflexão que Roland Barthes articulou 
na sua chamada Leçon ao entrar no Collége de France.42

40  Madrid, Siruela, 2002.
41  Ver Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos. Barcelona, Tusquets, 2007.
42  París, Points, 1978.
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É essa sistematicidade e essa pretensão de totalidade que se perde para sem-
pre no horizonte de expectativas atuais e que aproxima a Filosofia da Literatura; 
transformando-a, na verdade, num gênero literário, numa espécie de narração. 
É nessa qualidade que ela consegue, por outro lado, passar ao nosso próprio 
tempo e converter-se no gênero discursivo da Modernidade, pois aparece no 
momento exato da crise e queda dos grandes sistemas totalizadores do pensa-
mento – o idealismo kantiano, o neokantismo, o marxismo, o existencialismo, a 
escolástica... – que deixaram de orientar o sentido do mundo.  

Não possuímos nada além de relatos, narrativas de sentido ou tentativas, 
e Ortega mostra-nos isso. O pensamento moderno só ensaia interpretações 
provisórias num mundo instável e metamórfico. A Filosofia entra nesse regi-
me, assim como também a própria História, entendida por Hayden White,43 
em termos narrativos e retóricos, como fatos de linguagem cujo referente se perde. 

É por essa via que Ortega se vincula com o humanismo espanhol, que vê 
na força elocutiva o centro da questão da verdade transmissível, atribuindo 
ao homem uma espécie de “destino verbal”,44 e fazendo dele um sujeito de 
interpretações discursivas que tentam capturar os referentes inesgotáveis da 
realidade do mundo. Na sua melhor versão, como quer Adorno, o ensaio se 
apresenta como a “crítica das formações espirituais.”45 Crítica dos imaginá-
rios, dos arquivos coletivos, sobre os quais Ortega, no âmbito concretamente 
espanhol, realizou um trabalho de verdadeira depuração. 

Falamos do “Ensaio” de Ortega, mas na sua obra pode-se detectar, antes 
de mais nada, a coexistência de múltiplos subgêneros dessa peculiar formação 
discursiva. É relevante o fato do mestre não ter-se atado nunca a uma só fór-
mula deste gênero; e sua escrita ter sido, sobretudo, um percurso por todas as 
poéticas ou pelo menos por todas as que estavam disponíveis no seu tempo. 
Façamos uma recontagem das mesmas: o discurso, a lição e o informe não 
lhe foram alheios, e também chegou a articular suas ideias na forma maior 

43  Hayden White, “Historical Text as Literary Artefact”, em Tropics of Discurse. Essays in Cultural Criticism. 
London, Johns Hopking University Press, 1985, 81-101.
44  Veja-se, de novo, Ernesto Grassi, La filosofía del humanismo. Preeminencia de la palabra...
45  Theodor W. Adorno, Dialéctica negativa. Madrid, Taurus, 1975, 176.
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dos tratados e dos estudos (esta última fórmula agradava-lhe especialmente). 
Ortega – um pragmático, como pudemos ver – cultivou também os gêneros 
menores de forte carga ideológica: o artigo de opinião, o panfleto, o libelo, 
o manifesto, e até chegou a incorrer em fórmulas de expressão notavelmente 
mais peculiares, como o são o folheto, o opúsculo, a coluna, a literatura afo-
rística, a crítica diária e, finalmente, a entrevista. Sobre todas essas fórmulas 
tipicamente ensaísticas, Ortega projetou e atribuiu um caráter confessional, 
que imprimiu nelas sempre um traço de “memórias”, de “diário” ou também 
de biografia.

Maníaco da História, Ortega encontrou nela o núcleo forte do seu pen-
samento, o qual contou sempre com algum mecanismo interno de tempora-
lização. Não se sacrificou inutilmente em função de um idealismo abstrato, 
como faria Zubiri – outro grande pensador, hoje caído no esquecimento, e 
de quem poderíamos dizer que era um estrito metafísico – e, até certo pon-
to, como fez também a sua discípula, Maria Zambrano, altamente dotada 
para a abstração e o pensamento sistemático. Em contrapartida, Ortega soube 
sempre que o seu interesse pelo dado histórico ocupava o centro mesmo das 
ciências antropológicas. E foi um “mundano” que, como ele mesmo disse de 
si, seguiu, verdadeiramente, “a religião do histórico”, produzindo deste modo 
substantivas contribuições à História espanhola, como o foram seus papéis 
sobre Velázquez, e sua obra sobre a revolução de Galileu. Na realidade, o 
propósito de Ortega foi a criação de um espírito objetivo (diferenciando-se 
abismalmente de Unamuno, outro grande metafísico hispânico).46 E o que 
seria um espírito objetivo, expresso através de uma escrita? Seria aquele que 
pretende a objetivação e historização das relações humanas que se alienaram 
de si mesmas, tornando-se, com isso, opacas. 

Indubitavelmente, a poética de Ortega tem na sua genealogia o momento 
ilustrado. Dedicando seus ensaios e considerações críticas a Velázquez, a Goya 
e também a Galileu, seu tempo ideal foi o da Ilustração espanhola e o breve 

46  Tanto Unamuno quanto Ortega ocupariam, então, posições polarizadas dentro do pensamento espa-
nhol, questão que foi teorizada por Francisco de la Rubia, em Una encrucijada española: ensayos críticos sobre 
Miguel de Unamuno y José Ortega. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005.
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espaço em que esta exerceu as suas capacidades, formalizando a realidade na-
cional, mas também dando saída a todos os processos libertários da América 
Latina. Na realidade, podemos associar a obra orteguiana – recopilada em 
poderosos volumes, que ele intitulou de “O Espectador” – à metáfora que 
se enraizou e ficou célebre na Ilustração espanhola: refiro-me ao Teatro crítico 
de Feijoo. Para Ortega, este gênero de discurso que é o ensaio, a crítica e a 
filosofia da cultura termina também sendo um “teatro” dialético, um jogo de 
tensões temporais produzido no interior da linguagem, um conflito entre o 
objetivo e o subjetivo. O espectador diante do “teatro do mundo”: essa é a 
metáfora que articula a atividade intelectual de José Ortega y Gasset, o “ob-
servador”, o intérprete de um vasto e complexo arquivo cultural. 

Essa é também a poética implícita em seus textos ensaísticos, que aqui 
quisemos revisar e da qual apresentamos um balanço mesmo que modesto e 
provisório. 
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 ! 1. Ortega e Baroja: reflexões sobre Filosofia 
e Arte

José Ortega y Gasset manteve uma fecunda amizade com o roman-
cista Pío Baroja, a qual, no entanto, terminou num distanciamento 
devido a diferenças no modo de entender a Literatura e, no fundo, de 
compreender a vida. De fato, em certa ocasião, Baroja disse a Ortega, 
em tom de censura, que olhar o mundo a partir da Filosofia impossi-
bilitava viver uma vida plena. Apesar de tudo, o escritor basco soube 
ver no madrilense um pensador fundamental da época, um pioneiro. 
Não por acaso, no necrológio que ele escreveu após a morte do amigo 
em 1955, dirá, com a sua sinceridade de homem insubornável,1 que 

* Palavras proferidas na abertura da “Jornada Literária Ortega y Gasset”, realizada na sede da 
ABL, em 11 de setembro de 2013, promovida pela Academia Brasileira de Letras e o Centro 
de Estudios sobre Brasil da Universidad de Salamanca, Espanha. Tradução de Ana Lea Plaza.
1  O próprio Ortega referiu-se em 1916 ao caráter insubornável de Baroja: “Baroja é o caso 
estranhíssimo, na esfera da minha experiência, único, de um homem constituído quase 
exclusivamente por esse fundo insubornável e isento por completo do eu convencional que 
costuma envolvê-lo” (2004:225). 
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“Ortega y Gasset é o primeiro escritor espanhol da nossa época” (20-X-1955).  
Por sua vez, seguindo o fio da relação de Gasset com Baroja, da leitura dos seus 
romances e das discussões mantidas entre ambos,2 vemos como ele esboça uma 
série de escritos sobre Literatura que resultaram relevantes para determinar o 
seu conceito da Arte escrita. Pode-se dizer, neste sentido, que a amizade com 
Baroja estimulou o filósofo a refletir sobre Literatura, numa época – o advento 
das vanguardas – de mudanças substanciais no domínio das artes. Nesses es-
critos, ademais, Ortega se destaca pela sua acendrada modernidade, a mesma 
que, de certo modo, o afastava das ideias barojianas, já então caducas. Apesar de 
deter-me especialmente no livro Ideias sobre o romance (1925) – por sua temática, 
sua coerência e porque reflete a modernidade de Ortega – o meu propósito é 
recuperar algumas dessas propostas.

 O primeiro dos textos orteguianos inspirado na leitura do autor basco 
leva por título “Pío Baroja: Anatomia de uma alma dispersa”. Trata-se de uma 
reflexão em torno do livro A árvore da ciência (1911), romance fundamental para 
entender a arte e o pensamento do escritor, e muito significativo no âmbito da 
Literatura espanhola do século XX. Nela, Ortega medita sobre a Geração de 
98 e chega à conclusão de que a inovação deste grupo de escritores consistiu em 
criticar o casticismo e a tradição nacional “contra todos os valores recebidos, 
contra a Espanha ornamental e sem substância, contra aquela Espanha que era 
só um ademã”. Esse seria o motivo da sua tendência ao impropério; inclinação, 
aliás, propriamente barojiana, destacada também por Ortega no texto “Um 
primeiro olhar sobre Baroja”, que apareceu em 1915 em A Leitura, e que foi in-
cluído na edição de 1928 de O Espectador.3 Nele, o filósofo analisa a denominada 
“Teoria do impropério” enquanto elemento característico do estilo do roman-

2  A polêmica entre Baroja e Ortega em torno do tema do romance é explicada com clareza por Donald 
Shaw (1957:1983:147-154). 
3  Na terceira edição do primeiro Espectador, Ortega descreve assim as vicissitudes deste escrito 
(2004:242): “Este estudo de Baroja foi escrito, impresso e não publicado em 1910. Mais tarde, em 
1915, apareceu em A Leitura. Pela sua insuficiência, não quis nunca recolhê-lo em volume. Acredito, no 
entanto, que contém algumas ideias aproveitáveis e que, sobretudo, reflete a impressão que há 18 anos 
recebia da obra barojiana um leitor jovem e despavorido. Por esses motivos me decido a incluí-lo nesta 
nova edição do primeiro Espectador como apêndice do ensaio menos imaturo.”
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cista, mas também da histeria nacional (López-Morillas, 1961: 147) e da ati-
tude negativa dos escritores da Geração de 98. “O melhor e o pior da Espanha 
atual se apresenta em Baroja na intempérie, sem pele” (2004b: 249), sublinha 
Ortega. Na opinião dele, pois, o romancista descreve a realidade em que está 
imerso, mas não cria, para o desenvolvimento da vida dos seus personagens, um 
mundo ficcional – conceito que será fundamental no pensamento orteguiano 
sobre a Arte literária, segundo mostrarei ao analisar Ideias sobre o romance. 

Em 1916, também no primeiro volume de O Espectador, veio à luz o texto 
“Ideias sobre Pío Baroja”, onde Ortega insiste na crítica barojiana e introduz 
a crença de que na obra do basco, cheia de personagens, porosa e sem estru-
tura, a vida parece escapar aos borbotões.4 Esta opinião, junto com as que 
aparecem em Ideias sobre o romance, provoca a resposta do escritor no “Prólogo 
quase doutrinal sobre o romance”, que antecede A nau dos loucos (1925). Nela, 
o basco explica que esta forma aberta de romancear se deve a causas sociais e 
culturais, derivadas de um mundo em contínuo movimento, que impede uma 
leitura longa, lenta e sossegada, dificultando a escrita de obras fechadas, com-
plexas e volumosas, e impondo uma forma de literatura mais leve e mais breve, 
de acordo com os tempos. O mais interessante deste texto, no entanto, é que 
ele permite constatar que, para Ortega, Baroja se transformou num interlocu-
tor válido, com quem podia fazer considerações sobre Literatura e polemizar 
sobre ela; interlocutor que, para o filósofo, representa uma forma obsoleta 
de entender a Arte, a História, a Filosofia e, até mesmo, o mundo; mas que, 
como assinala Francisco Ayala (1975: 34), lhe serve “para destacar aspectos 
da criação poética que de alguma maneira lhe parecem significativos dentro da 
circunstância espanhola”, como a “Teoria do impropério”, em “Um primeiro 
olhar sobre Baroja” mencionada acima. 

Em 1914, estimulado pela leitura de Baroja e pela controvérsia suscitada 
em torno da sua forma de romancear, Ortega volta a refletir sobre Literatura 

4  Como explica Lanz (2007: 58-59), “a despreocupação com a unidade narrativa e com a composição 
formal no romance barojiano atenta diretamente contra um conceito, filosófica e esteticamente funda-
mental para Ortega, arraigado no pensamento fenomenológico e na crítica formalista que sustentará a 
vanguarda: a noção de estrutura ou de sistema”. 



 Ascens ión Rivas  Her nández

58

em Meditações do Quixote, o primeiro dos seus livros. Como bem assinala Julián 
Marías (2001), trata-se de uma obra profunda de natureza filosófica, em 
que o autor, sob a convicção de que no Quixote se eleva à quintessência o 
modo de ser espanhol (López-Morillas, 1961: 146), mostra as raízes do seu 
pensamento. Onze anos depois veio à luz A desumanização da Arte, centrada na 
explicação das vanguardas, e Ideias sobre o romance, ensaio muito valioso sobre o 
gênero, em que se recolhem de forma mais canônica suas reflexões literárias. 
A esta obra voltarei mais à frente.

 Quando Ortega é estudado a partir da filosofia – o que é o mais ha-
bitual –, costuma-se interpretar qualquer uma das suas contribuições dentro 
dessa perspectiva. É o caso, por exemplo, de Juan José Lanz, que relaciona o 
interesse de Gasset pelo romance com o seu pensamento teórico, separando-o 
da sua relação de amizade com Baroja. Para Lanz, a expressividade do concei-
to que o pensador tem da obra artística – o qual inclui a ideia de poiesis como 
criação – é a que o levará ao estudo do romance, “seguindo os precedentes de 
Nietzsche, Bergson e seu mestre, o neokantiano Hermann Cohen, [...] com 
uma dupla concepção: [...] a ideia de que ‘todo romance leva dentro, como 
uma filigrana, o Quixote’ – Ortega y Gasset, 1987: 233- [...] e a ideia de que 
o romance se transforma num sintoma histórico do racionalismo moderno”. 
E conclui de forma clara: “(...) se a Ortega lhe preocupa o romance como 
gênero, e os romances de Baroja em particular, é porque descobre através da 
evolução do gênero romanesco a evolução e a crise do racionalismo moderno” 
(2007: 51). Pois, assim como o romance entrou em crise no início do século 
XX, o mesmo aconteceu com o racionalismo cartesiano, ao debilitarem-se os 
princípios históricos que o sustentavam. Diante disso, no juízo de Ortega, 
seria necessário o surgimento de um gênero e um pensamento novos, os quais 
na Literatura e na Arte foram iluminados pelas vanguardas, e na Filosofia pela 
doutrina do perspectivismo fenomenológico e a razão vital por ele defendida. 
De fato, se Ortega estuda o romance, é porque isso lhe permite analisar a 
evolução do pensamento europeu num período de mudanças fundamentais 
na História do continente. Ademais, nosso escritor reflete sobre uma arte que 
evolui diante dos olhos dos leitores, e o faz convencido de que está abrindo 
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um caminho novo em nosso país, como mostrarei no que se segue. No entan-
to, pelo menos no que diz respeito às ideias sobre Literatura, não parece ade-
quado falar só de ingredientes filosóficos, deixando à margem componentes 
pessoais, como a relação de Gasset com Pío Baroja. 

 ! 2. Ortega pioneiro: Ideias sobre o romance (1925)
Quando Ortega começa a publicar uma série de artigos sobre o gênero 

romanesco no jornal O Sol, de Madrid, ele está consciente de que, no âm-
bito espanhol, ninguém antes tinha refletido de uma perspectiva moderna5 
sobre este tema. Assim ele foi reconhecido depois (Torrente Ballester, 1956: 
277; Cordel McDonald, 1959:1983:136; Gullón y Gullón, 1974: 14; Aya-
la, 1975: 13; Sullá, 1996: 16), mas o filósofo já o assinalava nas linhas que 
inauguraram essa recopilação de trabalhos, publicada em 1925, com o título 
de Ideias sobre o romance: 

Se eu visse que pessoas melhor tituladas para isso – romancistas e críticos 
literários – dispunham-se a comunicar-me as suas pesquisas sobre este tema, 
não teria coragem de editar os pensamentos que ocasionalmente têm vindo vi-
sitar-me. Mas a ausência de mais sólidas reflexões talvez proporcione algum va-
lor às seguintes ideias que enuncio ao azar e sem pretender doutrinar ninguém. 

Ortega não só se sabe fundador do pensamento sobre o romance, mas tam-
bém é ciente de que existe uma nova forma de escrita que surge em torno dos 
anos 20 do século passado. Autores como Marcel Proust, James Joyce, Vir-
ginia Woolf, Thomas Mann e Franz Kafka, nas letras europeias, assim como 
William Faulkner e John Dos Passos,6 na América do Norte, revolucionaram 

5  Tinham tratado sobre o romance autores como Juan Valera, Leopoldo Alas e Benito Perez Galdós, 
mas suas contribuições, ainda que valiosas, não foram feitas de um ponto de vista teórico. Foram, bem 
antes, generalizações sobre a arte de romancear, sobre sua própria arte de romancear ou, no caso de Cla-
rín, agudas críticas de obras concretas (Gullón y Gullón, 1974: 13-14), mas não reflexões especulativas 
sobre o gênero como eram os textos orteguianos. 
6  Mariano Barquero Goyanes desenvolve uma leitura muito inteligente sobre esta nova forma de roman-
cear e os seus alcances, em Processo do romance atual (1963). 
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o mundo das Letras, ao mostrar um modo distinto de apreender e de des-
crever a realidade, em comparação com o que foi feito no Realismo. Bosveuil 
(1978:1983: 121), por exemplo, ao falar do romance proustiano, explica essa 
nova forma de conceber e de mostrar o mundo quando afirma: “O artista já 
não se sente como observador, mas como criador. A influência do bergsonis-
mo o leva a experimentar como que um culto pelo mundo interior, ou seja, 
o romance não pode mais ser concebido como uma obra de observação, nem 
de pesquisa social.” O que o renovado romance do início do século traz como 
contribuição ao gênero é, portanto, uma capacidade de observação interior, 
a revelação da intimidade do homem diante dos aspectos coletivos, a partir 
da subjetividade, tudo emoldurado por um conceito pessoal do tempo. Esta 
mudança na forma de fazer romance vai junto com o surgimento de reflexões 
teóricas em torno do gênero. A este respeito Lanz (2007: 64) menciona en-
saios como The Craft of Fiction (1921), de Percy Lubbock, Aspects of the Novel 
(1927), de E. M. Forsters, The Structure of the Novel, de Henri Massis, aos quais 
acrescenta trabalhos de formalistas russos como Schklovski e de pós-forma-
listas como Bakhtin. 

Pois bem, é neste âmbito geral – demarcado pelos conceitos filosóficos 
de Ortega – que se há de ler tanto a produção orteguiana sobre Literatura, 
quanto a réplica barojiana em defesa de outra forma de fazer arte escrita – já 
caduca para o pensador.  

2.1. Teatro francês e teatro espanhol
Uma das partes mais significativas de Ideias sobre o romance é aquela em que 

se comparam duas formas diferentes de fazer teatro – a espanhola e a fran-
cesa – como etapa prévia para a definição de duas formas de fazer romance: 
uma mais aberta, tendente ao anedótico; e outra mais reflexiva, centrada nos 
personagens. O que está latente nesta distinção é a constatação das diferenças 
existentes entre os dois países – Espanha e França – e o caráter dos seus ci-
dadãos. No entanto, também se trata de assinalar aquilo que diferencia uma 
arte de aventuras de uma outra de figuras, uma arte dionisíaca de uma outra 
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apolínea e, finalmente, um romance folhetinesco cheio de peripécias, de outro 
demorado, próprio da nova arte de que Proust é uma autoridade. 

O teatro francês cumpre a regra das três unidades, pondo em cena só uns 
poucos momentos significativos. O que lhe interessa é centrar-se na análise 
dos assuntos íntimos dos personagens, da sua profundidade interna e psico-
lógica. O público francês, acostumado a este tipo de obra, obtém com ela o 
que deseja: uma forma de complexidade que convida à reflexão. No entanto, o 
essencial deste teatro não é a análise em si, mas “o caráter exemplar e norma-
tivo do acontecimento trágico” (1947: 396), pois é um teatro essencialmente 
moral, cujo sentido e intenção são muito parecidos com os do teatro grego 
clássico. Para Ortega, a Literatura de um país é uma amostra dos objetivos 
do seu povo e de sua forma de estar no mundo. A França é um povo sério, 
reflexivo e profundo, e por isso seu teatro também o é. Mas, ao mesmo tempo, 
o drama desse país é um extraordinário formador do espírito que o seu audi-
tório assume como tal e deseja para si. Do mesmo modo, o teatro espanhol 
é muito distinto, porque o público a que se dirige também o é. À diferença 
do público francês, os espectadores dos seus currais são “almas singelas, mais 
ardentes do que contemplativas” (396). 

Esses dois tipos de público levam Ortega a distinguir duas atitudes vitais: a 
popular vinculada ao orgíaco, ao abandono da vontade, à entrega, à emoção, à 
paixão, ao frenesi e à inconsciência – relacionada com o mundo platônico –; e  
a nobre, que é exigente (“o ideal da existência é não se abandonar, eludir a  
orgia” – 396 –). Como é de se esperar, o teatro e o povo francês caracterizam-
-se por essa segunda atitude vital, enquanto que o espanhol se identifica com 
a orgia e o ímpeto: “Não para contemplar um perfil exemplar ia o bom caste-
lhano ver a famosa comédia, mas para deixar-se cativar, para embriagar-se na 
torrente de aventuras e transes dos personagens” (396), diz o filósofo. Este 
espírito de caráter dionisíaco conecta-se, por sua vez, com outro gênero muito 
fecundo na nossa história, a mística:

A substância do prazer que encerra nosso teatro é da mesma linhagem 
dionisíaca que o arroubo místico dos frades e freiras do tempo, grandes 
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bebedores de exaltação. Nada contemplativo, repito. Para contemplar é ne-
cessário frieza e distância entre nós e o objeto. Quem queira contemplar 
uma torrente, o primeiro que ele deve fazer é procurar não ser arrastado 
por ela (398). 

O resultado que traz a comparação entre os dois tipos de teatro acaba 
sendo importante para a forma orteguiana de entender a Literatura em geral 
e o Romance em particular. Diante do drama castelhano, onde “o essencial é 
a peripécia, o destino acidentado e, junto com isso, a ornamentação lírica do 
verso apimentado”, a tragédia francesa valoriza “o personagem mesmo, o seu 
caráter exemplar e paradigmático” (398). Por isso, esta associa o romance de 
estilo elevado com uma arte de personagens e gosta da criação de indivíduos 
com profundidade e complexidade psicológicas, feitos à imagem e semelhança 
das pessoas reais, ao passo que rejeita a aventura pela aventura, esse entrar e 
sair de criaturas vistas de relance, que tão bem define a arte de Baroja. 

A distinção entre essas duas formas de fazer teatro serve a Ortega para 
definir a idiossincrasia do povo espanhol – do espectador que assiste às co-
médias – e para explicar por que grande parte da nossa Literatura deve, para 
ser exitosa, vincular-se com o emocionante, o passional e o anedótico. Outro 
pioneiro do seu tempo, Lope de Vega, já tinha notado isto no seu Arte nova, 
onde demonstra conhecer as regras clássicas, mesmo que seja para burlá-las 
com fim de dar gosto ao público que – como ele afirma com o mais puro 
cinismo – finalmente é quem paga. 

2.2. Modernidade de Ortega
Um dos aspectos mais surpreendentes da leitura de Ideias sobre o romance é 

a modernidade implacável que o seu autor ali demonstra ter. Em relação a 
isso, certas ideias desenvolvidas no livro parecem-me relevantes. Uma tem a 
ver com a importância que se atribui ao leitor, inusitada para o ano de 1925, 
quando ainda nem sequer tinham surgido as teorias que valorizariam essa 
instância. A segunda, também pouco usual, vincula-se à firmeza com que se 
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defende a ficcionalidade da Literatura. A terceira se refere à menção de um 
conceito que antecipa o de autor implícito, que Wayne C. Booth desenvol-
verá em 1961. E a quarta, finalmente, alude à crise, sempre vigente e nunca 
resolvida, do Romance. De qualquer forma, como fica evidenciado em A desu-
manização da arte, a modernidade de Ortega nos âmbitos filosófico (Villacañas 
Berlanga, 2007) e artístico, como já foi dito, está fora de toda dúvida.

i. O leitor
A reflexão de Ortega em Ideias sobre o romance parte da instância da recepção 

e encaminha-se a explicar por que e de que maneira a Literatura consegue 
captar e até envolver a atenção do leitor.7 A Arte, nas suas palavras, “é um 
fato que acontece na nossa alma ao ver um quadro ou ler um livro” (404) e 
não algo que aconteça no autor ou que exista em si. Só no ato da leitura o 
escrito se transforma em arte – aquilo que constitui a sua essência –, pois a 
sua existência depende da presença de outro indivíduo que a atualize. O lugar 
do receptor, deste modo, acaba sendo capital para sua teoria, adiantando-se, 
assim, aos postulados que depois serão bandeira da Estética da Recepção – 
Georges Poulet afirmará, aludindo ao ato da leitura, que os livros só adquirem 
existência no leitor (1969: 54). 

O leitor é, pois, o centro da Literatura, a finalidade da Arte literária, o pon-
to em direção ao qual o autor deve necessariamente se dirigir. De fato, a mis-
são principal deste é conseguir captar o seu interesse, pois sem ele a obra não 
alcança existência real. O leitor é quem percebe o que se mostra no romance, e 
sua concepção, sua forma de entender e de tratar o que nele se narra depende 
do modo como o autor o apresente. Dostoiévski, por exemplo, como também 
Stendhal ou Proust, não descreve os seus personagens, usurpando-lhes o seu 
modo de atuar e de falar. Ao contrário, o que ele faz é mostrá-los atuando, 
de modo que o leitor se veja impelido a tirar suas próprias conclusões sobre 

7 Ainda que de forma intuitiva, Baquero Goyanes cedo captou a importância que a relação entre relato 
e leitor tem no raciocínio de Ortega (1963: 46-62), o que não aconteceu nas numerosas análises que 
foram feitas antes, e inclusive nas que se fizeram depois de Ideias sobre o romance. 



 Ascens ión Rivas  Her nández

64

eles, e a criar uma interpretação pessoal do que percebe na leitura, não media-
tizada pela voz do narrador. Nas palavras de Ortega, “o leitor se vê forçado 
a reconstruir entre vacilações e correções, temeroso sempre de ter errado, o 
perfil definitivo destas mutáveis criaturas” (402). A sua atividade sobre a obra 
dos grandes autores tem uma independência extraordinária, porque estes não 
manipulam a sua compreensão dos fatos; limitam-se a mostrá-los ao leitor, 
deixando-o só diante deles com a sua liberdade de interpretação. Henry James 
também tinha mostrado a sua preferência por este tipo de romance em que o 
“mostrar” (showing) estaria por cima do “contar” (telling), quer dizer, em que se 
privilegia a ação dos personagens sobre a atividade do narrador. 

Outro aspecto tratado por Ortega refere-se a quais são os elementos que a 
Literatura deve ter para atrair o leitor. Em primeiro lugar, um bom romance 
deve proporcionar prazer, e para que isso aconteça tem de haver um mínimo 
de ação. A obra de Proust – de que gosta o leitor refinado a que se refere Or-
tega –, por exemplo, adoece de falta de movimento, de um grau indispensável 
de ação para que o receptor se interesse por ela e receba a satisfação que a 
leitura proporciona. Apesar de os leitores, acostumados a ler reflexivamente, 
terem adquirido a perspicácia psicológica para não se sentirem surpresos pela 
complexidade de caráter dos personagens, é indispensável que os romances 
tenham uma mínima trama, ausente na obra do romancista francês. Nas pala-
vras do filósofo, “Proust demonstrou a necessidade do movimento escrevendo 
um romance paralítico” (407).8 No entanto, ele também advoga em favor 
de um romance de ambiente, em que o maior peso seja dado à descrição da 
alma dos protagonistas e da sua forma de estar no mundo. Só desta perspec-
tiva se compreende o rechaço que Ortega sente pelo romance barojiano, o 
qual é pura ação entendida a partir do movimento. Personagens que entram e 

8  Salas Fernández (2001: 168-169) comenta esta frase que, à primeira vista, pode parecer desmesurada: 
“(...) tirada do seu contexto, esta frase pode dar uma falsa ideia do que Ortega pensa sobre o romancista 
francês. Ao contrário do que parece indicar a citação, ele leu muito bem este romancista, e o fez com ad-
miração e interesse. Esta admiração se matiza nos dois textos: no primeiro [“Tempo, distância e forma 
na arte de Proust”, 1923], Proust é o modelo do romancista moderno; no segundo [Ideias sobre o romance, 
1925], é exemplo do ‘excesso’ em que podem incorrer as novas tendências do romance.”
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saem da trama, que perambulam pelas cidades, que vão de um lugar a outro, 
formam um modelo contrário àquele postulado nas páginas de Ideias sobre o 
romance. 

Por outro lado, como a missão essencial do autor é interessar o leitor, ele 
deve fazê-lo sair da sua vida e integrá-lo com todos seus sentidos no mundo 
criado pela obra literária. Nas palavras de Ortega, “a tática do autor há de 
consistir em isolar o leitor do seu horizonte real e aprisioná-lo num peque-
no horizonte hermético e imaginário, que é o âmbito interior do romance” 
(409). O mesmo postulado defenderá depois a Estética da Recepção, quando 
afirmar que o leitor, para fazer bem o seu papel, deve deixar em suspenso 
as suas próprias circunstâncias para integrar-se nas da ficção. Wolfgang Iser 
(1987: 241), por exemplo, refere-se a isso quando diz: “Ao ter os pensamen-
tos de outro, sua própria individualidade fica relegada temporariamente a 
segundo plano, posto que é suplantada por esses pensamentos alheios, que 
agora se transformam no tema em que se centra a sua atenção.”

O interesse de criar uma linguagem própria que defina a sua teoria e a 
caracterize pelo próprio léxico leva Ortega a utilizar uma terminologia ina-
propriada quando assinala que o autor deve “fazer de cada leitor um provin-
ciano”, ou, em outras palavras, deve “apovoá-lo”. O adjetivo “provinciano” e, 
sobretudo, o verbo “apovoar” estão carregados de conotações negativas que 
contradizem o que originalmente se queria dizer com essas palavras. Porque 
ao ler um romance o leitor não se “apovoa”, mas, ao contrário, amplia o seu 
horizonte aprendendo sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia. São 
os personagens da história que lhe permitem observar a sua forma de atuar 
sem ser visto e, até mesmo, de viver situações que, de outro modo, lhe esta-
riam vedadas. Assim entendia Aristóteles a catarse, segundo a interpretação 
– que compartilho – de Garcia Yerba, e também assim alguns autores que 
têm refletido sobre isto – Vargas Llosa, Sábato ou Henry James – entendem 
a ficcionalidade.

Mas Ortega dá um passo além, quando se refere ao arrebatamento do leitor 
durante o ato da leitura. Com isto, ele não só entende que, quando lemos um 
grande romance, mergulhamos de tal modo nele que chegamos a esquecer 
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da nossa circunstância pessoal presente, transportando-nos a outro tempo e 
a outro espaço; mas também que em nós se produzem sintomas físicos que 
expressam essa transfiguração. Quando estamos lendo, ficamos isolados da 
nossa vida autêntica, respirando o ar dos personagens no seu próprio mundo 
e não somos capazes de perceber a transição. Mas, quando fechamos o livro e 
notamos que nos encontramos “no nosso quarto, na nossa cidade e na nossa 
data”, no instante em que observamos que “começam a despertar em torno 
de nossos nervos as preocupações que nos eram habituais” (410), nesse mo-
mento difícil da passagem, “se alguém nos olhar, então descobrirá em nós a 
dilatação das pálpebras que caracteriza os náufragos” (410). A leitura, por-
tanto, transforma-nos em seres diferentes de nós mesmos (cria uma espécie 
de “segundo eu”), e nos desloca momentaneamente a um mundo alheio em 
que nos abismamos até nos esquecermos da nossa identidade, da atualidade e 
do tempo em que se desenvolve nossa existência real. Tão intenso é isso que 
se alguém nos observasse com atenção poderia inclusive perceber os efeitos 
físicos desse encantamento passageiro. Ortega dá uma importância tal a essa 
capacidade de transformação, que chega a fundamentar nela a sua definição 
do gênero “romance”, criação literária que, segundo ele afirma, se caracteriza 
por produzir o efeito descrito e cuja qualidade depende da sua potência para 
fazê-lo:

Eu chamo de romance a criação literária que produz esse efeito. Esse é 
o poder mágico, gigantesco, único, glorioso, desta soberana arte moderna. 
E o romance que não saiba consegui-lo será um romance ruim, quaisquer 
que sejam as suas virtudes restantes. Sublime, benigno poder que multi-
plica nossa existência, que nos liberta e pluraliza, que nos enriquece com 
generosas transmigrações! (410)

Mas o próprio Ortega parece entrar em contradição com o que ele assina-
lava algumas linhas mais acima, ao tentar matizar o provincianismo em que, 
no juízo dele, cai o leitor durante o seu arrebatamento. Questionando a am-
plitude do mundo romanesco nestes termos, e buscando aumentar a extensão 
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do universo real diante do ficcional (em cujo caso, com o fim de provocar no 
leitor interesse pelo romance, deveria tratar-se não de engrandecer o horizon-
te real, mas sim de contraí-lo), pergunta-se retoricamente: “Que horizonte 
do mundo do romance pode ser mais vasto e rico que o mais modesto dos 
efetivos?” (409). Na realidade, no entanto – e é nisto que discordo da pro-
posta orteguiana –, a questão não é que o mundo romanesco seja mais vasto 
e rico do que o mundo do leitor, mas que ambos – e é disto que o filósofo 
não se dá conta – sejam complementares, pois a Literatura tem a virtude de 
completar o mundo do homem, ao fazê-lo viver vidas que de outro modo lhe 
estariam negadas. O próprio Ortega exclamará depois que o romance possui 
um “sublime, benigno poder que multiplica a nossa existência, que nos libera 
e pluraliza, que nos enriquece com generosas transmigrações” (410). Ideia, 
aliás, que Vargas Llosa confirma, ao dizer que a Literatura é, em essência, um 
complemento da vida, pois não é nem melhor nem pior do que ela (às vezes 
é melhor, às vezes é pior) (1996: 275). 

Finalmente, Ortega se refere a um tipo específico de leitor, e para isso 
distingue dois níveis de leitura: o de um leitor não qualificado e o de outro 
qualificado. O primeiro se identifica com o vulgo, a quem só lhe interessa o 
efeito que a obra lhe causa, mas não o motivo pelo qual este efeito é gerado. 
Esse leitor de grau zero ou superficial deixa-se arrastar pelo conteúdo, esque-
cendo aspectos profundos e complexos, que são mais difíceis de determinar e 
até mesmo impossíveis de serem apreendidos por um espírito comum e pouco 
cultivado. O segundo nível é o do escritor e o do crítico, os quais são capazes 
de chegar à quintessência do texto, ao compreender o aspecto formal que, na 
teoria de Ortega, é “o verdadeiramente substancioso da Arte”: o autor, por-
que sabe o que escreveu, o porquê de o ter escrito e o que quis dizer; o crítico, 
pelos seus conhecimentos sobre Arte literária e pela sensibilidade, forjada à 
base de leituras reflexivas e estudos teóricos, que ele possui.

ii. A ficcionalidade
O segundo traço de modernidade em Ortega encontra-se na defesa que ele 

faz da ficcionalidade do romance. Na sua teoria, observa-se como o romance 
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cria um universo próprio, um mundo parcial, limitado e concreto, com situa-
ções determinadas e seres – personagens – que vivem nele. Todo o pensamen-
to dedicado ao leitor parte desta premissa, que se ampliará com o avançar das 
páginas. Neste sentido, o filósofo rechaça qualquer interesse nas obras que 
não seja o de criar um mundo ficcional dirigido a “anestesiar” – a expressão 
é dele – o leitor, quer dizer, a isolá-lo, com o fim de introduzi-lo no seu pró-
prio mundo. Todo texto que não cumpra com esse requisito ineludível, seja 
incitando o leitor a refletir sobre as suas convicções políticas ou ideológicas, 
seja mediante elementos simbólicos ou satíricos que lastrem a leitura, não 
seria válido dentro da sua perspectiva, o que afirma com clareza meridiana:

Essa é a razão pela qual nasce morto todo romance lastrado com inten-
ções transcendentais, sejam estas políticas, ideológicas, simbólicas ou satíri-
cas. Porque essas atividades são de natureza tal, que não podem exercitar-se  
ficticiamente, mas só funcionam quando referidas ao horizonte efetivo de 
cada indivíduo (411).

É a doutrina da Arte pela Arte, e reflete o desprezo das vanguardas por 
toda forma artística que surja com um interesse espúrio, alheio à obra mesma. 
No seu conceito de romance, Ortega rejeita, pois, as formas híbridas que 
poderiam contribuir para que o leitor – que deve ser integrado no mundo 
representado – mantenha parte da sua atenção dirigida à realidade. Por isso, 
nessa teoria, a ficcionalidade é um pilar irrenunciável e tem um papel essencial 
na definição, a partir da própria base, da natureza do gênero. 

Mas, como se explica a importância de obras que aparentemente não se 
atêm a essa premissa? Como entender, por exemplo, o simbolismo do Quixote 
ou as ideias religiosas e políticas das obras de Dostoiévski? Na opinião de 
Ortega, em nenhum dos casos citados se trata de um componente interno do 
Romance. O simbolismo do Quixote “é construído por nós a partir de fora, 
refletindo sobre nossa leitura do livro”; e as ideias políticas e religiosas de 
Dostoiévski “não têm dentro do corpo romanesco qualidade executiva; valem 
só como ficções da mesma ordem que os rostos dos personagens e os seus 
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frenéticos arrebatamentos” (412). Trata-se, na realidade, de uma fórmula de 
compromisso – no meu juízo, falha – com que o filósofo tenta harmonizar 
o seu conceito de Arte pura com a inevitável certeza de que a Arte, às vezes, 
pode, sim, ser simbólica, satírica ou transmitir ideias. De qualquer modo, o 
fundamental do gênero para ele é a criação de um mundo hermético capaz 
de capturar o leitor. Por isso, rechaça também o romance histórico, forma 
híbrida que exige contínuas mudanças de registro no receptor e que não lhe 
permite “nem sonhar tranquilamente o romance; nem pensar rigorosamente 
a história” (411) provocando, portanto, uma desvirtualização de ambos os 
mundos, o inventado e o real. Daí que insista, com palavras rotundas, no su-
porte exclusivamente ficcional do gênero:

Uma necessidade puramente estética impõe ao romance o hermetismo, 
força-o a ser um orbe obturado a toda realidade eficiente. E esta condição 
engendra, entre muitas outras, a consequência de que não pode aspirar 
diretamente a ser filosofia, panfleto político, estudo sociológico ou prédica 
moral. Não pode ser mais do que romance, não pode seu interior transcender por 
si mesmo nada exterior [...] (412) (grifo do original).

Para reforçar ainda mais a sua defesa da invenção, Ortega refere-se também 
ao conceito dos mundos possíveis. Começa para isso da ideia de imitação. 
No seu juízo, os personagens dos romances são concretizações imaginárias do 
autor que não foram criadas ex nihilo, mas a partir da mímesis. O romancista 
não vai em busca de uma imitação perfeita da realidade, e o leitor também 
não espera encontrar-se com personagens idênticos aos que conhece. O im-
portante é, portanto, a produção de “mundos possíveis”, quer dizer, de per-
sonagens, objetos e situações que, por imitação dos reais, poderiam dar-se no 
espaço compartilhado pelas instâncias da emissão e da recepção, as quais se 
organizam internamente, seguindo ordens e leis próprias. Nas palavras do fi-
lósofo, “as almas do romance não precisam ser como as reais, basta que sejam 
possíveis. E esta psicologia de espíritos possíveis que chamei de imaginária é 
a única que importa a este gênero literário” (418). 
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Tudo isto que foi repetido inúmeras vezes pelos defensores da ficcionalidade 
já foi dito por Aristóteles na Poética. Os personagens das obras literárias, elabo-
radas sobre a realidade, são criados à imagem e semelhança de pessoas reais, 
como acontece também com as situações propostas. Não é necessário que se 
atenham exatamente a um modelo concreto já existente, basta manterem-se no 
âmbito do possível, o que requer a imitação da realidade, e o cumprimento das 
leis de necessidade e verossimilhança. Um personagem inventado tem de estar 
firmemente fundamentado na realidade compartilhada pelo autor e pelo leitor 
para que seja reconhecível. Eis o conceito de mímesis, que é a base do pensa-
mento aristotélico sobre poética. A partir dela, o romancista deve construir um 
mundo possível, ou, o que é o mesmo, verossímil dentro do seu contexto. Este 
é, creio eu, o sentido que Ortega da à noção de possibilidade, e o que finalmente 
a transforma numa das chaves do seu pensamento sobre Literatura.

iii. O conceito de “autor implícito”
Um terceiro traço de modernidade em Ortega surge quando, ao distinguir 

o Dostoiévski pessoa-autor do Dostoiévski-romancista, o filósofo antecipa o 
conceito de autor implícito formulado por Wayne C. Booth, em A retórica da 
ficção, de 1961. Sabemos, aliás, que o próprio Booth conhecia o pensamento 
de Ortega, porque no texto mencionado ele cita o filósofo espanhol, ao se 
referir às suas ideias sobre a essência da modernidade na Arte – e também 
na Literatura (1987: 27). E se Booth tinha lido A desumanização da Arte, onde 
Ortega expõe a sua teoria sobre as vanguardas, como não teria notícia de Ideias 
sobre o romance, se ambos os textos se publicaram juntos, e se este, ademais, trata 
do gênero a que ele se dedica em A retórica da ficção? 

Ao falar da produção de Dostoiévski, Ortega distingue o homem do ro-
mancista com as seguintes palavras:

Poderá ser certo que o homem Dostoiévski seja um pobre energúmeno, 
ou, se preferir, um profeta; mas o romancista Dostoiévski foi um homme de 
lettres, um solícito oficial de um ofício admirável, nada mais. Sem lográ-lo 
totalmente, eu tentei muitas vezes convencer Baroja de que Dostoiévski era, 



Ide ias  sobre  Literatura em Ortega y  Gasset  

71

antes de mais nada, um prodigioso técnico do romance, um dos maiores 
inovadores em matéria romanesca... (400). 

No fragmento supracitado, observa-se como a figura do autor fica encerra-
da no mundo da realidade, podendo ser, indiferentemente, anjo ou vilão. Em 
contrapartida, a do romancista exerce seu magistério como homem de letras 
dentro do texto, sendo um habilidoso praticante do seu ofício, e um excelente 
conhecedor da técnica romanesca, como no caso do autor russo. Por outro 
lado, Booth, como fizera Ortega várias décadas antes, relaciona a técnica ro-
manesca com o conceito de autor implícito, ao compreendê-la como fazendo 
parte das escolhas que o autor faz dentro da obra, e a partir das quais se apre-
sentaria a sua figura (1978: 70). 

É possível, não obstante, encontrar algumas diferenças entre a ideia orteguia-
na de autor implícito e a de Booth, as quais têm a ver com o desdobramento que 
mais tarde este dará ao conceito. Para Booth, é a imagem de si que o autor proje-
ta em cada uma das suas obras, imagem voluntária, criada por ele, que pode ou 
não coincidir, em alguns aspectos, com a forma de ser do autor real. Esta figura 
é também responsável pelo “conteúdo moral e emocional de cada fragmento da 
ação e do sofrimento de todos os personagens” (1978: 60). Ademais, na teoria 
do americano, destaca-se o lugar do autor implícito diante do indivíduo civil, o 
qual carece de valor dentro do texto, ficando relegado ao âmbito da realidade.

Na reflexão orteguiana, no entanto, essa faceta real do autor, que pode corres-
ponder a um homem obscuro ou a um profeta, também parece interessante. O 
romancista veste o traje do homem de letras, e a ideia que dele se transmite é a de 
um trabalhador apurado, um funcionário que respeita as normas do seu ofício. 
No caso de Dostoiévski, ele seria fundamentalmente “um prodigioso técnico do 
Romance, um dos maiores inovadores da forma romanesca”. Ao citar o nome do 
autor real, este parece não ser inteiramente alheio a sua faceta de romancista, o 
que significa que, no conceito orteguiano, essa instância mantém vínculos muito 
estreitos com o autor real – e mais, ele se assemelha muito a este último enquanto 
está revestido de romancista. Também parece existir certa confusão em relação ao 
conteúdo, porque o responsável pelo “insólito da ação e dos sentimentos” (400) 
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poderia ser o autor real na sua faceta de “pobre energúmeno” ou de “profeta”. 
De qualquer modo, a diferença fundamental se deve a que a ideia está só esboça-
da em Ortega, enquanto que em Booth ela é desenvolvida e matizada. Contudo, 
o mais importante é destacar o nível a que Ortega chega na sua reflexão sobre o 
romance, até o ponto de suas ideias servirem depois para que outros autores as 
estudassem em profundidade, como aconteceu com o conceito de autor implíci-
to de Booth, fundamental para a teoria narratológica. 

vi. Crise do Romance
Em Ideias sobre romance, Ortega parte da premissa de que o gênero está em deca-

dência, apreciação que tem sido muito repetida por teóricos e críticos ao longo 
do tempo. Baquero Goyanes, por exemplo, aludia em 1963 a esta suposta crise, 
assinalando que o advento de novas mídias, como o cinema, o rádio e a televi-
são, poderia ter acabado com a Literatura, atraindo o público que inicialmente 
lia Romance. O que aconteceu, no entanto, foi que esse público diversificou-se 
segundo suas necessidades estéticas, e a narrativa ficcional manteve os leitores 
fiéis, que souberam ver nela “uma herança cultural, certos valores do espírito 
e conquistas da sensibilidade, que conferem sentido e dignidade à existência 
humana” (1963: 185). Alguns anos depois, Guillermo de Torre (1970: 529) se 
refere de novo a uma crise tenaz, mas também fecunda, parecida com a descrita 
por Ortega no que tem de enriquecedora e transformadora do gênero.

Em relação aos meios de comunicação de massa, tem-se falado muito do seu 
influxo sobre a Literatura, da presença nela do real, da desaparição do conceito 
de ficção e da dialética entre “arte” e “vida”, como fez Enzensberger (1974: 
67). Steiner (1982: 108-114) também se referiu à evanescência do ficcional, e 
com isso também à crise de uma forma de romance fundamentado no subjetivo, 
que alcançou seu máximo nível com autores como Proust e Joyce, após os quais 
resultou impossível avançar pelo mesmo caminho – o do romance total. Eis a 
causa da hibridação que sofreu o Romance dos anos 60 e a aguda presença – 
visível ainda hoje – de elementos da realidade dentro da ficção. 

Atualmente, fala-se de uma crise do romance provocada pelo avanço de 
novas tecnologias como a internet, que estão abrindo espaço a outras formas de 
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Literatura – mais exatamente de ciberliteratura –, em que o leitor é também 
cocriador do texto; e de novos suportes digitais, que estão transformando os 
hábitos de consumir e de interpretar as obras (Borrás, 2011: 41). Se esta crise 
se deve essencialmente à existência de um novo estatuto para o literário (Rivas 
Hernández-Sánchez Zapatero, 2011), a decadência do Romance anunciada 
por Ortega há quase um século cifrava-se no esgotamento dos temas e no 
fato de que a sensibilidade do leitor, ao refinar-se com a passagem do tempo,  
ter-se-ia tornado mais exigente. Mais tarde, não obstante, Ortega elabora esta 
ideia do declínio e distingue entre um romance superficial e outro complexo 
– categorias que também separam autores e leitores – para afirmar que “as 
decadências de um gênero, como as de uma raça, afetam só o tipo médio das 
obras e dos homens” (415), e para concluir – como acontece sempre que se 
fala deste tema – com um esperançoso canto sobre o futuro do gênero com o 
qual, também eu, aproximo-me da conclusão final:

A última perfeição, que é quase sempre uma perfeição de última hora, 
ainda falta no romance. Nem a sua forma ou estrutura, nem o seu material 
desfrutaram ainda dos esclarecimentos definitivos. Quanto ao material, en-
contro de algum vigor o seguinte motivo de otimismo (416). 

 ! 3. Conclusão
Em conclusão, a leitura sempre estimulante de Ortega permitiu-nos observar 

a profundidade da sua análise, numa matéria, a Literatura – também a Teoria 
da Literatura –, alheia ao interesse original do filósofo. Este é, precisamente, 
um dos traços mais aguçados do pensador: a sua capacidade de se ocupar de 
forma cabal de todos os aspectos que configuram a realidade (a Arte, a Ciência, 
a Filosofia, a História), o que o transforma num filósofo integral – sem falar do 
seu talento para observar e refletir o mundo, do seu conhecimento das doutrinas 
precedentes, de sua aptidão para fazer acessível o seu próprio pensamento e da 
sua agudeza expressiva.9 A relação dele com Baroja lhe permite analisar a Lite-

9  Sobre o extraordinário talento expressivo de Ortega, Ricardo Senabre (1964) escreveu páginas rigo-
rosas e lúcidas. 
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ratura como parte da Arte, sempre dentro de um conceito filosófico unitário e 
coerente. Com o tempo, vão-se desprendendo diferentes ensaios em que Ortega 
expõe uma teoria sobre o Romance que está à altura das que apresentaram Hen-
ry James, Percy Lubbock, E. M. Forster, Henry Massis, Schklowski ou Bakhtin, 
alguns dos pais da atual Teoria Literária. Já assinalei seu valor como pioneiro, 
quer dizer, a sua perspicácia para refletir sobre a Arte do Romance e, quando 
ainda ninguém o tinha feito na Espanha. E também, ou fundamentalmente, a 
sua marcante modernidade, ao esboçar conceitos que mais tarde outros desen-
volveram – como o de autor implícito –; ao defender a ideia de ficcionalida-
de; ao sublinhar, a partir de múltiplas perspectivas, a importância das relações 
texto-leitor, adiantando-se em muitos aspectos ao que depois se formulou na 
Estética da Recepção; e ao enunciar o declínio do Romance – matizado mais à 
frente –, como depois continuou sendo feito, sem que isso tenha implicado o 
fim de um gênero em constante reinvenção. 

Dada a contemporaneidade crítica em que nos afundamos, órfãos de mes-
tres que nos ajudem a entender o presente e a encarar o futuro com um oti-
mismo realista, e tendo considerado o seu valor como intelectual impecável, 
seria conveniente recuperar a sua figura – muito esquecida na Espanha, e até 
menosprezada por alguns – para nos oferecer uma saída no ermo sem ideais e 
sem valores em que o nosso mundo se transformou. 
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Notas sobre a presença de 
Ortega y Gasset no Brasil 
(1930-1960)

Nor ma Côrtes

Ao alcançar raro equilíbrio entre a excelência da universali-
dade filosófica e a boa prosa – pois foi escrita para o delei-

te e encantamento dos leitores –, a obra de José Ortega y Gasset 
(1883-1955) deu-se ao grande público, ultrapassou as fronteiras da 
Espanha e, traduzida para várias línguas, foi publicada em diversos 
países. Seu maior sucesso editorial, A rebelião das massas (1926-30), 
conheceu inúmeras reedições nos países da comunidade de Língua 
Espanhola e também foi publicado na Alemanha, Estados Unidos, 
Holanda, França, Itália, Portugal (onde Ortega se exilou durante os 
13 últimos anos de sua vida) e há registros de boa recepção obtida 
pelos seus livros até no Japão.

Historiadora. 
Professora 
de Teoria e 
Metodologia 
da História da 
UFRJ, Brasil. 

Jo r n a da  L i t e r á r i a 
O rt e g a  y  G a s s e t

* Palavras proferidas na abertura da “Jornada Literária Ortega y Gasset”, realizada na sede 
da ABL, em 11 de setembro de 2013, promovida pela Academia Brasileira de Letras e o 
Centro de Estudios sobre Brasil da Universidad de Salamanca, Espanha.
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No Brasil, a primeira edição de A rebelião das massas foi bastante tardia e 
só apareceu em fins dos anos 80 do século XX.1 No entanto, apesar dessa 
demora, a recepção às ideias orteguianas fez-se a tempo e remonta à década 
de 1930 – fato compreensível e materialmente explicável tanto em razão da 
familiaridade idiomática entre o Português e o Espanhol quanto pelas even-
tuais importações das publicações de editoras lisboetas.

De qualquer forma, salvo engano, o estudo crítico que pioneiramente2 re-
gistrou para o público brasileiro a presença de Ortega y Gasset foi o de Sérgio 
Milliet (1898-1966), que, em 1932, recém-chegado da Europa, publicou em 
Terminus seco e outros cocktails uma breve resenha dando conta da originalidade 
orteguiana e salientando os principais tópicos da crítica à vulgaridade civil, 
cívica e civilizacional do homem-massa – figura que o pensador espanhol 
então qualificava, definindo-o como criatura predominante da sociedade con-
temporânea.

“A característica do momento (escreveu Milliet acompanhando o raciocínio de 
Ortega) é, pois, que a alma vulgar, mesmo sabendo vulgar – ou por isso precisamente – tem 

a coragem de reivindicar o direito à vulgaridade e impô-la por toda a parte.”3 
Contudo, ele foi perspicaz ao observar que a 

crítica orteguiana à irrupção do homem-massa 
não envolvia traços de aristocratismos político 
ou social, sendo antes uma interpretação cul-
tural, de largo e longo alcance, sobre a Europa 

e o seu processo civilizador. Porque A rebelião das 
massas não exalava mera rejeição ao modus vivendi 
do homem comum (ou à banalidade da vida or-

dinária – para antecipar e já sugerir proximidade 

1 Foi precisamente em agosto de 1987, publicada pela Editora Martins Fontes, com tradução de 
Marylene Pinto Michael e revisão de Maria Estela Heider Cavalheiro.
2 Essa informação foi-me dada por José Mário, editor e bibliófilo, que amavelmente me cedeu cópia 
dessa raridade bibliográfica. Devo-lhe todos os agradecimentos, pois, desde que descobriu minha 
curiosidade pelo pensador espanhol, tem-me brindado com importantes títulos da literatura orteguiana.
3 MILLIET, Sérgio. Terminus seco e outros cocktails São Paulo: Estabelecimento Gráfico Irmãos Ferraz, 
1932, p. 135.
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com a tese heideggeriana de vida inautêntica4), mas expressava, como bem 
acertadamente percebeu Milliet, uma consistente indignação contra o abas-
tardamento da consciência e/ou da memória históricas.5

Sem barreiras sociais que lhe detivessem a marcha, em condições de segurança e conforto com 
que nem sequer sonhara o homem médio de outras eras, com sua ação facilitada pela industria-
lização, pela democracia liberal e pela própria ciência especializada, o homem-massa a pouco e 
pouco invadiu todos os terrenos, tomou conta das melhores posições. Sem compreender o sacrifício 
consentido pelas elites para criarem a inverossímil perfeição da sociedade, do Estado e da moral 
pública atuais em relação ao passado, ele sentiu-se no centro da civilização artificial como 
selvagem no seio da natureza. Acreditou que tudo aquilo sempre existira e era natu-
ralmente assim. Preocupado tão somente com o seu bem-estar, sem se solidarizar com 
suas causas remotas, livre, egoísta, gozador, ele não pôde entender que o simples processo 
necessário à manutenção do standard atual fosse complexo e requeresse sutilezas incal-
culáveis. Dentro da maravilha que o cercava, o homem-massa sentiu-se perfeito.” [...]

[...] Este homem deseja o automóvel e dele goza, mas crê que seja o fruto de uma arvore 
edênica. Desconhece o caráter quase fabuloso de sua criação. E o mais grave é que esse de-
sinteresse pela ciência pura aparece vinculado nos próprios técnicos, engenheiros, financistas, 
médicos etc.. [...]

Falta ao homem médio de hoje a memória histórica, o que se poderá também intitular 
cultura geral. Não digeriu o passado e se obstina em contra ele lutar estupidamente.6

O problema de Ortega, portanto, não se reduzia a uma esnobe interpretação 
contra a tirania das massas, mas era avaliação dramática sobre os impactos civis, 
cívicos e civilizacionais decorrentes da ingênua brutalidade dos homens comuns.

4 Ver HEIDEGGER, Martin. Ser e tempo (1926). § 25-27.
5 O problema da consciência histórica imantou a toda a linhagem filosófica a que pertencia José 
Ortega y Gasset. Trata-se de tema nuclear aos debates historicistas, constitutivo dos esforços para 
a fundamentação das chamadas ciências do espírito que, remontando às Lições de Filosofia da História 
(1821), de Hegel, marcou a proximidade entre Dilthey e Husserl e encontrou sua melhor e mais tardia 
formulação na obra de Hans-Georg Gadamer, Verdade e método (1960).
6 MILLIET, S. Op. cit., pp. 138-141. Os grifos em negrito são meus.
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Explico-me.
Selvagem, embora estivesse em pleno mundo do artifício, o homem-massa 

é um néscio que ignora a arte, o engenho e a história dos esforços geracio-
nais envolvidos em todas as conquistas da cultura. Em verdade, trata-se de 
um alienado que desfruta dos haveres do mundo, mas imprevidentemente 
desconhece os mecanismos constituintes de (re)produção dos bens imateriais 
ou materiais que preenchem a sua própria vida. Daí que não apenas despreze 
o passado, ignorando a história (ou no melhor dos casos, transformando-a 
num cabedal de curiosidades ociosas), como também vive sem precauções, 
descuidando do futuro, sob um regime temporal evolutivo que se lhe parece 
espontâneo, inexoravelmente dado e naturalmente eterno.

Convém lembrar que a crítica de Ortega não foi voz solitária desse tó-
pico. Dos revolucionários aos conservadores – desde Karl Marx, passando 
por Max Weber e até chegar a Oswald Spengler (sem mencionar Émile 
Durkheim e evocando apenas “os grandes” do pensamento social...) –, a 
inteligência do 800 deparou com a desconcertante constatação de que a 
modernidade (o capitalismo, se preferirem...), contrariando o progresso 
imaginado pelo Iluminismo continental, em vez de afastar os sinais da bar-
bárie, trouxe-os exatamente para o âmago da civilização. O império luxu-
riante da natureza, que segundo Montesquieu estaria lá longe no Oriente 
ou, que, para Condorcet, estaria no remoto passado da raça humana, não 
cedeu ao equilíbrio temperado do império da razão ou da civilização. Mas 
justamente o contrário. E essa inteligência não só foi levada a reconhecer 
que “a barbárie estava aqui”, numa Europa em crise e à beira da decadência, 
como também, com enorme perplexidade, a formular um corpus explicativo 
acerca da vida gregária cuja lógica era indireta, paradoxal e perversa. Afinal, 
a ampliação do quantum civilizacional (+ razão; + educação, refinamento e 
etiqueta; + ciência e tecnologia; + progresso =...), em vez de conduzir ao 
ponto ótimo da ordem social e do bom convívio humano, convertia-se na 
maximização da anomia e da irracionalidade (...= + ignorância e alienação; 
+ suicídios e neuroses; + desperdício e superprodução; + luta de classes ou 
guerra entre as nações...).
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Cadinho para a gênese e conformação das chamadas Ciências Sociais,7 
tais dilemas não seriam facilmente resolvidos – porque nem as Moiras ou o 
pecado original; nem a maldade ou a natureza humana poderiam continuar 
sendo responsabilizados pela existência desses efeitos perversos da ação e da 
interação entre os indivíduos – e instigaram uma ampla gama de pensadores 
que, à esquerda ou à direita, e a despeito mesmo dessas diferentes inclinações 
ideológicas ou políticas, ficaram igualmente atônitos diante da irrupção mas-
siva do individualismo. Quer dizer, eles compartilharam de idêntico espanto 
intelectual diante de uma sociedade que se lhes exibia, como um amontoado 
caótico, barafunda de indivíduos desgarrados, sem estirpe ou propriedade... 
Cambada sem eira nem beira, enfim... (Naturalmente, os acentos da repulsa 
ante tal fenômeno foram bem variados, mas toda a intelectualidade do longo 
século XIX, indistintamente, ficou surpresa e mobilizada frente àquilo que 
depois já no século seguinte, durante o interlúdio da Grande Guerra, Ortega 
y Gasset chamou de “rebelião das massas”.)

 "

Cinco anos antes de Sérgio Milliet publicar Terminus seco, apresentando as 
ideias do pensador espanhol para o público brasileiro, Gilberto Freyre (1900- 
1987) registrou em seu diário a influência que as leituras de Ángel Ganivet 
(1865-1898), Miguel de Unamuno (1864-1936) e Ortega y Gasset haviam 
exercido sobre ele. Por essa razão, num original estudo sobre iberismo e pen-
samento hispânico presentes na trilogia inaugurada por Casa-Grande & Senzala, 
Elide Rugai Bastos,8 Professora Titular de Sociologia da UNICAMP, nos en-
sinou que, ao lado da consabida importância da Antropologia de Franz Boas, 
na obra do autor pernambucano também se encontram traços significativos 

7 Em Democracia na América (1835), Alexis de Tocqueville, partícipe ilustre da critica à democracia 
social, nos brinda com páginas primorosas nas quais estabelece correspondência entre o surgimento 
das massas, a sensibilidade ordinária e a vulgaridade da racionalidade (estatística) das ciências sociais.
8 BASTOS, Elide Rugai. Gilberto Freyre e o pensamento hispânico. Entre Dom Quixote e Alonso El Bueno. SP: 
EDUSC, 2003.
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da preeminência intelectual da geração de pensadores espanhóis de 1898, cujo 
centro gravitacional fora a figura de dom Miguel de Unamuno, e também 
da geração seguinte, a de 1914, conformada sob os impulsos juvenis e euro-
peístas de Ortega y Gasset. Muito embora possuíssem prognósticos, visões 
de mundo e experiências geracionais bastante díspares, ambos esses grupos 
constituíram-se reativamente a partir da derrota de Espanha nas guerras que 
selaram o fim do seu poderio colonial (obviamente, a independência de Cuba 
não foi apenas narrativa histórica para a geração de Unamuno) e, à sombra 
dessa experiência traumática, assumiram suas respectivas vocações públicas e 
modos de engajamento, investindo-se, com efeito, do papel de intérpretes da 
cultura cuja missão intelectual era resgatar, compreender e salvar a “alma” his-
pânica – sob tal ânimo pode-se aquilatar Meditações do Quixote (1914) quando 
Ortega declara a mais célebre das suas afirmações: Yo soy yo y mi circunstancia, y 
si no la salvo a ella no me salvo yo.9

Mas além de identificar a direta influência dos pensadores espanhóis sobre 
Gilberto Freyre, Elide Rugai também acerta ao comparar a sociogênese da 
obra do sociólogo brasileiro com as atitudes e problemas geracionais vividos 
por essa inteligência hispânica. E salienta que em qualquer dos casos, tanto 
na aurora do Modernismo brasileiro nos anos 1920 quanto na Espanha da 
virada do século XIX, encontram-se elementos razoavelmente comuns que 
contribuíram para fixar um repertório muito semelhante de problemas e de-
safios intelectuais. Afinal, e no limite, todos esses pensadores (brasileiros ou 
espanhóis) se defrontaram com as querelas acerca da identidade e da unidade 
(nacional?!) e se viram interpelados pelas seguintes indagações: Qual o prin-
cípio da vida em comum? Qual o amálgama da unidade (nacional)? O que 
agrega e distingue o gentílico dessas terras? Quem são toda essa gente?!

Sabemos que a força da originalidade de Gilberto Freyre, característica 
que levou Antônio Cândido e seus herdeiros a declará-lo como um dos 
pais fundadores do pensamento social no Brasil (conformando, então, a 

9 ORTEGA Y GASSET, José. Obras completas. (1902 – 1915). Tomo I. Madrid: Taurus, 2004, p 757.
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indefectível tríade que se completa com Sérgio Buarque de Hollanda e Caio 
Prado Júnior...), consiste no fato de o pernambucano ter encontrado res-
postas inéditas para essas questões. Porque ele não apenas nos fez acreditar 
que a chave de todos essas questões intelectuais residia no resgate ao mais 
remoto dos passados – precisamente numa minuciosa descrição antropo-
lógica de uma longa história de sutilezas (& violências) cotidianas da vida 
privada – como também, ao fazê-lo, nos ensinou que o princípio da brasi-
lidade não estava nem na virtude do príncipe e nem no contrato político, 
que supostamente deveria agregar (eleitoralmente...) a soma das vontades 
e soberanias individuais. Portanto, o fundamento da civilização no Brasil 
nunca esteve na vida pública (entenda-se: na ordem política) nem sequer no 
interior das consciências (entenda-se: nos limites da razão), mas se encerra-
va numa esfera de atuação humana ordinária, mais recôndita, cujos efeitos 
foram totalmente impremeditados, pois tanto eram independentes dos inte-
resses econômicos (entenda-se: dos cálculos da ação) quanto também con-
sistiram num somatório de vínculos hierárquicos e fidelidades individuais 
dados a partir de uma miríade infindável de afetos (ódios, amores, gostos, 
idiossincrasias...) ante-racionais e pré-lógicos.

A narrativa histórica da trilogia freyriana, ou seja, a sucessão cronológica 
dos fenômenos sociais contidos em Casa-Grande & Senzala (1933), Sobrados e 
Mucambos (1936) e, finalmente, em Ordem e Progresso (1957), descreve ponto 
a ponto a história da formação do patriarcalismo brasileiro durante o lon-
go período colonial; no segundo livro, o processo de urbanização, desde a 
chegada da família real até a abolição da escravidão; e no último livro, os 
fatos que vão da transição para a República em fins do oitocentos até as 
primeiras décadas do século XX. Mas apesar de essa trilogia corresponder 
exatamente à clássica repartição da história política no Brasil (Período Co-
lonial, Império, República), a sua démarche nada tem a ver com tais marcos 
acontecimentais da nossa vida política. Antes, consiste numa escrupulosa 
descrição de um prosaico e impremeditado processo de desagregação do 
“feudalismo” (leia-se familismo) no Brasil e também numa cerrada crítica 
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histórica acerca da incompatibilidade entre esses genuínos princípios socie-
tários e os artifícios postiços da nova ordem burguesa (com todos os seus 
“ismos”: individualismo, racionalismo, liberalismo, contratualismo, urba-
nismos etc...). Com efeito, à semelhança dos demais modernistas no Brasil, 
Gilberto Freyre polemizou contra a inteligência bacharelesca confirmando a 
famosa tese de que o “país legal”, isto é, a ordem jurídica, não compreendia 
(no duplo sentido: entender & abarcar) o “país real” cuja essência mais au-
têntica havia sido descrita na trilogia e resgatada pela sua investida histórico 
antropológica.

Nessa chave, certamente, há forte proximidade entre Freyre e o pensamen-
to hispânico. Nas fronteiras limítrofes e terminais do Ocidente, imersos no 
imaginário idílico de uma sociedade rural, às voltas com as diferenças entre 
seus rincões regionalistas e atraídos por um passado preenchido pelos mur-
múrios de um denso legado africano (a África do norte e moura ou a África 
negra e subsaariana), tanto a inteligência brasileira quanto a ibérica tempe-
raram as suas visões de mundo, a partir de uma crise civilizacional, ou seja, a 
partir do difícil equilíbrio entre a tradição; as suas respectivas, mas semelhan-
tes singularidades históricas; e os desafios de uma modernidade devastadora 
e do passado.

Penso que esse foi o problema de Unamuno cujas proposições tradiciona-
listas assumiram ares de grave tragicidade, apelando para uma imensa, profun-
da e imemorial tradição “intra-histórica”. No entanto, desconfio e cada vez 
mais tendo a acreditar que tais inclinações tradicionalistas, encontráveis na 
geração de 1898 e também em Gilberto Freyre, não se estendem a José Ortega 
y Gasset. Em outras palavras, creio que o sociólogo pernambucano não é a 
melhor ilustração da presença de Ortega no Brasil.

Bom, há de se ter muito cuidado com essas declarações.
Porque autores e livros são entidades estranhas, heraclitianas, que desafiam 

a imperturbabilidade do princípio da identidade. Trata-se de criaturas impre-
visíveis, em contínuo processo de metamorfose, que nunca aparecem idênticas 
a si mesmas e se transformam de acordo com suas vicissitudes biográficas ou 
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segundo a errância da fortuna crítica – fatos que combinados resultarão numa 
impressionante potencialização da escala de confusão e mudança.

Seja lá como for, nós, historiadores, lidamos profissionalmente com tais 
seres em constante mutação. E, por isso, talvez seja mais adequado ponde-
rar que a incipiente obra orteguiana que havia sido lida por Gilberto Freyre 
em meados de 1925, quando o espanhol ainda sequer publicara sua obra 
de maturidade, A rebelião das massas,10 não era exatamente a melhor tradução 
do legado que, anos depois, já nas décadas de 1950 e 1960, os intelectuais 
brasileiros da “geração bossa-nova” puderam extrair e resgatar do ideário or-
teguiano. Ademais, mesmo que não seja esta a ocasião para problematizar as 
questões envolvidas na pluralidade de vários “ortegas” – primeiro, o jovem 
perspectivista; depois, o pensador maduro e raciovitalista; e, finalmente, o 
autor vincado pelo amargor do exílio e do ceticismo –, parece ser razoável 
admitir que suas ideias conheceram importantes flutuações; embora tenha 
havido intuições originais reiteradamente confirmadas e mantidas (eu sou eu e 
minhas circunstâncias...).

Para brevemente apresentar o meu ponto: penso que a recepção crítica da 
obra de Ortega y Gasset no Brasil, nos anos 1950 e 1960, recaiu não sobre 
os aspectos conservadores de sua visão de mundo (traços que, de resto, também 
parecem ter existido11), mas justamente sobre os elementos contrários, isto 
é, sobre os apelos futurais, voluntariosos e construtivistas inscritos em suas 
ideias de cultura, identidade ou unidade nacional.

10 Parece haver consenso entre os estudiosos de Ortega acerca de A rebelião das massas inaugurar sua fase 
de maturidade intelectual. Para informações biográficas sobre José Ortega y Gasset, ver o importante 
trabalho de BONILLA, Javier Zamora. Ortega y Gasset. Barcelona: Plaza & Janes, 2002.
11 Nem de longe pretendo sugerir que houve “evolução” no pensamento de Ortega. Quer dizer, sob 
hipótese alguma quero insinuar que na juventude ele foi tradicionalista e, depois, na idade madura 
tornou-se moderno... O pensamento de Ortega, tal como o de Weber ou Simmel, parece-me dilacerado 
pela tentativa (inglória) de conciliação de antagonismos insolúveis.
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Tributária de Ernest Renan (1823-1892),12 a futuridade que temperava 
a ideia de nação em Ortega tornou-se uma ode para o desenvolvimentismo 
brasileiro. Sob a pena dos distintos intelectuais que integravam o Institu-
to Superior de Estudos Brasileiros (ISEB)13 – Álvaro Vieira Pinto, Cândido 
Mendes, Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe, Nélson Werneck Sodré, Roland 
Corbisier entre outros... – os postulados orteguianos de que a nação não é um 
ente natural, pois não está dada a priori, espontaneamente; e, outrossim, de que 
o princípio arquetípico da agregação das comunidades nacionais nem reside 
no passado ou na tradição; nem é a língua pátria; nem muito menos consiste 
num território comum...

– Nas palavras do próprio Ortega, isso apareceu em La rebelión de las masas 
sob esta formulação:

El filólogo es quien necesita para ser filólogo que, ante todo, exista un pasado; pero la 
nación, antes de poseer un pasado común, tuvo que crear esta comunidad, y antes de crearla 
tuvo que soñarla, que querella, que proyectarla. Y basta que tenga el proyecto de sí misma 
para que la nación exista, aunque no se logre, aunque fracase la ejecución, como ha pasado 
tantas veces. [...] Con los pueblos de Centro y Sudamérica tiene España un pasado común, 
raza común, lenguaje común, y, sin embargo, no forma con ellos una nación. Porque? Falta 
solo una cosa, que por lo visto es la esencial: el futuro común.14

12 Para mais informações, veja a tradução de “RENAN, Ernest. Que é uma nação?” In Plural, Sociologia 
USP, São Paulo, 4, 154-174,1º. sem. 1997. Disponível em http://www.fflch.usp.br/ds/plural/
edicoes/04/traducao_1_Plural_4.pdf
13 Criado em 1955, através do Decreto no 37.608, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros 
(ISEB) tinha por finalidade: “O estudo, o ensino e a divulgação das ciências sociais, notadamente da 
Sociologia, da História, da Economia e da Política, especialmente para o fim de aplicar as categorias e 
os dados dessas ciências à análise e à compreensão crítica da realidade brasileira, visando à elaboração 
de instrumentos teóricos que permitam o incentivo e a promoção do desenvolvimento nacional.” | A 
melhor e mais atualizada compilação das referências bibliografias sobre & do ISEB foi realizada por 
BARIANI Jr., Edson. Recenseamento bibliográfico em torno do ISEB. Intelectuais e política no Brasil. A 
experiência do ISEB. Caio Navarro Toledo (org.). RJ: Revan, 2005.
14 ORTEGA Y GASSET, José. “La rebelión de las masas”. Obras completas (1926 – 1931). Tomo IV, 
Madrid: Taurus, 2008. pp. 487–488
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– tais acentos futurais e volitivos, repito, foram decisivos tanto para que o 
ISEB assumisse o papel de vanguarda (afinal, segundo os isebianos, a na-
ção reclamava por uma inteligência capaz de formular o seu projeto de ser15) 
quanto também ofereceu a essa geração bossa-nova um novo repertório con-
ceitual que lhes permitia esgrimir contra o essencialismo do imaginário 
modernista cujos ideais de brasilidade insistiam em resgatar os princípios 
arquetípicos da “alma nacional” (as questões do caráter nacional brasileiro, 
da mistura das raças, do familismo, da tropicalidade etc...).16 Em suma, na 
querela da brasilidade, Ortega ofereceu à nossa inteligência outras possibi-
lidades compreensivas para o problema da formação nacional17 e, na con-
tramão da investida essencialista, permitiu que os anos dourados ousassem 
formular as imagens e o imaginário de um país cujo amálgama estava num 

15 VIEIRA PINTO, Álvaro. Consciência e Realidade Nacional. Vol. II, Rio de Janeiro: ISEB, 1960, p. 199. [...] 
para a mentalidade ingênua a nação é coisa que ‘já existe’, e precisamente existe enquanto coisa. Está feita, sua realidade é completa, 
ainda admitindo-se que sofra modificações ao longo da história. É o berço material e espiritual onde fomos depositados pelo destino, e 
por isso nos precede, sendo o terreno que nos é oferecido para nele exercer a nossa operosidade. O essencial desta crença é a acentuação, 
em sentido ingênuo do ‘fato’ da nação; esta nos precede, é um ‘fato’ porque está ‘feita’, acabada na sua realidade presente, embora, não 
terminada na existência temporal. [...] Ora, o que a consciência crítica desvendará é exatamente o oposto: é a minha atividade que 
torna possível a existência da nação. Esta não precede a minha ação, mas sucede dela. A nação não existe como fato, mas como 
projeto. Não é o que no presente a comunidade é, mas o que pretende ser, entendendo-se a palavra ‘pretende’ em sentido literal, 
como ‘pre-tender’, ‘tender antecipado’ para um estado real, e não no sentido de imaginário pretender, na antecipação de querer passar 
por aquilo que não é. [...] A comunidade constitui a nação ao ‘pretender ser’, porque é assim que a constitui no projeto de onde 
deriva a atividade criadora, o trabalho. A nação resulta, pois, de um projeto da comunidade, posto em execução sob a forma de 
trabalho. A nação está sempre adiante do presente, o qual não é como ingenuamente se pensaria, momento perfeito da existência da 
nação, mas condição para essa existência. Não se tem de entender o presente em sentido cronológico, enquanto inevitável passagem 
para o futuro; mas em sentido ontológico, como fundamento do projeto de ser. A nação está sempre adiante, consiste no projeto que 
formamos de fazê-la. Não é um ser, e sim um mais-ser, porque só é o estado presente da realidade, quando vemos na perspectiva 
da sua transformação no estado futuro, quando consideramos, portanto, como acrescentado ao ‘ser’ atual o seu imediato ‘ir-ser’. A 
nação não é um dado do conhecimento intelectual, mas uma decisão da vontade social.
16 Eis a furiosa crítica à “ideologia do colonialismo” que Nélson Werneck Sodré dirigiu às gerações 
de intelectuais brasileiros que o precederam. A propósito, ver CÔRTES, Norma. “A ideologia do 
colonialismo (A formação da inteligência nacional).” In Dicionário crítico Nélson Werneck Sodré. Marcos 
SILVA (org.) Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2008.
17 A melhor expressão crítica e analítica do esgotamento do tópico sobre o chamado “caráter nacional 
brasileiro” está na tese de doutorado de Dante Moreira Leite, defendida na USP, em 1954: O caráter 
nacional brasileiro: descrição das características psicológicas do brasileiro através de ideologias e estereótipos.
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futuro a ser construído, num destino a ser projetado... (Qualquer semelhan-
ça com Brasília não é mera coincidência18...)

Os ecos da presença do filósofo espanhol eram explícitos nas obras dos 
mais variados pensadores brasileiros nos anos 1950 e 1960;19 e podemos 
identificar alguns traços dos argumentos orteguianos até mesmo na pena de 
autores aparentemente insuspeitáveis. Esse foi o caso de Nélson Werneck 
Sodré – Chefe do Departamento de História do ISEB, que possuía franca 
inclinação marxista:

Todos somos contemporáneos, vivimos en el mismo tiempo y atmosfera – en el mismo mundo 
–, pero contribuimos a formarlos de modo diferente. Sólo se coincide con los coetáneos. Los 
contemporáneos no son coetáneos: urge distinguir en historia entre coetaneidad y contempo-
raneidad. Alojados en un mismo tiempo externo y cronológico, conviven tres tiempos vitales 
distintos. Esto es lo que se suelo llamar el anacronismo esencial de la historia. Merced a ese 
desequilibrio interior se mueve, cambia, rueda, fluye. Si todos los contemporáneos fuésemos 
coetáneos, la historia se detendría anquilosada, petrefacta, en un gesto definitivo, sin posibi-
lidad de innovación radical ninguna.

[...] a contemporaneidade do não coetâneo [é] um dos traços específicos do caso brasileiro, 
mas não privativo desse caso. Coexistem, no Brasil, regimes de produção diferentes, de tal 
sorte que geram antagonismos por vezes profundos entre regiões do país. Quem percorre o 

18 Sobre a controvérsia entre Gilberto Freyre e o ISEB acerca de Brasília, ver CÔRTES, Norma. “Anti-
mímesis. Despojamento, diálogo, democracia” in Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro, n.o 30, 2002. 
Também disponível em http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/333.pdf
19 “Dentre os membros fundadores do Instituto Brasileiro de Filosofia (IBF) que não só receberam 
influência orteguiana, mas que contribuíram na divulgação de seu pensamento – principalmente por meio 
da Revista Brasileira de Filosofia, iniciada em 1950 –, estão: Vicente Ferreira da Silva, Hélio Jaguaribe, Luis 
Washington Vita, Miguel Reale e Renato Czerna. Outra ocasião em que o pensamento de Ortega se faz 
presente é entre os idealizadores do Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), que iniciou suas 
atividades em 1954 inspirados por tendências nacionalistas, como pode ser observado exemplarmente 
na obra Consciência e realidade nacional. Seu autor, Álvaro Vieira Pinto, conhecedor da filosofia raciovitalista, 
utiliza-se do marco teórico da primeira navegação de Ortega, para analisar a ‘circunstância singular’ da 
realidade brasileira no contexto dos países subdesenvolvidos.” GONÇALVES, Arlindo F. Jr. A História 
da Filosofia na América Latina e o legado de Ortega y Gasset. Disponível: www.anphlac.org/periodicos/anais/
encontro7/arlindo_goncalves_jr.pdf
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nosso território do litoral para o interior, marcha, no tempo, do presente para o passado, co-
nhece, sucessivamente, formas capitalistas de produção e formas feudais e semifeudais, e pode 
mesmo conhecer a comunidade primitiva onde os indígenas conservam o tipo de sociedade 
peculiar, o mesmo que os colonizadores encontraram no século XVI.

A primeira citação, Ortega y Gasset de Em torno a Galileu, livro publicado 
em Madri, em meados dos anos 1940. A segunda, Nélson Werneck Sodré 
na Apresentação da Formação Histórica do Brasil, curso oferecido em 1956 no 
ISEB.20 Entre ambos, a semelhança de um regime de temporalidade cuja 
espessura ôntica rejeitava o determinismo histórico que marcaria o debate 
historiográfico entre Maurice Dobb e Paul Sweezy acerca da transição do 
feudalismo para o capitalismo.21 Afinal, longe de conceberem a história 
como sucessão inexorável de uma evolução unívoca, Ortega e Werneck, cada 
um a seu modo, compreenderam o tempo tal qual um poliedro cubista cujas 
múltiplas fases eram coexistentes, possuíam distintos ritmos temporais e 
estavam abertas a variadas possibilidades de intervenção ou protagonismo 
histórico.22

20 J. ORTEGA Y GASSET. “En torno a Galileo”. In Obras Completas, Tomo VI (1941 – 1955), Madrid: 
Taurus, 2006, p. 393. W. SODRÉ, Nelson. Formação Histórica do Brasil. Rio de Janeiro: ISEB, 1960, p 04.
21 Cf. MARIUTTI, E.B. Balanço do debate: a transição do feudalismo ao capitalismo. SP: Hucitec, 2004.
22 É importante salientar o contraste e a atualidade dessa concepção orteguiana face às teorias da transição. 
Afinal, além de insinuar aprimoramento evolutivo, a ideia da transição sugere que a mudança histórica dá-se 
à revelia das ações e consciências humanas, realizando-se em bloco e alcançando a totalidade das múltiplas 
dimensões do real. Essa é a razão para atualmente rejeitarmos os recursos explicativos envolvidos nas teorias 
da transição (a transição do feudalismo para o capitalismo, a transição da Monarquia para a República, da  
transição do mithos para o logos etc.). Nesses registros, o tempo é concebido como um bloco coeso, cuja 
inexorabilidade causal inclinaria todas as dimensões da realidade a transitar de um estado a outro. E caso 
tal inclinação não aconteça – e esse foi o caso brasileiro –, então os esforços compreensivos passam a ser 
consumidos para se explicar por que as ideias estão fora do lugar, por que a burguesia não cumpriu o seu 
papel histórico e não houve revolução, por que a democracia é espúria e se chama populismo... Enfim: em 
vez de visar compreender (e aceitar) a barafunda da realidade histórica, tais esforços cognitivos assumem 
ares normativos que reclamam dos agentes históricos o cumprimento de um script que só existe em seus 
modelos teóricos. Esse ponto está explorado em N. CÔRTES. “Debates Historiográficos Brasileiros. A 
querela contra o Historicismo.” A dinâmica do historicismo: revisitando a historiografia moderna. MOLLO, Helena et 
alii (org). Belo Horizonte: Argvmentvm, 2009.
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Mas além de ter contribuído nos debates nacionalistas enfrentados pela 
geração bossa-nova, afiando & afinando os instrumentos teórico-conceituais 
dessa intelectualidade, Ortega também desempenhou uma função importan-
tíssima como intérprete e tradutor de uma constelação de autores que, a partir 
de então, foi crescentemente divulgada no Brasil – o que, de resto, também foi 
materialmente assegurado pelas publicações do Editorial Revista do Occiden-
te (que, dentre outros, lançou Spengler, Huizinga, Sombart etc...).

Hélio Jaguaribe (n. 1923) dá-nos um testemunho dessa importância:

Aos 25 anos, uma leitura de Ortega y Gasset – empolgado pelo qual li toda a sua obra – me 
influenciou profundamente, afastando-me do marxismo e me levando a aderir às ideias (racio-
vitalismo) de Ortega. Ademais, do impacto de sua genial obra, Ortega me introduziu nos scho-
lars alemães por ele preferidos, em cujas obras me adentrei: Dilthey (1833-1911), Simmel 
(1858-1918), Husserl (1859-1938), Max Scheler, Cassirer, Nicolau Hartmin.23

Penso que essa foi a principal contribuição do filósofo espanhol na 
conformação da inteligência brasileira. Porque além de ter exercido direta 
influência sobre a obra de um ou outro autor; afora ter contribuído para que 
a querela da brasilidade superasse os limites do essencialismo, a presença das 
ideias de José Ortega y Gasset no Brasil fez-se notar por sua força de difusão 
e divulgação de uma linhagem filosófica marcadamente germanófila, que trazia 
consigo uma nova agenda de debates culturalistas. Toda a obra orteguiana, isto 
é, a sua própria escritura – que, aliando farta multiplicidade temática com as 
características formais do ensaísmo, consistia num generoso e indiscriminado 
convite à leitura – mais as suas intensas atividades editoriais, tudo isso concorreu 
para a difusão de uma nova sensibilidade filosófica e estética, que desconfiava 
das certezas da razão iluminista; lançava forte suspeição tanto sobre a hipertrofia 
da subjetividade quanto sobre as habilidades representacionais dessa consciência 
prima; e, em contrapartida, também valorizava o mundo da vida (entenda-se: o 
mundo ordinário / o mundo da indeterminação e mobilidade históricas).

23 JAGUARIBE, H. Relevância e Irrelevância. RJ: Educam, 2008, p 56. Para dados biobibliográficos de 
Hélio Jaguaribe, ver o sítio da Academia Brasileira de Letras (ABL): www.academia.org.br
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É importante salientar que a difusão do ideário orteguiano ultrapassou os 
muros acadêmicos, estendendo-se para além das fronteiras das controvérsias 
intelectuais entre estudiosos já consagrados. Nos anos 1960, os escritos do 
filósofo espanhol também circularam nos jornais do movimento estudantil e 
alcançaram o público leitor da grande imprensa. Foi assim quando o jovem 
Roberto Pontual (1939-1992) traduziu um pequeno trecho de La deshumani-
zación del arte, publicando-o no jornal O Metropolitano, jornal oficial da União 
Metropolitana dos Estudantes (UMES),24 que circulava na capital da Re-
púbica como suplemento dominical do jornal Diário de Notícias – o matutino de 
maior tiragem do Distrito Federal.25

Capa e a página de cultura d’O Metropolitano de 27 de março de 1960.

24 Sobre O Metropolitano, ver PENTEADO, Eliandro Kienteca. Bossa-nova ou samba moderno? Polêmicas sobre 
a nação na crítica musical do jornal estudantil O Metropolitano. (1959–1961). Rio de Janeiro, Dissertação de 
Mestrado, PPGHIS – UFRJ, 2012.
25 Com uma tiragem de 47 mil exemplares, O Diário de Notícias era o quinto mais importante jornal dentre 
os matutinos cariocas. Até a metade da década de 1950, ele esteve entre o segundo e o terceiro dentre os 
jornais matutinos da Guanabara e sua tiragem chegou aos 64 mil exemplares. Fonte: Anuário Brasileiro de 
Imprensa (1950-57) e Anuário de Imprensa Rádio e Televisão (1958-60). Apud: BARBOSA, Marialva. História 
Cultural da Imprensa: Brasil, 1900-2000. MAUAD: RJ. 2007.
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Pontual apresentou e justificou a sua iniciativa de tradução nos termos que 
se seguem:

Em 1929, José Ortega y Gasset publicava a primeira edição de La deshumanización 
del arte (da qual o trecho que hoje apresentamos é o capítulo inicial), onde fazia um 
estudo profundo em busca das características essenciais da arte que naquela época vinha 
surgindo e se afirmando, e que terminou por gerar a arte dos dias atuais. Esse estudo 
permanece válido, em quase todos os seus aspectos, para uma apreciação da problemática 
da arte contemporânea.

O jovem crítico acertava ao assinalar a atualidade da questão da “im-
popularidade da arte nova”. De fato, a produção artística brasileira nas 
décadas de 1950 e 1960 reclamava por uma sólida reflexão capaz de des-
lindar os embaraços envolvidos na fruição do abstracionismo ou no gozo 
estético das demais formas de Arte (Literatura, Teatro, Arquitetura etc...) 
que também tivessem rompido com o princípio de verossimilhança do rea-
lismo.26 O problema era que se a Arte contemporânea havia rejeitado o 
estatuto do simulacro;27 e, portanto, não se exibia como mera reprodução 
fictícia do mundo; então, para o público leigo, ou seja, a partir do horizon-
te compreen sivo do homem comum (o homem-massa), isso resultava num 
desentendimento constrangedor e enigmático. Afinal, para que uma obra de 
arte que não representa nada?!

26 Convém lembrar que a I Exposição Nacional de Arte Abstrata se realizou em 1953, acendendo 
um acalorado debate que desconfiava das qualidades artísticas da arte contemporânea. Ademais, essa 
querela não alcançou apenas as artes plásticas. A introdução do atonalismo no Brasil também se fez sob 
suspeição semelhante, pois enfrentou a interpelação purista do nacionalismo musical. A propósito cf. C. 
SAMPAIO, Jackson. O nacionalismo musical e a recepção do dodecafonismo no Brasil. Rio de Janeiro: PUC-Rio, 
Dissertação de Mestrado, 1998.
27 Há farta literatura sobre isso; dentre outros, ver particularmente GULLAR, Ferreira. (1959) 
“Diálogo sobre o Não-Objeto”. (1960) “Teoria do Não-Objeto”. Disponível em www.uol.com.br/
ferreiragullar.
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Embora ingênua, nessa indagação brada a questão da impopularidade da 
arte que o filósofo espanhol havia explorado no ensaio de meados dos anos 
1920. E 40 anos depois, quando Pontual mobilizou os mesmos argumen-
tos, trazendo-os para a página quatro de O Metropolitano, tanto enfrentava a 
desinteligência dessa interpelação acerca da serventia da Arte quanto, e prin-
cipalmente, resgatava um conjunto de reflexões filosóficas, cujos recursos 
analíticos poderiam esclarecer ao leitor e assegurar bases para se repactuar 
com o público brasileiro um novo entendimento para a experiência de fruição 
estética envolvida na Arte contemporânea. Noutras palavras, apesar de inex-
presso, o gesto de Roberto Pontual traduzia um dos mais caros esforços para 
o estabelecimento de um novo regime de prazeres28 que passaria a presidir 
toda a cena cultural brasileira depois das décadas de 1950 e 1960.

Devo concluir.
Resumidamente, tudo o que quero dizer é que, durante os chamados “anos 

dourados”, as ideias de José Ortega y Gasset circularam francamente entre 
a geração bossa-nova da inteligência brasileira e ofereceram lastro teórico, 
fundamentos filosóficos, repertório conceitual para a recepção crítica, para 
o bom entendimento, para a aceitação, disseminação e conformação de uma 
nova visão de mundo cuja estética & também o imaginário social e político es-
tavam marcados, primeiro, por um impulso construtivo e futural (em que 

28 De inspiração orteguiana, a noção de regime de prazeres envolve: 1.º) o estatuto conferido ao 
reino do ócio; 2.º) os padrões socialmente aceitos para o gozo e a sensibilidade estética; 3.º) o 
entendimento vigente acerca do mundo da representação, isto é, o estatuto que se empresta ao 
domínio da ficção e ao reino da imaginação – reino habitado pela farsa; pelos jogos, os esportes e 
os sentimentos agônicos; pela fantasia e a diversão etc. –; e 4.º) no que tange aos afetos corporais, 
tal noção refere-se às práticas socialmente admitidas ou marginalizadas (tabus) do erotismo ou da 
gastronomia, por exemplo. Historicamente construído e socialmente compartilhado, tal regime de 
prazeres encerra, portanto, um conjunto de regras tácitas e consentidas acerca da representação e da 
verossimilhança (em quaisquer das suas múltiplas formas expressivas); revela os dilemas envolvidos 
em sua paidèia, ou seja, nos esforços de transmissão e nos exercícios necessários para a boa recepção 
dos seus próprios gestos poéticos (a criação artística); e, tanto quanto o “império da seriedade” – 
digo: os regimes de produção ou o mundo do negócio –, o regime de prazeres também expressa os 
traços fundamentais de uma cultura / civilização.
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a ordem do tempo, em vez de linear, se assemelha a um objeto cubista); e 
em segundo lugar, pela rejeição à ingenuidade representacional do realismo 
artístico – refiro-me ao figurativismo da arte modernista de 1922 – ou pela 
oposição ao realismo epistemológico – digo agora da Sociologia com suas 
ambições essencialistas para capturar o chamado país real e o “verdadeiro” 
caráter do gentílico no Brasil.

Avesso ao realismo epistemológico ou artístico, José Ortega y Gasset nos 
ajudou a conceber um país decididamente moderno.
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Discurso

Silv iano Santiago

Aqui estamos todos os autores premiados, Senhoras Acadê-
micas e Senhores Acadêmicos, para agradecer-lhes a honra-

ria dispensada a cada um e a todos.
Assistido pela notável tradição da Casa e animado por Macha-

do de Assis, seu fundador e mestre, nosso orgulho se alimenta, 
hoje, não só da sensibilidade apurada das Senhoras e dos Senho-
res, como também de sua leitura crítica, fundamentada e rigoro-
sa, do panorama atual da cultura brasileira. Os vários gêneros de 
escrita criativa convivem com os gêneros em que falam mais alto 
a pesquisa científica ou a exegese crítica. Irmanados pela arte da 
palavra escrita, os escritores aqui presentes julgam que são poucos 
os privilegiados. Por isso, ao agradecer-lhes, permitimos lembrar 
que são milhares os brasileiros que esperam os incentivos à boa 
formação educacional que uma nação liderada por letrados deve 
oferecer a seus cidadãos, indiscriminadamente. Levantemos nos-
sos olhos para a Educação nacional, à semelhança de jovens que 
buscam o porvir no horizonte.

Formiga, MG, 
1936. Ficcionista e 
Crítico Literário.
Recebeu o 
doutorado em 
Letras francesas 
pela Sorbonne. 
Seus últimos livros 
publicados são 
Heranças (romance), 
Anônimos (contos) 
e Aos sábados pela 
manhã (ensaios). 
Em 2013 
recebeu o Prêmio 
Machado de Assis 
pelo conjunto de 
obra, concedido 
pela Academia 
Brasileira de 
Letras, e o título 
de Doutor Honoris 
Causa, outorgado 
pela Universidade 
do Chile.
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Prêmios são caros ao coração sensível do artista e do pesquisador. Re-
confirmam a leitura anônima que é feita de nossos livros e reconfortam os 
percalços de carreira profissional que muitas vezes não se acompanha do re-
conhecimento pecuniário ao artesão. Nesta Casa, opera-se a mágica que une 
o agradável ao útil, razão pela qual cada premiado sabe maior a responsabili-
dade futura. Prêmio recompensa e obriga. Obriga-nos a manter o alto padrão 
de qualidade que levou as Senhoras e os Senhores Acadêmicos à eleição de 
cada um e de todos.

Sou-lhes pessoalmente agradecido por me cercarem de figuras tão distin-
guidas da atual cena cultural e, principalmente, por me oferecerem o privilégio 
de representá-las.

Poeta e romancista: Antonio Cícero e Lya Luft. Ambos estão agradecidos 
porque esta Casa, inspirada pelo filósofo Walter Benjamin, tem o olhar crítico 
também aberto ao admirável mundo da técnica. Premia os que transitam com 
galhardia tanto pela Arte erudita quanto pelos meios de comunicação de mas-
sa. Cícero afia os versos líricos na tradição filosófica ocidental e pode reuni-los 
em livro ou endereçá-los à irmã Marina que, com voz rascante e sensual, os 
divulga pelas ondas hertzianas. Como reconheceu a Comissão Julgadora, “a 
tonalidade coloquial de vários dos poemas contagia a austeridade de um léxico 
que se diria ‘nobre’, embora jamais se revele pomposo ou anacrônico”.

Lya Luft é também competente em várias artes. Deu-nos a conhecer em 
Português o extraordinário catatau de Robert Musil, O homem sem qualidades, 
mantém uma coluna popular de atualidades em revista semanal e, desde o 
romance As parceiras, encanta os leitores exigentes com a prosa fina e depurada. 
Lê-se no parecer da Comissão que “a romancista põe as palavras nas feridas”, 
e continua: “do silêncio do texto emerge um retrato de desestruturação e de-
sencanto, numa visão amaríssima da estrutura familiar”.

Tomo o atalho que associa as letras à técnica para agradecer em meu nome 
e em nome de David França Mendes a outorga de prêmio ao roteiro de Co-
rações sujos. O bom roteiro de cinema não adapta uma obra literária. Ele é 
obra literária na medida em que serve de mediação entre a palavra do jorna-
lista Fernando Moraes e a imagem de Vicente Amorim, diretor do filme. A 
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literatura em geral e, em particular, a brasileira tem de ser sempre grata a esses 
mediadores e reconhecê-los, nesta Casa, como companheiros.

O professor Pedro Meira Monteiro e a escritora Lúcia Bittencourt, autores 
respectivamente de Mário de Andrade e Sérgio Buarque de Hollanda – correspondência 
e de O banquete, dão as mãos e estão gratos a esta Casa por ela reconhecer os 
novos caminhos trilhados pelo Ensaio, a Crítica e a História literária. Sabe-
mos que a publicação de estudos sobre as cartas literárias − textos em nada 
canônicos, julgados secundários ou desprezíveis por muitos − vem ajudando 
a escrever a história subterrânea do Modernismo brasileiro. Transcritas, anota-
das e prefaciadas com sensibilidade e erudição, as cartas de Mário e Sérgio se 
convertem, segundo a Comissão, “em texto de referência para os estudiosos 
do movimento modernista e de seus principais mentores”.

Já Lúcia Bittencourt se atreve a franquear às demais artes o espaço lite-
rário. “Com erudição e leveza”, diz o parecer, confronta as letras de Alejo 
Carpentier, de Antônio Callado e de Mário de Andrade com o universo 
filosófico de Platão, com famosa tela de Leonardo Da Vinci e com a encena-
ção da ópera Don Juan. Lúcia − continua o parecer − “propicia uma segura 
viagem filosófico-literária em torno de questões cruciais e recorrentes da 
cultura ocidental”.

Agradecemos o prêmio concedido a As 17 cores do branco, livro infanto-juvenil 
em que Luiz Raul Machado compartilha sua prosa com os desenhos de Ana 
Freitas. Através de livros como esse é que crianças e jovens terão acesso gradual 
à Literatura por assim dizer adulta. Luiz e Ana nos encantam pela profunda 
singeleza da proposta. Entre o branco e o transparente, o livro − reza o parecer 
da Comissão − “emociona, estimula a imaginação do leitor e faz pensar”.

A Academia Brasileira de Letras não se silenciou frente à notável tradução 
de Ulisses, de James Joyce, feita por Caetano Waldrigues Galindo, e todos os 
brasileiros lhe são gratos. Escolheu-a e a apreciou em parecer circunstanciado 
e feliz. Faço um curto recorte no texto para repetir que, na luta com o ori-
ginal inglês, Caetano “enfrentou densos grupos de neologismos, glossolalias, 
grumos sintáticos, inversões frasais de toda ordem”, e da tarefa se saiu “como 
um Janus bifronte”.
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Sidney Chaloub está agradecido por a ABL ter reconhecido nele e através 
dele os historiadores que prezam a Literatura e, em particular, a obra de 
Machado de Assis. Perceba-se nas linhas e entrelinhas de A força da escravidão – 
livro legitimamente premiado na categoria História e Ciências Sociais − um 
personagem do romance Brás Cubas, o Cotrim. Boa pessoa entre os amigos, 
bárbaro entre os africanos, Cotrim se enriqueceu com o comércio clandestino 
da escravatura. A criação machadiana simboliza bem a triste época da história 
nacional em que, já estando legalmente banido o tráfico de escravos, a ativida-
de de contrabando trouxe 750 mil africanos ao país. O hábito da ilegalidade 
− este é, segundo a Comissão, o motor de arranque que impulsiona a preciosa 
contribuição de Sidney Chaloub.

A Casa de Machado de Assis é também a Casa da Língua Portuguesa e 
da Educação. Natural que tenhamos de agradecê-la por conceder de cinco 
em cinco anos o prestigioso prêmio que leva o nome de Francisco Alves. 
Valho-me da incumbência a mim delegada para expressar o agradecimento da 
equipe cujo paciente trabalho de campo redundou na redação do premiado 
Atlas Linguístico do Estado do Ceará. Lê-se no parecer que se trata de “notável tra-
balho de pesquisa”, cuja contribuição sobre os falares cearenses leva à melhor 
compreensão de fenômenos linguísticos do idioma Português transplantado 
para o Brasil.

Peço-lhes, por fim, o direito à confidência do formiguense. Poucas vezes 
na vida tive meus livros reconhecidos por críticos e companheiros que discreta 
ou abertamente homenageei em virtude da grande admiração que nutria e 
nutro por eles. Senhoras e Senhores Acadêmicos, não tenho como agradecer e 
exprimir minha alegria diante do verdadeiro milagre que hoje realizam. Leva-
ram o amado Bruxo do Cosme Velho a voltar os olhos para a obra literária que 
acompanha minha vida, a fim de reconhecê-la através da outorga do Prêmio 
Machado de Assis. Feliz aquele que tem como padrinho quem mais admira. 
Concedido o direito à confidência, o formiguense ousa acariciar sua alegria 
infinita para ouvi-la proclamar que as Senhoras e os Senhores, ainda que no 
átimo do segundo, permitiram-lhe tascar um beliscão furtivo na eternidade.

Nosso muito obrigado.
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Academia Brasileira: os anos 
heroicos, os prêmios literários

Antonio Carlos  Secchin

Todos os anos a Academia comemora suas origens, através 
do ritual de resgate da cerimônia original, que assinalou a 

primeira sessão da Casa, com a elocução de Machado de Assis em 
20 de julho de 1897. Hoje, 116 anos e 4.825 sessões depois, talvez 
valha a pena examinar o que ocorreu na segunda sessão acadêmica.

Segunda-feira, 26 de julho, Rua do Passeio, no Centro do Rio. 
Após as galas da estreia, com a presença de 16 acadêmicos, apenas 
nove lá estavam, numa das salas do Pedagogium, para ouvir as palavras 
do Presidente. E, em vez de discursar sobre temas transcendentais, 
Machado simplesmente informa que um anônimo doara cem mil 
réis para ajudar nas despesas de instalação da Academia. A seguir, 
José Veríssimo propõe que se crie comissão para elaborar o plano de 
um Dicionário bibliográfico brasileiro.

Sabemos que até se fixar, há 90 anos, na gestão Afrânio Peixoto, 
neste Petit Trianon, a ABL não dispunha de sede própria. Podemos 
chamá-la, desde esses tempos heroicos, de “Casa de Machado de 

Ocupante da 
Cadeira 19 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Assis” porque, na falta de domicílio, a casa acadêmica era qualquer lugar onde 
Machado estivesse, presidindo sessões às vezes na escassa companhia de cin-
co ou seis abnegados membros efetivos. Mas podemos chamá-la também de 
“Casa de Lúcio de Mendonça”, “de Inglês de Sousa”, de “Rodrigo Octavio”, 
enfim, de todos os que, frente aos quase intransponíveis percalços, e contra 
os vaticínios pessimistas, apostaram na ideia e no ideal de um instituto que 
conferisse legitimação e dignidade aos homens de letras.

Investigando, a partir do material coligido pelo professor Claudio Cezar 
Henriques, as atas do período Machado de Assis, vale dizer, as 86 sessões que 
se estenderam até a derradeira que presidiu, a 1 de agosto de 1908, avulta, de 
um lado, sua extrema fidelidade a Casa, patente no fato de ter estado presente 
em 84 desses 86 encontros. A Academia transitou do Pedagogium à redação 
da Revista Brasileira, daí ao Externato Ginásio Nacional (hoje Colégio Pedro 
II), ao Gabinete Português de Leitura, ao escritório de advocacia de Rodrigo 
Octavio, ao Silogeu Brasileiro. A esse involuntário nomadismo, decorrente 
da inexistência de espaço autônomo, soma-se o fato de que a ABL tampou-
co dispunha de tempo autônomo, ou seja, tinha de valer-se da desocupação 
provisória de um local, para ocasionalmente habitá-lo. Daí que as reuniões no 
Pedagogium, por exemplo, só se iniciassem às 20h, quando, nos demais lugares, 
e certamente para maior conveniência do grupo, as sessões regulares trans-
corriam às 15h ou às 16h. As salas não eram acadêmicas; estavam acadêmicas 
pelos curtos períodos de empréstimo às sessões. Isso talvez também explique 
a restrita e instável periodicidade dos encontros: até a morte de Machado, 
sucediam, em média, oito sessões num ano, montante que hoje se alcança 
em apenas dois meses de atividade. A relativa escassez dos encontros não 
impediu, no entanto, que muitos deles fossem candentes; era o que ocorria, 
por exemplo, toda vez que entrava em pauta a discussão sobre o projeto de 
reforma ortográfica, opondo, de um lado, Medeiros e Albuquerque, paladino 
da escrita fonética, e, de outro, Salvador de Mendonça, defensor do sistema 
etimológico. As alternativas eram expostas numa espécie de varejo linguísti-
co, e deliberadas pelo voto direto do plenário. Assim, no dia 11 de julho de 
1907, frente à proposta “Sempre que se encontrarem formas de grafia com 
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“s” ou “ç”, prefira-se o “s”; ex: dansa preferível a dança”, dezesseis acadêmi-
cos disseram “sim”, e somente quatro disseram “não” – o que não impediu 
que até hoje continuemos dançando com ç, o que talvez seja uma pena, pois 
desprezamos o caráter sinuoso da letra “s”, uma letra coleante e dançarina em 
sua própria configuração gráfica.

Além da autolegitimação literária, a Academia, desde cedo preocupou-se 
em ser instância legitimadora da produção externa, através de concursos e de 
prêmios sob sua chancela – estabelecidos, é verdade, a partir de 1910, por-
tanto, já em período pós-machadiano. E o foram logo em dose tripla, com a 
criação, naquele ano, dos Prêmios Municipal, Medeiros e Albuquerque e Ga-
zeta de Notícias. Pode soar estranho que Medeiros, acadêmico à época vivo, fosse 
patrono de premiação, em detrimento dos outros 39 colegas, mas o mistério 
se esclarece quando, sabemos que o concurso portava o título de sua fonte 
financiadora. Logo, o “Municipal” não indicava a abrangência geográfica da 
disputa, mas simplesmente informava que o prêmio dispunha do patrocínio 
da empresa locatária de nosso belo teatro.

Ainda está por ser escrita a história dos concursos e prêmios da Academia, 
território frequentado – como tudo que é humano – por irrefreáveis ódios 
e paixões. A palavra “concurso” origina-se do latim concursus, significando 
“corrida em massa para um lugar, encontro ou reunião”, e também “choque 
de tropas em batalha”. Quem concorre “corre com” o outro; a questão é que 
às vezes esse lugar para onde se corre comporta apenas a exiguidade de um 
espaço individual. Como regra, a Academia não premia pessoas, premia obras. 
Láureas pessoais se davam, por exemplo, nos certames candidamente “monar-
quistas”, que coroavam sucessivos “príncipes dos poetas”; os cinco autores 
ungidos em tais pleitos provieram da ABL: Olavo Bilac, eleito em 1913, em 
consulta promovida pela Revista Fon-Fon; pelo mesmo periódico, sagrou-se, no 
ano de 1924, Alberto de Oliveira, sucedido, em 1938, por Olegário Mariano. 
Já na segunda metade do século XX, em 1955, o escolhido foi Guilherme de 
Almeida, através de uma enquete do Correio da Manhã. Em 1982, foi a vez de 
Cassiano Ricardo. É conhecido o episódio em que um taxista, ofuscado pela 
magnificência do fardão acadêmico, indagou a Aurélio Buarque de Hollanda: 
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“Sois rei?” Se o episódio houvesse ocorrido com Cassiano, ele poderia modes-
tamente retrucar: “Não, sou príncipe.”

No âmbito da Academia, relembremos duas famosas premiações. Guima-
rães Rosa foi vencedor, em 1936, com um conjunto de poemas, Magma, que, 
ele, cautelosamente, preferiu conservar inédito, apesar dos entusiasmados elo-
gios do relator do concurso, Guilherme de Almeida: “Não seja a ninguém 
conferido o 2.º prêmio, tão distanciados estão do primeiro os demais con-
correntes.” No discurso de agradecimento, Rosa já fazia restrições à obra, di-
zendo ser este livro uma criatura “com quem talvez eu já não esteja muito de 
acordo, mas a quem vossa consagração [da Academia] me força a respeitar”. 
Numa cerrada autocrítica, ele fazia calar o Guimarães-poesia, que logo abriria 
passagem para o Guimarães-pRosa.

Se esse livro, pelo ineditismo preservado até 30 anos após a morte do autor, 
não pôde surtir efeito imediato, algo bem diverso aconteceu com a premiação, 
em 1938, de Viagem, de Cecília Meireles. Intensa polêmica, repercutindo na 
grande imprensa carioca, cercou o processo de escolha. O relator, e grande 
defensor da obra, foi o poeta Cassiano Ricardo, que, através da alta criação de 
Cecília, contemplava no mesmo passo a autoria feminina e a poesia moderna, 
ainda encarada com reservas no Petit Trianon, apesar de alguns modernistas 
já integrarem o quadro da Casa. O obstinado opositor de Cecília foi o gine-
cologista e acadêmico Fernando Magalhães, adepto da concessão do prêmio 
ao livro Pororoca, de Wladimir Emanuel, de cujas águas o relator Cassiano 
Ricardo pescou e reproduziu um verso: “milho, algodão, mandioca, tabaco, 
feijão”. As razões da animosidade de Magalhães nunca foram de todo escla-
recidas, mas é provável que a ele tenha incomodado a desassombrada conduta 
de Cecília Meireles nos artigos que vinha publicando em defesa de uma edu-
cação pública laica, baseada no ideário da “Escola Nova”, propugnado por 
Fernando de Azevedo. Além de desqualificar a Pororoca e outros competido-
res, Cassiano não poupou sequer a figura do proponente, desferindo dardos 
envenenados na direção do confrade. Ao cabo da discussão, seu parecer foi 
aprovado com apenas dois votos contrários – o de Fernando Magalhães e o de 
Alceu Amoroso Lima. A partir daí, a carreira literária de Cecília viajou rumo 
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à consagração. Ela mesma passou a considerar este livro seu efetivo “marco 
zero”, renegando a vasta produção que o antecedeu.

Poucos anos depois, em 1941, a ABL instituiu o Prêmio Machado de As-
sis, para conjunto de obra, atribuído em 2013, com todo mérito, a Silviano 
Santiago, a quem saúdo neste momento, bem como aos demais contemplados: 
Antonio Cicero, Caetano Galindo, David França Mendes, José Rogério Fon-
tenele Bessa, Lucia Bettencourt, Luiz Raul Machado, Lya Luft, Pedro Meira 
Monteiro e Sidney Chaloub – autores que honram a tradição de exigência e 
excelência da Casa de Cassiano Ricardo.

Mas retornemos ao dia 26 de agosto de 1897, quando havíamos deixado 
Machado de Assis às voltas com a segunda sessão da ABL. O desamparo 
pecuniário da Academia, parcialmente suprido com a providencial doação de 
cem mil réis, revelava as agruras do momento, e seria tema retomado em ses-
sões vindouras, como a de 30 de junho de 1900, em que Machado solicitou 
a cada acadêmico uma pequena contribuição, à guisa de rateio das despesas 
de impressão de convites e aluguel de cadeiras, para uma iminente cerimônia 
de posse. Mas, se existia a precariedade do presente, havia também a fome do 
futuro, na esperança de que a agremiação sobrevivesse a ponto de desenvolver 
projetos de longo prazo, como o Dicionário bibliográfico brasileiro. Pesquisa que, 
por sinal, trataria de resgatar o peso do passado, ao incidir, preferencialmente, 
na vida e obra dos patronos de cada uma das cadeiras, para que as produções 
de tais antecessores conferissem um lastro de historicidade desejável, ainda 
que artificioso, à nova instituição. Como observei em outro contexto, os fun-
dadores desfrutaram da rara oportunidade, num viés borgiano, de gerar quem 
lhes antecedeu. Os patronos forneceram séculos de passado a uma Academia 
com meses de vida.

Poucos foram os registros de intervenções mais longas efetuadas por Ma-
chado de Assis no exercício da Presidência. Atentemos para a fala machadiana 
no encerramento do ano acadêmico de 1897, na sessão de 7 de dezembro. 
Nela, o escritor refere-se ao caráter de “torre de marfim” da instituição, e, 
prudente, acrescenta: “Homens daqui podem escrever páginas de Histó-
ria, mas a História faz-se lá fora.” Declaração à época perfeitamente justa e 
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compreensível, considerando-se o homem conciliador que foi Machado, e seu 
desejo de promover o convívio pacífico e civilizado num ambiente político 
cindido entre simpatizantes monarquistas e republicanos que coexistiam na 
Casa.

Arriscado, porém, especular como agiria Machado de Assis nos dias de 
hoje, em que as torres do marfim excludente ou exclusivo cederam lugar às 
torres inclusivas do universo eletrônico e digital. Preservar a memória não é 
protegê-la sob a tutela de poucos, mas expandi-la como um bem comum. E 
hoje a História faz-se em qualquer lugar – até mesmo na escrita. De algum 
modo, as vozes de recentes manifestações acabaram promovendo a conflu-
ência entre escrever e fazer a História – vivenciamos uma espécie de escrita 
prévia do acontecimento imediato, em que o roteiro de anônimos e múltiplos 
autores era sugerido e disseminado nas redes sociais pouco antes de tomar 
corpo e consistência no espaço público. Ousaria dizer que – sem jamais re-
nunciar à exigência qualitativa e aos imperativos éticos – é para essa direção, 
agregadora, que a Academia do século XXI tende a caminhar, abrindo-se para 
a possibilidade de que, cada vez mais, discursos diversificados nela encontrem 
eco e guarida. Sim, sua missão é a de guardar a memória, mas isso não implica 
a recusa do tempo presente. Ela torna-se guardiã no sentido que lhe atribuiu 
um poeta: “Guardar uma coisa não é escondê-la ou prendê-la./ Em cofre não 
se guarda coisa./ Em cofre perde-se a coisa à vista.”

Por fim, cito a frase em que Machado de Assis sintetiza o que lhe parece 
ser a mais alta vocação de uma Academia: “Trabalhar pela extensão das ideias 
humanas.” O primado da inteligência e a força das ideias tem o poder de atra-
vessar e renovar qualquer parede – inclusive as de marfim.
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Sobre o bom humor 
na Academia

Cícero Sandroni

Rir não é tema comum nas academias. Jean-Baptiste Poquelin, 
dito Molière, herdeiro literário das improvisações da Com-

media dell’Arte italiana, zombou delas, na peça As preciosas ridículas. Para 
Otto Maria Carpeaux “Molière é o clássico cartesiano das comé-
dias, e, além disso, é o maior dos comediógrafos. Revolta-se contra 
as convenções que violentam a natureza: preciosismo, hipocrisia, a 
falsa ciência dos médicos, a educação errada”. E a Academia Fran-
cesa, nos seus primórdios, não poderia escapar à sua irreverência. 
Em plena atividade à época da instituição da Academie, Molière não 
participa dela e só mais tarde é reconhecido quando, segundo nos 
lembra Eduardo Portella, foi cunhada na base do seu busto, instala-
do em um dos seus salões, a frase: Rien ne manque à sa gloire, i1 manque 
la nôtre. Assim a circunspecta instituição prestou sua homenagem à 
comédia. Alexis Piron, 1689/1773, poeta satírico francês, autor 
de La Métromanie, tentou ingressar na Academie, mas seu nome foi 

C i c l o  “ O  b o m  h u m o r  n a  A B L”

* Conferência proferida em 4 de junho de de 2013.

Ocupante 
da Cadeira 6 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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vetado por Richelieu. Vingou-se deixando um epitáfio onde ri de si mesmo 
e da Academie: Ici git Piron, que ne fut rien pas même academicien. Piron é autor do 
epigrama sobre o riso J’ai ri, me voilá desarmé.

Portanto, cuidado com o riso. Em seu romance O nome da Rosa, Umberto 
Eco demonstrou o perigo da alegria, ao provocar uma série de crimes de um 
assassino de mau humor, o primeiro serial killer da história da ficção, assunto 
que veremos mais adiante. Monteiro Lobato, no conto “O Engraçado Arre-
pendido”, do livro Urupês, conta a história de um humorista famoso de cidade 
do interior interessado no emprego do coletor de impostos e planeja matá-Io 
contando uma piada tão engraçada capaz de levá-lo, ao gargalhar, desta para 
melhor. Consumado o crime, entra em depressão e quando não consegue a 
nomeação, suicida-se, enforcando-se numa perna da ceroula. Foi engraçado 
até na morte, comentaram os amigos no seu velório. 

Em recente conferência nesta Academia, a professora Marlene de Castro 
Correia dedicou alguns minutos à poesia humorística de Álvares de Azevedo 
patrono da cadeira n.o 2 desta casa ao citar entre outros versos um trecho da 
poesia “Soneto” Mas o que é triste e dói ao mundo inteiro/é sentir todo o seio palpitando 
...! cheio de amores! E dormir solteiro. 

O acadêmico Afrânio Peixoto, nascido em Lençóis, na Bahia, em 1876 
e falecido no Rio de Janeiro, em 1947, formado em medicina pela famosa 
escola da Bahia, segundo Afrânio Coutinho, seu contemporâneo, era dotado 
de personalidade fascinante, irradiante, animadora, além de ser um grande 
causer e um primoroso conferencista, capaz de conquistar pessoas e audiências, 
com uma palavra encantadora. Em sua volumosa produção de cientista, his-
toriador, sociólogo, pedagogo, criminalista, um livro, quase esquecido em sua 
fortuna crítica, refere-se este tema: Houmor antologia universal de humorismo.

Vale lembrar, pois esta é a Casa da memória, que Afrânio Peixoto era pre-
sidente da ABL em 1923, quando o Petit Trianon, pavilhão da França na 
exposição do Centenário da Independência, em 1922, se encontrava vazio. 
Amigo do embaixador da França, Alexandre Couty, conseguiu o seu empenho 
junto ao governo para obter a doação do pequeno palácio à Academia e teve 
sucesso na sua empreitada. Aquela réplica perfeita do Petit Trianon que se 
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encontra em Versalhes, construída por Luís XV e onde Maria Antonieta se 
refugiou com sua corte, para evitar contato com a corte do seu marido Luís 
XVI. Assim, em dezembro de 1923 tornou-se a nossa sede, que em dezembro 
próximo completará 90 anos no uso da ABL. 

No prefácio da sua antologia, onde não alude às alegres festas com muita 
dança, música e risos, organizadas por Maria Antonieta no Petit Trianon ori-
ginal, o nosso grande benemérito demonstra o domínio da cultura clássica e 
explica as raízes do cômico e do humor, para distinguir entre os dois. O cômi-
co nos leva às gargalhadas, e o houmor, ao sorriso inteligente ou até à boa risada 
das quais se dizia antigamente, desopilavam o fígado. Para ele, os ingleses têm 
senso de houmor, mas não são os donatários deste estilo. Cita R. C. Cartom, 
segundo o qual o houmor não tem fronteiras e os humoristas são cosmopolitas: 
Shakespeare, Sterne, Dickens, Tackeray estendem a mão através dos tempos a 
Rabelais, Molière, Cervantes. E se tivéssemos de indicar o príncipe dos hu-
moristas, não iríamos buscá-lo nas ilhas britânicas. Seria Rabelais, ou, senão 
a melhor, Cervantes. O Quixote, para Peixoto, é a obra-prima do humorismo. 

E vai além: “Uma antologia do humor deveria começar pela página do 
Gênesis em que Javeh, tendo criado o mundo, no qual as plantas se parasitam, 
os animais se entredevoram, o ser humano, Adão, Eva, Caim, Abel, Seth, etc. – 
praticam a desobediência, a rebeldia, a inveja, o assassinato, o roubo, o incesto 
e Javeh declara que “tudo está bem”. R. C Cartom está de acordo: “Não é 
falta de respeito atribuir à divindade o senso de humor ... é mesmo o único 
meio de explicar alguns tipos que vemos, em volta de nós ... Portanto, Deus 
também é humorista. Aliás está dito em todas as letras que Deus se rirá dos 
homens (Salmos II, 4). Os imortais do Olimpo tinham o permanente riso, 
comunicativo e indiscreto, que abalava os paços celestes. Os habitantes do céu 
judeu também se riem, dos pobres terrenos. 

No seu livro As razões do coração, Afrânio conta a história de uma viúva 
inconsolável e ciumenta, que estava causando uma crise no cemitério São 
João Batista. O marido adquirira duas sepulturas conjugadas, onde enterrara 
a primeira mulher e onde esperava enterrar-se. Casando com ele, o primeiro 
ato ciumento da tal viúva foi comprar outras duas sepulturas para si e para 
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ele, onde foi enterrado. Para livrar-se do mau agouro, pois queria casar-se de 
novo, a boa e fiel viúva comprou terceiro par de sepulturas para ela e para o 
futuro marido. Já aí estão três túmulos desaproveitados, e, como a população 
cresce, a moda pega e os viúvos e viúvas que querem casar e são ciumentos dos 
seus fúnebre amores ... está declarada verdadeira crise funerária no cemitério 
de Botafogo ...

Na antologia de Peixoto também encontramos o Padre Antônio Vieira em 
trecho do Sermão de Sexagésima, quando fala dos padres que ficam na Corte 
e os seus irmãos, que andam pelo mundo, a pregar a palavra de Deus: “Ah, 
dia do Juízo! Ah, pregadores! Os de cá, achar-vos-eis com mais Paço: os de 
lá, com mais passos ... e em outro trecho do mesmo tema acusa os do paço 
de “tomar o alheio, ou seja o do Rei, ou dos povos, é a origem da doença: e 
as várias artes e modos e instrumentos de tomar são os sintomas, que, sendo 
de sua natureza mui perigosa, a fazem mais mortal. E se não, pergunto, para 
que as causas dos sintomas se conheçam melhor. Toma nesta (doença) o mi-
nistro da Justiça? Sim, toma. Toma o ministro da Fazenda? Sim, toma. Toma 
o ministro da República: sim, toma. Toma o ministro da Milícia? Sim, toma. 
Toma o ministro do Estado? Sim, toma. E com tantos sintomas lhe sobrevêm 
ao pobre enfermo milagre é que não tenha expirado”. 

“Rir é o melhor remédio”, serve como título de algumas seções de humo-
rismo de revistas e jornais. Hoje, médicos e palhaços frequentam hospitais 
para adotar a risoterapia, isto é, o paciente já está pra lá de Bagdá, mas, depois 
de ouvir algumas piadas, morre de rir, no caso, literalmente. A expressão só 
dói quando eu rio, é absolutamente verdadeira, pois se alguém tem dores na 
região abdominal, e ouve uma história engraçada, o riso chacoalha os mús-
culos daquela parte da anatomia humana e, se a vítima gargalha (no caso da 
piada boa), as dores aumentam. Se a piada for longa e ruim, e vier em dois vo-
lumes, ao rir, mesmo de forma hipócrita, a vítima chora lágrimas de esguicho, 
na expressão do sempre lembrado e saudoso Nelson Rodrigues. 

 !
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Para Henry Bergson, o filósofo francês autor do livro Le Rire, não existe o 
cômico no que não for humano. Cito Bergson, consciente da advertência do 
jornalista e humorista norte-americano Ambrose Bierce (1842-1913), por-
tanto contemporâneo de Machado de Assis, que define citação como o ato de 
repetir de forma errada as palavras alheias. Bierce é também autor da frase: 
“A guerra foi a maneira que Deus escolheu para que os americanos aprendes-
sem geografia.” Mas voltando a Bergson, e na tentativa de não errar, “uma 
paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia; jamais será 
engraçada ou risível”. Ainda Bergson: 

“Podemos rir de um animal porque surpreendemos nele uma atitude 
ou uma expressão humana. Riremos de um chapéu; mas o que nos faz 
achar graça não é um pedaço de feltro ou de palha, é a forma que os 
homens deram a ele, é o modo com o qual ele foi arrumado na cabeça 
de alguém. Muitos definiram o homem como um animal que ri. Podería-
mos defini-lo como um animal que faz rir, – porque, se qualquer outro 
animal o consegue, ou qualquer objeto leva-o a isso, é sempre por uma 
semelhança com o humano, pela marca que o homem imprime nele ou 
pelo uso que faz dele.” 

 !

Machado de Assis, fundador, ocupante da cadeira número 23, presidente 
por 13 anos e consolidador desta Casa, escreveu crônicas para o jornal Gaze-
ta de Notícias, na seção intitulada Balas de Estalo, todas com a pena da galhofa 
sem molhá-Ias na tinta da melancolia. Em uma delas, comenta as dificul-
dades de um cidadão para viajar num bonde com um tom quase surrealista. 

Ao analisar esta crônica, a professora Sônia Brayner ressalta o fato do tex-
to se tomar tanto mais humorístico quanto mais despropositadas são suas 
indicações, desconstruindo o discurso sério institucional até o limite de sua 
negação e de seu contrário. Para ela, na referida crônica “vê-se o um Xavier de 
Maistre não sei se lhe meti algumas rabugens de pessimismo. Pode ser. Obra 
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de finado. Escrevi-a com a pena da galhofa e a tinta de melancolia e não é 
difícil antever o que sairá desse conúbio”. 

Brayner ainda vê nessa crônica e nas do período compreendido entre 1877 e 
1883 “a época de gestação e modificação decisiva da ficção machadiana e dessa 
perspectiva dialógica crescente em que se instaura o seu discurso narrativo” . 

Quer dizer, ao narrar um simples passeio de bonde, o “Bruxo” faz humo-
rismo de primeira água. Gênio? Ou leitor de Laurence Sterne, de Xavier de 
Maistre, de Almeida Garret? Quem nos guia nessa resposta é o acadêmico 
Sergio Paulo Rouanet. No seu livro Riso e melancolia, lemos que “a palavra shan-
dean, no Webster’s International Dictionary, significa ‘alguém que tem o espírito de 
Tristram Shandy’ e shandism é definido como ‘a filosofia de Tristram Shandy’. 
Ela designa uma atitude entre libertina e sentimental, um sensualismo riso-
nho, um humor afável e tolerante, capaz de perdoar transgressões próprias 
e alheias, mas também de zombar, sem excessiva malícia, dos grandes e pe-
quenos ridículos do mundo. (...) Proponho usar o termo para designar uma 
forma literária – a forma shandiana. Sterne a criou, mas não a defmiu. Quem 
a definiu, dando-lhe contornos conceituais, foi um dos mais perfeitos cultores 
da forma shandiana, nascido 126 anos depois de Sterne e há muitos milhares 
de quilômetros de sua Irlanda natal: Machado de Assis”. 

Rouanet prossegue: no prefácio “Ao leitor”, das Memórias Póstumas, diz Ma-
chado de Assis: “Trata-se, na verdade, de uma obra difusa, na qual eu, Brás 
Cubas, se adotei a forma livre de um Sterne, ou de para vencer na vida, é preciso, 
como o deus Janus, manter as duas faces do medalhão, a exterior, falsa e hipó-
crita, e a interna, onde viceja, recôndito, o verdadeiro interesse do indivíduo.”

Para Rouanet, nessas linhas, “Machado define uma forma e enumera os 
que a adotaram. Ele dá todos os elementos para definir a forma do seu livro. 
Ao fazê-lo, contribui de modo decisivo para definir uma forma genérica a que 
se filia esse livro, e que ele diz ter ‘adotado’. O que estou chamando de ‘forma 
shandiana’.”

Poderíamos, então, percorrer toda a obra de Machado de Assis para ilus-
trar o texto escrito com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, mas 
prefiro resumi-lo naquele período com início no capítulo 16 de Memórias 
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Póstumas de Brás Cubas, “Uma reflexão imoral”: “O que eu quero dizer é que 
a mais bela testa do mundo não fica menos bela, se a cingir um diadema de 
pedras finas; nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, 
que era bem bonita, Marcela amou-me...” E conclui no capítulo 17: “Do 
trapézio e outras cousas” (...) “Marcela amou-me durante 15 meses e onze 
contos de réis.”

No conto “Teoria do Medalhão”, o mestre nós dá um exemplo notável da 
sua ironia, no diálogo do pai ao aconselhar o filho a vencer na vida sem fazer 
força. Pleno de humor cáustico, delicioso libelo do escritor contra a medio-
cridade intelectual e social da capital de um país escravocrata e elitista, onde 
viceja uma sociedade burguesa, retrógrada e arrogante. Na conversa, os conse-
lhos paternos ensinam fórmula cínica para alcançar o sucesso na vida: cultivar 
a mediocridade condecorada, a troca de favores, a hipocrisia e a capacidade 
de adular os poderosos. Machado retrata neste conto o Brasil de sua época 
e de hoje, ao ver um país onde exercício pleno do contra-senso que (ambi-
valentemente) tenta inverter as posições da normalidade, mas demonstra, no 
confronto dos enunciados, a própria crise da situação, isto é, as dificuldades 
e percalços de um cidadão desprevenido e educado, dentro de uma condução 
coletiva. 

Dessa forma, explicado o conto, perde um pouco do humor genuíno do 
ridendo castigat mores machadiano. Millôr Fernandes resumiu e parodiou o conto 
neste conselho do pai ao filho em pleno século XXI: “Fique certo de uma coi-
sa, meu filho: se você mantiver seus princípios com firmeza, caráter íntegro, 
dignidade e honradez, esteja certo de que um dia aparecerá alguém oferecendo 
excelentes condições para abdicar deles.” Citei aqui o ridendo, mas não é um 
provérbio latino, mas sim expressão do latinista francês Jean de Santeul (1630-
1697), contemporâneo de Molière. Os latinos riam, sim, dos costumes e não 
posso deixar de citar aqui o poeta satírico Juvenal, o Décimus Junis Juvenalis, 
de verve poderosa, autor das Sátiras, onde ataca os poderosos e os vícios da sua 
época no último século antes de Cristo. Por sua força moral, foi convidado 
por alguns cidadãos probos de Roma para integrar o Senado. Resposta de 
Juvenal: “Não posso ir para o Senado. Não sei mentir.”
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Mas desde quando o homem começou a rir? Para responder a esta pergunta 
devo ingressar em um texto supostamente mais erudito, sem risadas, e quem 
quiser aproveitar uns cinco minutos para um cochilo a hora é esta. Vou citar a 
Paideia, a formação do homem grego, de Werner Jaeger, no qual ele afirma: 

“Não há um evento mais expressivo do desenvolvimento das formas supe-
riores do espírito a partir das raízes naturais e telúricas do que a história da 
comédia. Suas origens eram obscuras, até o apogeu da arte de Sófocles, mas 
esteve desde o início no centro do interesse público. O komos, isto é, a embria-
guês das festas dionisíacas campestres, com as suas primitivas canções fálicas, 
(depois significando komodós o ator cômico, e então komódia poesia satírica) não 
pertenciam à esfera da criação espiritual, à poiesis propriamente dita. Na comé-
dia literária, tal como a conhecemos em Aristófanes, fundem-se os elementos 
mais diversos, provenientes das mais antigas festas dionísicas. Ao lado da exal-
tação festiva do komo, que lhe deu o nome, encontrava-se a parábase, a procissão 
do coro, que, diante do público que primitivamente o rodeava dava curso livre 
a troças mordazes e pessoais e até, na sua mais antiga forma apontava a dedo 
para um ou outro dos espectadores. Daí a mania... 

As vestes fálicas dos atores e os disfarces do coro, especialmente por meio 
de máscaras e animais – rãs, vespas, pássaros – provêm de uma antiquíssima 
tradição, pois já se encontram presentes em velhos autores cômicos, em quem 
esta memória se mantém bem viva, ao passo que é débil ainda o seu espírito 
próprio.”

Se este fosse um texto científico de antropologia, o autor poderia até ar-
riscar-se a dizer que a origem dos nossos desfiles de escola de samba “estão 
nas antigas festas dionisíacas”, envolvidas em ritos africanos, embora as vestes 
fálicas, que, segundo Houaiss, nas tais festas se levava como símbolo da gera-
ção, nos sambódromos de hoje, o símbolo esteja invertido. 

No capítulo da Poética, onde trata da comédia, Aristóteles considera-a gê-
nero menor, ao voltar-se para as ações ignóbeis, vitupérios, enquanto as tragé-
dias tratam de hinos e encômios. Aristóteles alude ao poema Margites, atribuí-
do a Homero, supremo poeta no gênero sério, o primeiro a traçar as linhas 
fundamentais da comédia, dramatizando, não o vitupério, mas o ridículo. 
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Para o filósofo, o Margites representa para a comédia o que a Iliada e a Odisséia 
representam para a tragédia”. 

Mas, mesmo com tal comparação, segundo Aristóteles a comédia é a imita-
ção de homens inferiores (ou levados a uma situação inferior, escorregar numa 
casca de banana, por exemplo, ou então vide Charles Chaplin, o Carlitos) não 
quanto aos vícios, mas só quanto ao ridículo. O ridículo é apenas perto do 
feito, torpeza anódina e inocente e bem o demonstra, por exemplo, a máscara 
cômica, que, sendo feia e disforme, não tem (expressão de) dor. 

Mas Aristóteles com todo o seu gênio e saber, esqueceu-se de um ponto, 
não na Poética, mas na Me tafisica, e assim provou Machado de Assis, no capítulo 
XLII nas Memórias póstumas, intitulado “Que escapou a Aristóteles”: 

“Outra cousa que também me parece metafísica é isto – dá-se movimen-
to a uma bola, por exemplo; rola esta, encontra outra bola, transmite-lhe o 
impulso, e eis a segunda bola a rolar como a primeira rolou. Suponhamos 
que a primeira bola se chama ... Marcela, – é uma simples suposição; a 
segunda, Brás Cubas; – a terceira, Virgília. Temos que Marcela, recebendo 
um piparote do passado rolou até tocar em Brás Cubas, – o qual, cedendo 
à força impulsiva, entrou a rolar também até esbarrar em Virgília, que não 
tinha nada com a primeira bola; e eis aí como, pela simples transmissão 
de uma força, se tocam os extremos sociais, e se estabelece uma cousa que 
poderemos chamar – solidariedade do aborrecimento humano. Como é 
que este capítulo escapou a Aristóteles ?” 

Eis aí como Machado, pela simples força do seu talento, consegue parodiar 
a Filosofia e lançar uma dúvida, em tom de chiste, sobre a obra do Estagirita. 
(Por falar em chiste, Freud estudou o tema, eu pretendia analizá-lo aqui, mas 
desanimei diante da tarefa, pois, ao pretender, seria muita pretensão da minha 
parte. Então deixo aqui apenas a anedota narrada por Freud como exemplo de 
chiste: “Um rei percorria o seu reino e encontrou um lavrador parecedíssimo 
com ele, uma verdadeira cópia, parecia até seu irmão. Então perguntou-lhe: 
‘Sua mãe andou pela corte?’
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E o lavrador respondeu: ‘Minha mãe, não, mas meu pai, sim’”.
Fechado o parêntese, talvez encontrássemos a resposta à pergunta de Ma-

chado no segundo texto sobre a Comédia, prometido por Aristótele, não só 
na Poética, mas também na Retórica, texto dado por perdido, ou ele não escreveu, 
por considerá-Ia um gênero menor. Para Umberto Eco, no seu romance O 
nome da Rosa, Aristóteles não só escreveu um segundo texto sobre a Comédia, 
encontrado em grego e na tradução para o latim, e escondido na biblioteca 
do mosteiro pelo bibliotecário, o monge Jorge de Burgos. Quando os monges 
tentam ler o livro, ocorrem os assassinatos, que vão ser desvendados pelo 
franciscano Guilherme de Baskerville e seu aluno Adso, referência de Eco ao 
detetive de Conan Doyle no conto O Cão dos Baskerville e ao doutor Watson, o 
narrador das histórias de Sherlock Holmes. Adso, como se sabe, é o narrador 
da história de Eco. E a fúria contra o riso e a alegria do bibliotecário, que Eco 
jura não ter sido inspirado no escritor Jorge Luis Borges, leva-o a cometer os 
crimes para condenar o riso: O riso é a fraqueza, a corrupção, a insipidez da 
nossa carne. É o folguedo para o camponês, a licença para o embriagado, mas 
aqui, aqui ... Jorge batia agora o dedo em cima da mesa, perto do livro que 
Guilherme tinha diante de si, aqui a função do riso é invertida, elevada à arte, 
abrem-se-lhe as portas do mundo dos doutos. Faz-se dele objeto da filosofia 
e de pérfida teologia... O riso libera o aldeão do medo do Diabo porque na 
festa dos tolos também o Diabo aparece pobre e tolo, portanto controlável. 
Mas este livro poderia ensinar que libertar-se do medo do Diabo é sabedoria. 
Quando ri, enquanto o vinho borbulha em sua garganta, o aldeão sente-se 
patrão porque inverteu as relações de senhoria: mas este livro poderia ensinar 
aos doutos os artifícios argutos e desde então ilustre, com que legitimar a 
inversão. O riso distrai, por alguns instantes, o aldeão do medo. Mas a lei é 
imposta pelo medo cujo nome verdadeiro é temor a Deus. E deste livro pode-
ria partir a fagulha luciferina que atearia no mundo inteiro um novo incêndio: 
e o riso seria designado como arte nova, desconhecida até de Prometeu, para 
anular o medo. 

Tudo isso seria obra de Aristóteles, se tivesse escrito a segunda parte da Co-
média. Assim, segundo Humberto Eco, quase todos os fundadores e patronos 
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da nossa Academia estariam no índex do monge porque escreveram texto de 
humor a exemplo de Álvares de Azevedo citado acima. Muitos se dedicaram 
ao humor, à sátira e à paródia, entre os quais eu poderia citar, por exemplo, 
Gregório de Mattos. 

Outros patronos, nos encantam com sua prosa humorística e verso satíri-
cos, e tomo com exemplos Manuel Antônio de Almeida, com o seu Memórias 
de um Sargento de Milícias, e Joaquim Serra, autor quase desconhecido. Joaquim 
Manuel de Macedo sempre lembrado por seu romance A moreninha, mas tam-
bém autor de comédias e livros de humor, a exemplo de Conversas com meu tio. 
Mas na época da fundação, registramos a presença de um quarteto de autores 
humoristas, composto de Urbano Duarte, fundador da cadeira que escolheu 
para patrono seu amigo e parceiro França Júnior e Artur Azevedo cuja escolha 
recaiu no fundador do teatro brasileiro: Martins Pena. 

Na área da Paródia, vamos encontrar, como prometi no início, Monteiro 
Lobato, no conto “O Centaurinho”, do livro Histórias diversas, ao narrar o in-
gresso do Visconde de Sabugosa na Academia Brasileira de Letras: 

“Havendo o Visconde de Sabugosa entrado para a Academia Brasileira de 
Letras, Dona Benta fez questão de ir ao Rio, com todo o pessoal do sítio, 
a fim de assistir à cerimônia da posse. A eleição do Visconde correra muito 
barulhenta graças à oposição dos ‘imortais’ que não tinham em casa filhos 
crianças e, portanto, ignoravam quem fosse o tal sabugo-cientista. Emília, 
empenhadíssima na vitória do Visconde, teve de desenvolver uma atividade 
prodigiosa na remessa de leitões assados, cestas de jabuticabas, linguiças de 
lombo, farinha de milho de beijuzinho, quartos de paca, pencas de codornas 
e perdizes – e até de cambadas de lambaris de rabo vermelho (com algumas 
praquitingas entremeadas), a fim de conseguir votos. ‘É pela boca que se pega 
o ‘imortal’ – dizia ela.” 

Será mesmo? 
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Academia: uma casa 
bem-humorada

Murilo Melo F ilho

Fundada no dia 20 de julho de 1897, por iniciativa de Lúcio 
de Mendonça, esta Academia foi presidida, durante os seus 

primeiros 11 anos, por Machado de Assis.
Com uma tenaz vigilância do idioma e da Literatura nacional, 

ela tem sido um desmentido permanente aos vaticínios pessimistas 
sobre a vida curta dos organismos literários, como esta ABL, que 
ainda hoje subsiste consolidada no respeito de todo o Brasil.

Fundada há 116 anos, esta Academia Brasileira de Letras é uma 
casa habitada por Acadêmicos humanos e bem-humorados.

Sobrevivem muitas estórias e episódios, como a nos lembrar que 
nem sempre as coisas devem ser narradas com a “tinta da melanco-
lia” e sim, como diz o Acadêmico Ivan Junqueira, com a “pena do 
humor”.

C i c l o  “ O  b o m  h u m o r  n a  A B L”

* Conferência proferida em 18 de junho de de 2013.

Ocupante da 
Cadeira 20 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Escrevo, então, sobre “A ABL, uma Casa bem-humorada”, começando 
com a estória de um candidato que foi pedir um voto ao Acadêmico LUÍS 
VIANNA FILHO e ouviu dele a seguinte resposta:

– Preciso esperar que se esgote o prazo das inscrições. Porque, se, por 
exemplo, Gilberto Freyre, Érico Veríssimo ou Drummond se inscreverem can-
didatos, você acha que eu ainda poderei votar em você?

Já como candidato, coube ao biógrafo Luís Vianna Filho visitar um Aca-
dêmico para pedir-lhe o voto.

Na saída, quando se despediram, o Acadêmico e dono da casa sentiu um 
aperto de mão diferente e perguntou:

– O candidato é maçon?
E o candidato Luís Vianna Filho respondeu:
– Maçon propriamente dito não sou. Mas acontece que não seria pelo erro 

cometido num simples aperto de mão maçônico que eu perderia um voto tão 
importante como o do senhor. Vamos apertar as mãos, de novo?

Luís Vianna Filho achava que as sucessões na Academia, não raro, são mis-
teriosas, com segredos pelos quais ela paga até certo preço, pois existem os 
que não aceitam como ela é, e tem sido até hoje.

Nem sempre essas sucessões têm muita lógica. Um orador substitui um 
romancista e vice-versa. Um poeta toma o lugar de um historiador. Um mé-
dico sucede a um filósofo, um jornalista, a um militar, e um advogado, a um 
teatrólogo.

Luís Vianna Filho acrescentava que, neste assunto, a Academia Francesa é 
muito sábia, quando, fundada há quase 400 anos, vem reservando uma cota 
para notáveis, como: o próprio fundador e primeiro Presidente, Cardeal Riche-
lieu; os marechais Foch, Weigand e Villard; e mais recentemente o oceanógra-
fo Jacques Custeau e o cineasta francês René Clair, que foram várias coisas na 
vida, menos a de escritor.

Enquanto isto, essa mesma Academia não teve, entre seus membros: os 
intelectuais Molière, Sthandal, Beaudelaire, Zola, Balzac, e o próprio Victor 
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Hugo, que foi recusado três vezes e que só conseguiu eleger-se na quarta 
tentativa.

Numa campanha eleitoral, Luís Vianna dirigiu-se aos eleitores dizendo:
– Saúdo os pescadores de xaréu, os banhistas de Amaralina, os tripulantes 

dos saveiros, os jangadeiros de Itapoã, os frequentadores da Baixa do Sapa-
teiro e da Ladeira do Pelourinho, as baianas do Acarajé e da Menininha do 
Gantois.

E o candidato apresentou-se:
– Peço-lhes que, ao votarem, se lembrem bem do meu nome, Luís Vianna, 

que rima bastante com bacana e com banana.
No carnaval de 1945, o nosso futuro Acadêmico GENOLINO AMADO 

estava na Lapa, em torno de uma boêmia, com Francisco Alves, Pixinguinha, 
Aracy de Almeida, Sylvio Caldas, Orlando Silva, Herivelto Martins, Dalva de 
Oliveira e Ary Barroso, quando, de repente, Genolino se lembrou que ainda 
não tinha enviado a crônica daquele dia, para ser lida por Cesar Ladeira, na 
Rádio Mayrink Veiga.

Pegando um tosco telefone, acionado por manivela, conseguiu uma precá-
ria ligação com a emissora, improvisou um texto e o ditou para uma nervosa 
secretária, que, na outra extremidade, ia penosamente recolhendo o ditado, só 
Deus sabe como.

Por uma infeliz coincidência e como acontecia todos os dias, sua mãe, 
Donana, estava ao pé do rádio, ouvindo a crônica do filho. E não gostou nada 
daquele texto improvisado. No dia seguinte, interpelou Genolino:

– Você está doente, meu filho?
– Não. Estou bem.
– Muito ocupado?
– Ah, sim. Como a senhora adivinhou?
E Donana concluiu:
– Pelo seguinte. Porque a sua crônica de ontem estava muito ruinzinha. 

Uma pinóia.
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Genolino ressalta as marcas dos conterrâneos intelectuais, jurisconsultos, 
críticos, historiadores e pensadores de Sergipe, sua terra: Sílvio Romero, João 
Ribeiro, Gilberto Amado, Laudelino Freire, Jackson de Figueiredo, Amando 
Fontes, Joel Silveira e o maior deles, Tobias Barreto.

Na boca maldita, de Curitiba, onde se reuniam as línguas mais ferinas da 
cidade, EMÍLIO DE MENEZES, um humorista famoso, começou a notar 
que uma senhora bem vestida, de meia-idade, com alguns resquícios de beleza, 
voltava-lhe com frequência os olhares.

Imaginou fosse uma admiradora, que o tivesse reconhecido, e perguntou-
-lhe:

– Por que me olhas tanto?
E o próprio Emílio completou:
– Porque seu ar bonacheirão, sua silhueta redonda, sua cintura bem larga e 

seu busto avantajado lembram bem minha mãe, dois meses antes de morrer. 
E grávida.

E apontando para um desafeto, famoso porque não pagava as contas, Emí-
lio comentou:

– Ele parece até um botão. Não paga nem a casa em que mora.
Noutra ocasião, um conterrâneo o convidou:
– Vamos tomar um aperitivo? Quero dar-te a honra da minha companhia.
E Emílio, impiedoso:
– Mas logo honra? Queres dar-me justamente uma coisa da qual tanto 

precisas?
Ao ouvir certo crítico dizer que ele era um ladrão da honra alheia, Emílio 

não se conteve:
– Em matéria de honra, você pode despreocupar-se, porque nada tem para 

ser roubado.
Certo dia, Emílio encontrou-se com um amigo na Rua do Ouvidor. Era ju-

lho, fazia frio. E ele estava usando um vistoso fraque. O amigo, com um pete-
leco, espanou um cisco do seu ombro e pediu-lhe cinco mil réis emprestados.



Academia :  uma casa  bem-humorada 

155

Emílio ponderou:
– Está muito caro. Pode botar o cisco de volta.
Certa vez, Emílio era o quarto passageiro no banco do bonde do Méier e 

uma artista, muito conhecida e volumosa, tentou sentar-se ao seu lado, quan-
do no banco traseiro havia apenas três passageiros, além de uma vaga. Emílio 
protestou:

– Oh! Atriz atroz, atrás há três.
Noutra tarde, estava ele no mesmo bonde, quando entraram duas senhoras, 

suficientemente gordas para fazerem o banco dianteiro desabar com tanto 
peso. Emílio inclemente, comentou:

– Esta é a primeira vez na vida que vejo um banco quebrar por excesso de 
fundos.

Emílio voltou-se depois contra o historiador, Diplomata e Acadêmico Oli-
veira Lima. E versejou:

De fala mole e de pele bombalhona,
Ante a própria figura se extasia.
Como Oliveira de carne não dá azeitona,
Sendo Lima parece melancia.

Quem contava esta história era Manuel Bandeira:
– Quando a Academia elegeu Emílio de Meneses, o Acadêmico Afrânio 

Peixoto, que não gostava dele, jurou vingar-se da desfeita, fazendo a seguinte 
ameaça aos seus confrades:

– Vocês elegeram o Emílio, não foi? Está muito bem. Pois, então, eu, como 
vingança, vou eleger o Ataulfo de Paiva.

E, em 1917, três anos depois, cumpriu a promessa, aumentada em seguida, 
com o nome dado a uma bonita avenida no Leblon.

Agripino Grieco tinha especial marcação com VIRIATO CORREIA, de-
bochando com frequência de sua baixa estatura. Dizia Grieco:

– O fardão dele terá de ser feito numa loja de artigos infantis. Por exemplo: 
na “Colegial”.
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Comparecendo a um jantar, Viriato deparou com uma senhora elegante, de 
seios fartos, que transbordavam do sutiã. E não se conteve:

– Esta seguramente não será a Ceia do Senhor. Porque simplesmente esta-
mos diante de uma senhora dos seios.

Do crítico Agripino Grieco para o Acadêmico Peregrino Júnior:
– Acabo de ouvir um discurso-serpentina do Acadêmico Viriato Correia.
Peregrino perguntou:
– Serpentina? Por quê?
E Grieco respondeu:
– Porque colorido, comprido e enrolado.
Embora conterrâneos do Maranhão, os Acadêmicos Humberto de Cam-

pos e Viriato Correia mordiam-se com frequência.
Certa vez, informaram a Humberto que, em reunião numa casa de família, 

Viriato dele falara muito mal.
E Humberto, impiedoso, reagiu:
– Essa notícia não deve ser verdadeira, porque, ao que sei, Viriato nunca 

frequentou uma casa de família.
Endeusada com a fama de bela, Evita Perón, primeira-dama da Argentina, 

chegava gloriosamente ao Rio e deslumbrava o público concentrado ao longo 
da Avenida Rio Branco.

Igualmente empolgado, Viriato Correia dedicou-lhe uns versos:
Do seu povo argentino,
Ela veio ao Rio,
Sem ser uma viúva.
Nem uma ave, nem uma ova,
Muito menos uma iva,
Mas, sim, uma Eva e uma... uva.

Candidato à Academia, Viriato Correia visitou o médico e Acadêmico Fer-
nando Magalhães, expôs-lhe as razões da candidatura e pleiteou o seu voto, 
logo no primeiro escrutínio, ouvindo dele a seguinte resposta:
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– É incrível como você, jovem e tão pequenino, está sendo tão atrevido e, 
nas nossas eleições, já sabe até o que seja o primeiro escrutínio.

O Acadêmico José Carlos de Macedo Soares dormia profundamente du-
rante o discurso de posse de Viriato Correia, que, em certo trecho, alterou a 
voz e conseguiu despertá-lo:

– Sempre sonhei em entrar nestas portas.
E gritando, para acordar o Acadêmico dorminhoco:
– A-bri-ram-nas!
Preocupado com a saúde, Viriato Correia queixou-se a Múcio Leão:
– Há poucos minutos, esteve aqui comigo um tal de Rache, que me veio 

comunicar a sua candidatura à Academia. Acontece que não há vagas.
– Desconfio, assim, que eu deva andar muito doente, porque Rache, meio ra-

chado, perguntou bastante pela minha saúde, certamente de olho na minha vaga.
Viriato ficou sabendo depois que esse Rache visitara todos os Acadêmicos, 

deixando-o como último a ser visitado. E concluiu Viriato:
– Se ele, só agora, me visitou por último, é porque deve estar certo de que 

minha vaga tem tudo para ser a que ele pretende ocupar. Mas, vai enganar-se 
redondamente. Estou sentado nesta Cadeira há 32 anos. E dela, nem tão cedo 
pretendo sair.

Certa vez, Viriato recebeu a visita dos Acadêmicos Josué Montello e Múcio 
Leão, que lhe foram cumprimentar pelo 20.º aniversário de sua peça A Juriti. 
Viriato relembrou-lhes o sucesso da estreia:

– O teatro estava cheio, com a música de Chiquinha Gonzaga e a presen-
ça de Procópio Ferreira, como personagem principal, tendo no palco um 
papagaio, um cachorro e um jumento. No elenco de reservas, havia um ator 
experimentado em substituir qualquer companheiro faltoso.

E acrescentou Viriato:
– Eu vou entrando no teatro, quando aquele ator-melé, de reserva, passa 

por mim em disparada, como se estivesse fugindo dos bastidores. E eu o 
interpelo:
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– Que é isso? O que se passa com você?
E o ator-curinga, gritando de longe, já no meio da rua:
– Hoje, quem não está vindo trabalhar é o jumento. E o papel dele eu não 

faço.
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C i c l o  “ O  b o m  h u m o r  n a  A B L”

O humor e o cômico 
na ABL

Cláudio Murilo Leal

Nesta palestra, vou valer-me de textos que, de algum modo, 
ajudarão a caracterizar a forma de ver o mundo e descrevê-

-lo sob o prisma do Humor.
Voltando um pouco no tempo, no intuito de construir uma pon-

te com os escritores contemporâneos, recorro à verve satírica tão 
atual de Agrippino Grieco, um dos mais ferinos críticos da Litera-
tura Brasileira e dos hábitos e costumes da nossa vida literária. Ridendo 
castigat mores.

Inspirado no charivari da sessão histórica protagonizada por Graça 
Aranha na ABL, o vivo olhar de Grieco encontrou, nos inícios da nos-
sa modernidade, o tom humorístico caricato e zombeteiro ao utilizar 
o vocabulário da Literatura e da Gramática para situar a graça de seu 
texto num contexto cultural. 

* Conferência proferida em 18 de junho de de 2013.
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Escreve Agrippino Grieco em Carcassas gloriosas sobre a famosa 
tarde em que Graça Aranha quis converter em noite do Hernani 
os redutos do Petit Trianon:

que barulheira naquele misto de museu e belchior, naquele pequeno templo 
da Musa da Gramática, com um jardinzinho de canteiros ajustados a fita 
métrica como os sonetos parnasianos e umas saletas em que os antigos jogos 
florais de acrósticos e ditirambos são substituídos pela caça maníaca aos gali-
cismos e aos neologismos!

O contexto cultural aparece na comparação da tumultuada sessão na ABL 
com a estreia, em 1830, na Comédie Française, da peça Hernani, de Victor Hugo. 
Estreia que foi transformada em palco de violentos distúrbios deflagrados 
pelos representantes do nascente Romantismo francês. Assim como Hugo, 
Graça Aranha foi visto por Agrippino Grieco como um turbulento precursor 
da renovação da Literatura Brasileira.

O sarcástico crítico comparava a ABL daquela época a um museu, empre-
gando ironicamente uma palavra antiga e de estranho sabor: belchior: estabe-
lecimento onde são vendidos objetos velhos e usados: “que barulheira naquele 
misto de museu e belchior.”

A Academia seria o templo da Musa (comparação a princípio lisonjeira), 
porém uma simples Musa da Gramática, ciência contra a qual se rebelavam os 
escritores “antipassadistas, premonitórios da revolução literária dos anos 20 
e 30”, no dizer de Alfredo Bosi. Os novos escritores defendidos por Graça 
Aranha queriam pôr-se a salvo da férula do crítico Osório Duque-Estrada, 
cognominado, por sua defesa implacável do idioma, o guarda-noturno da 
Literatura Brasileira.

Os pequenos jardins do Silogeu eram medidos com fita métrica, do mesmo 
modo que a severa escansão parnasiana media as sílabas dos sonetos. Nas saletas 
(espaço lilliputiano evocativo de um aposento minúsculo) a referência a jogos 
florais cultiva uma estranha poética de nomes arrevesados como acrósticos e diti-
rambos, galicismos e neologismos, despertando a nossa imaginação para canteiros de 
dicionários, compêndios de gramática e publicações sobre a Arte poética.
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O Humor, para quem o percebe, desperta um sutil processo mental: umore 
è cosa mentale, poderia ter dito Leonardo Da Vinci. Nas entrelinhas do dito e 
do não dito, o Humor tece a sua infinita trama de conotações, metáforas, 
subentendidos, jogos de palavras, articulações entre o sisudo e o pitoresco, 
entre o erudito e o popular. Utilizando-se do potencial sugestivo da sátira, da 
paródia, da paráfrase, o scriptor ludens procura lançar mão de todo um arsenal 
simbólico para conquistar o seu público. Até o mau humor, paradoxalmente, 
também pode ser aproveitado para deflagrar o Humor.

E o humor negro? O acadêmico Geraldo Holanda Cavalcanti traduziu 
com excepcional habilidade os poetas italianos Giuseppe Ungaretti, Salvatore 
Quasimodo, Umberto Saba, Eugenio Montale. Deste, último, lemos o poe-
ma: “Em Roma há uma casa funerária / que se chama O FUTURO. E ainda se 
diz / que o humor negro morreu com Jean-Paul / Jonathan Swift / e Achille 
Campanile.”

Já a piada, como o cafezinho, quando repetida ou requentada sempre per-
dem graça e sabor.

As estratégias de quem produz o Humor são múltiplas como as deforma-
ções esperpênticas da realidade, inspiradas nos espelhos convexos do Callejón 
del Gato, em Madri, magistralmente transpostas para as novelas Don Ramón 
María del Valle-Inclán. Também uma fingida seriedade pode tornar-se engra-
çada. O francês denomina pince-sans-rire o ar sério com que alguém conta uma 
blague, uma vez que o compromisso com o riso, a gargalhada, é obrigação da 
Comicidade, do Cômico, e não do Humor.

O Humor esconde no subentendido da verbalização um duplo viés. Aque-
le que dialoga com o cotidiano, o imediato, descobrindo a graça e a poesia 
através do chamado wit inglês e que um bom exemplo seria a crônica de Otto 
Lara Resende “O pastel e a crise”, que resume uma excursão, dita cultural, de 
Otto acompanhado de Rubem Braga ao Centro da Cidade:

Um dia, Rubem me telefonou: vamos ao Bar Luís, na Rua da Carioca? 
O objetivo era promovermos uma excursão cultural. Mas o chope estava 
esplêndido. Começamos por um preto duplo, que a sede era forte. Depois 
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mais um, agora louro. E outro. Claro que não faltou o salsichão com bas-
tante mostarda. Calados, mas vorazes, cumpríamos um rito. Saímos dali 
e fomos a um sebo. O Rubem comprou Xanã, do Carlos Lacerda, com 
dedicatória. Depois, pegamos o carro e voltamos pelo Aterro, onde se po-
dia exercer o direito da livre eructação. Tinha sido um perfeito programa 
cultural. E sem nenhum incentivo do governo.

A ironia deste texto mineiramente disfarçada reside no contraste entre 
o elevado projeto da excursão cultural e o modesto resultado da realidade 
de chopes, salsichões, a compra de apenas um livro e o melancólico retor-
no para casa. A irrecusável proposta cultural e os fatos narrados foram os 
elementos que compuseram a crônica bem-humorada. O fracasso da dou-
ta missão sofrido por dois ilustres escritores, ou melhor, a troca de um 
objetivo nobre por uma pífia boemia no Bar Luís... leva o leitor duvidar 
da consistência do objetivo cultural que resultou na frustrada excursão. A 
suplantação do ideal pela realidade de um cotidiano corriqueiro propiciou, 
neste caso, o surgimento do Humor. O filósofo Immanuel Kant já afirmara 
que “o Humor surge da transformação repentina de uma grande expectativa 
para o Nada.”

O outro viés do Humor, revelador de um pensamento que poderia ser 
chamado, talvez, de metafísico, guardadas as devidas proporções, transcende à 
trivialidade cotidiana do Rubem e do Otto, e amplia as referências da intriga 
material para o universo espiritual. São conhecidas as consagradas expressões: 
“frase de espírito”, “fulano é muito espirituoso”, pois o espírito em conúbio 
com o divertido são ingredientes indispensáveis na receita do Humor.

Já a comédia bufa, o pastelão, a pantomima, a farsa, a chalaça e mesmo a 
Commedia dell’Arte, caracterizam-se por serem, como o cacth as cacth can, luta livre 
analisada por Roland Barthes em seu livro Mythologies, uma encenação magni-
ficada, um espetáculo excessivo. Este tipo de exibição não representa o puro 
Humor, que se resguarda em uma configuração mais tímida e introspectiva. 
Machado de Assis forneceu a fórmula perfeita para qualificar o nosso humor 
quando, em Memórias póstumas de Brás Cubas, afirmou que escrevia com “a pena da 
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galhofa e a tinta da melancolia”. Galhofa... melancolia. Humana bipolaridade 
que liquefaz o pensamento radical e único e é interpretada por Moacyr Scliar 
como uma síntese do caldeamento racial do brasileiro: a nostalgia dos portu-
gueses, a tristeza dos negros escravizados, dos índios chacinados, do imigrante 
desenraizado. Mas o riso do carnaval (Scliar usa esta metáfora) neutraliza a 
melancolia hereditária do brasileiro. Trata-se, segundo o médico e escritor gaú-
cho, de uma bipolaridade salvadora. Sergio Paulo Rouanet, em seu livro Riso e 
melancolia, relembra que Brás Cubas pensou em inventar um emplasto salvador 
anti-hipocondríaco, destinado a aliviar os sofrimentos anímicos da melancólica 
humanidade, deixando-a mais propensa à fruição das alegrias da vida.

O Humor, como um analgésico, pode ser oferecido também em pílulas. 
O Barão de Itararé, Millôr Fernandes, Otto Lara Resende, Fernando Sabino, 
Nelson Rodrigues prodigalizaram Humor em pequenas doses homeopáticas. 
Quem esquece que toda a unanimidade é burra? Que o mineiro só é solidário 
no câncer? Ou que o ministro não é, mas está ministro? E que o último verão 
na Inglaterra caiu num domingo, segundo Stanislaw Ponte Preta. Machado 
de Assis também confeccionou na sua farmácia de manipulação aforística a 
pílula: “O boato é a telegrafia da mentira.”

Álvaro Moreyra, escritor e acadêmico conhecido como possuidor de alma 
boníssima, contou que, uma vez, um amigo pedira-lhe emprestado 500 réis. – 
Amanhã eu pago – afirmou peremptoriamente aquele momentâneo necessitado. 
Com certa decepção Álvaro Moreyra revelou que “o amanhã nunca chegou.”

Também as famosas greguerias do espanhol Don Ramón Gomez de la 
Serna são sínteses atomizadas que interpretam o que há por trás das aparên-
cias. A fórmula ramoniana compõe-se de associações inesperadas que reúnem 
metáfora e humor. Por exemplo: “Idem, bom pseudônimo para um plagiário.” 
Adotando o mesmo formato das greguerias de Don Ramón, escreveu Mário 
Quintana: “O grande consolo das velhas anedotas são os recém-nascidos.” 
Ou, “enforcar-se é levar muito a sério o famoso nó na garganta”.

Com o Humor, você pode sorrir, mas não chegará a rir altissonantemente. 
Por este motivo, o livro clássico do filósofo francês Henri Bergson, Le rire, 
talvez pouco instrua sobre as delicadas sutilezas do Humor.
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Uma inusitada situação e até mesmo um simples gesto podem despertar a 
comicidade. O Cômico guarda uma tendência teatral, pois funciona sob as lu-
zes de uma virtual ribalta. O Humor, ao contrário, é mais introspectivo, uma 
irisada e alegre bolha de sabão que pode desfazer-se a qualquer momento.

Sorrir interiormente caracteriza o humour inglês, ligeiro e intelectual, onde 
o understatement, isto é, o subentendido ou minimizado, exige do receptor um 
razoável conhecimento do universo cultural para entender as referências e 
citações do autor.

José Cândido de Carvalho usa trejeitos e invencionices lexicais salpicados 
na linguagem corrente para condimentar as suas estórias. O vocabulário de 
Ponciano (principal personagem de O coronel e o lobisomem) é o próprio Poncia-
no. Este é um dos segredos do Humor que, escondendo a voz do narrador, 
nasce e vive da fala do personagem. Processo semelhante ocorre com a colo-
rida e estapafúrdia algaravia do prefeito Odorico Paraguaçu em O Bem-Amado, 
de Dias Gomes.

A linguagem de José Cândido de Carvalho encantou Manuel Cavalcânti 
Proença que a compara à de Guimarães Rosa por seu poder de invenção. Ou-
çamos a fala de Ponciano:

A bem dizer, sou Ponciano de Azeredo Furtado, coronel de patente, do 
que tenho a honra e faço alarde. Herdei do meu avô Simeão terras de 
muitas medidas, gado do mais gordo, pasto do mais fino. Leio no corrente 
da vista, e até uns latins arranhei em tempos verdes da infância com uns 
padres-mestres a dez tostões por mês.

Um dos truques do escritor neste início de romance é fugir do lugar-comum 
das frases feitas: coronel de patente, faz alarde de sua condição; a leitura no corrente 
da vista e a confissão que arranhou até uns latins. Assim, a palavra de Ponciano 
é um misto de linguagem educada, culta, que segue as normas e padrões da 
língua, porém enriquecida por expressões recolhidas da oralidade regional ou 
reinventadas pela criatividade do narrador. Esta mescla, um blended linguístico, 
é que dá, granus cum salis, a graça ao texto de O coronel e o lobisomem.
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José Cândido de Carvalho publicou também Porque Lulu Bergantim não atraves-
sou o Rubicon, livro que reúne pequenos “causos”, cujos personagens levam os 
mais estranhos nomes: Dr. Beledano, José Pelinca, Ribaldino, Badenes Gurjão, 
Dona Licovina, Pinalcídio Ferrão, Escolastino Vieira, uma rica contribuição à 
onomástica brasileira, segundo Gilberto Amado.

O último conto-relâmpago de José Cândido traz o mesmo título do livro. 
A estória narra que na cidade de Curralzinho surge um desconhecido, que 
atendia pelo nome de Lulu Bergantim que, em pouco tempo, se elege prefeito. 
Já no dia da posse, após comerem biscoitinhos de araruta e bebericarem licor 
de jenipapo, o prefeito leva todos os eleitores para a rua e, com enxadas e 
pás, começam a capinar o mato da Rua do Cais. No dia seguinte, de brocha 
na mão, Lulu comanda a caiação dos prédios da cidade. Depois, abrem valas 
para passar o encanamento de água. O povo, agradecido por tanta dedicação 
e eficiência no cumprimento dos projetos municipais, encomendou uma está-
tua em bronze em homenagem ao prefeito, quando, repentinamente, sem mais 
aquela, ele comunicou que ia para Ponte Nova. Em verdade não foi por conta 
própria, diz o relato: vieram buscá-lo, pois era fugitivo do Hospício Santa 
Isabel de Lavras, sendo as suas últimas palavras: – Por essas e outras é que não 
atravessei o Rubicon!

Por premência de tempo, depois de contar sumariamente o enredo da es-
tória, vou ater-me apenas ao título: “Porque Lulu Bergantim não atravessou 
o Rubicon”.

O apelido Lulu representa uma referência canina ao mundo moderno das 
madames. Já Bergantim é o nome dado às antigas naus movidas a remo ou à 
vela. O antigo e o moderno na composição de um mesmo nome criam uma 
irônica contradição em termos.

Rubicon, como todos sabem, é o rio que ficou conhecido quando Roma 
proibiu seus generais de atravessá-lo acompanhados de suas tropas. As águas 
do Rubicon, empregadas metaforicamente por José Cândido, funcionam 
como uma quase intransponível fronteira entre a sanidade mental e a loucura. 
Águas do rio ou muros do hospício que impediam o livre trânsito de Lulu 
Bergantim em direção à liberdade criativa, idealizadora de utópicas cidades. 
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Assim, voltou para o manicômio o ex-prefeito, coberto de glória e quase erigi-
do em estátua, mas, infelizmente, não tendo conseguido atravessar o Rubicon.

A obra de Marques Rebelo é, principalmente, a de um romancista, cronista e 
memorialista do Rio de Janeiro. Renato Cordeiro Gomes escreve que o escritor 
“oferece toda uma cidade feita de letras e costurada com sarcasmo e ternura”.

No entanto, Marques Rebelo não se restringiu a reconstruir literariamente 
o Rio. Teclou em sua máquina de escrever roteiros de São Paulo a Itajubá, de 
Salvador a Cataguases, cidade onde surgiu a Revista Verde, importante divul-
gadora do Modernismo mineiro.

A crônica de Marques Rebelo sobre Cataguases, misto de sarcasmo e ter-
nura, lembra uma época em que a palavra turista era ainda inédita naquela 
cidade e, talvez por isso mesmo, seus habitantes esperavam, ansiosamente, a 
visita da Sociedade Filarmônica de Petrópolis. Foguetes, discursos, corbeilles 
de flores. Como o prefeito não dera a mínima importância para a cerimônia 
de recepção dos músicos, eles foram recebidos pelo senhor Arruda, jornalis-
ta local e rábula conceituadíssimo. No jogo desta oposição, os contornos do 
Humor-Ironia já começam a desenhar-se. Representava a municipalidade 
não o prefeito, mas um rábula conceituadíssimo, elevado, quase, à insigne 
categoria dos melhores causídicos. A figura do presidente da Filarmônica 
também não era das mais conspícuas: cavalheiro gordo, suarento, de guarda-
-pó e boné que, logo ao chegar, teceu largos elogios a Cataguases... antes 
mesmo de conhecê-la.

Os turistas saíram para visitar a cidade e o resultado foi que em cinco mi-
nutos tinham visto tudo. Só havia um remédio: descansar na Praça Rui Barbo-
sa, onde desembrulharam os farnéis, abriram garrafas térmicas e lá ficaram o 
dia todo “como um bando de ovelhas cansadas”, até que o trem, às seis horas, 
levou-os de volta para a fresquíssima e pitoresca Petrópolis.

Diferentes manifestações de Humor podem ser encontradas no chiste, no 
gracejo, na pilhéria, na anedota. Para o sucesso de uma anedota é necessário, 
algumas vezes, concisão e rapidez de quem a conta. É um corisco rasgando o 
céu da seriedade. Outras vezes, ela pode construir um caso alongado que vai 
preparando o final jocoso. Mas a piada só desperta o riso na primeira vez.



O humor e  o  cômico na ABL 

167

Nas crônicas sobre Medicina e Saúde de Moacyr Scliar, recém-lançadas 
sob o título Território da emoção, entre casos e conselhos, repletos de “humor e 
leveza” como se lê na orelha do livro, o autor insere fatos curiosos. Transcrevo 
uma historieta do médico-escritor:

Dois homens na sala de espera de um médico sofrem do mesmo problema: 
insônia. Um deles diz que está satisfeito com isso. O doutor receitou-lhe 
um maravilhoso sonífero; ele não apenas dorme, como tem sonhos arreba-
tadores, no qual belíssimas mulheres acariciam-no sem cessar.
O outro pede ao médico que lhe receite a mesma pílula. O efeito, porém, é 
absolutamente decepcionante: o paciente consegue dormir, mas só tem pe-
sadelos. Queixa-se ao doutor, que lhe dá a explicação: – o primeiro cliente 
é particular, você é do SUS.

Já o malemolente humor baiano de Jorge Amado traz para o velório de 
Quincas Berro Dágua os amigos do inesquecível personagem, talvez “uma gran-
de troupe de palhaços saltimbancos”, no dizer de Ana Maria Machado. Possi-
velmente sob os vapores da pinga, todos teriam sido levados a crer que o de-
funto Quincas estaria vivo... quase diríamos, nós leitores, irremediavelmente 
vivo. Isto porque o conhecido e indefectível sorriso do morto, estampado em 
seu semblante maroto, contrariava claramente a fria e triste imagem da morte.

O que aconteceu naquela movimentada noite? Quitéria, esvaziando o veló-
rio de uma possível atmosfera soturna, confunde a morte com o sono, quando 
exclama: “– O desgraçado dormiu...” O que foi confirmado por Pé-de-Vento: 
“– Tá num porre, mãe...”

Depois, sempre solícito, Pé-de-Vento presenteia o morto com uma jia ver-
de. A ideia talvez fosse de que o bicho guardasse os poderes dos verdadeiros 
amuletos e trouxesse paz ao espírito de Quincas.

– Cadê o sapo? – pergunta Negro Pastinha.
– Sapo, não. Jia. Agora... pra que lhe serve?... não sei...
– É... talvez ele goste.
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Em uma vigília sem choro nem vela, o trágico é amenizado pela envolvente 
magia e graça de Jorge Amado.

Com razão, reconhece Ana Maria Machado, em seu livro Romântico, sedutor 
e anarquista: como e por que ler Jorge Amado hoje, o “humor libertário do romancista 
muitas vezes fundido ao onírico e delirante, seja por meio de estados alte-
rados de consciência (da bebedeira ao transe) ... seja pelo coro coletivo que 
multiplica as vozes e as máscaras em sucessivas contribuições cômicas”.

Sabemos que não é raro um escritor ser abordado por algum distraído admi-
rador, mais fascinado pela glória literária do que conhecedor dos livros de seu 
ídolo. Por isso, “Dialogando com o público leitor”, título já levemente irônico da 
coletânea de crônicas Sempre aos domingos, João Ubaldo, um mestre na literária uti-
lização do cotidiano e das nuances da oralidade, registra um esdrúxulo diálogo.

– Boa-tarde, o senhor me desculpe eu estar interrompendo a sua leitura, 
mas é só um minutinho.

– Ah, pois não.
– É o seguinte, não é o senhor que é o escritor? O menino ali me disse 

que o senhor é o escritor. Não vou interromper nada, pode ficar descansa-
do, o senhor pode continuar com a sua leitura. Admiro muito a sua obra 
O sargento de milícias.

– Mas não fui eu quem escreveu esse livro, foi outro. Bem que podia ter 
sido eu, mas não fui eu.

– Ah, então o senhor não é o autor do “Sargento”?
– Sou, mas de outro sargento, o sargento Getúlio.
– Ah, mas é claro, que besteira minha. O sargento de milícias é de Lima 

Duarte, não é?
– Lima Duarte? O sargento...
– Sim, Lima Duarte, do Policarpo Quaresma, grande autor, para mim maior 

do que Machado de Assis.
– Lima Barreto.
– Sim, claro, claro, Lima Barreto, eu sempre confundo, Lima Duarte é 

outro. E não foi Lima Barreto que escreveu O sargento de milícias?
– Manuel Antô... Deixa pra lá, tudo bem, Seu Rosalvo.
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– Pelo amor de Deus, nada de formalidades, que é isso de “Seu Rosal-
vo”, os amigos a gente trata pelo nome.

E o quiproquó vai-se estendendo sinuosamente pelas linhas da crônica 
como um samba do crioulo doido do Stanislaw Ponte Preta.

O recurso do diálogo, quando é bem aproveitado, o torneio das frases, a 
maneira de concatenar a elocução das falas, a pitoresca diversidade das vozes 
produzem uma movimentação teatralizada e propicia o desencadeamento do 
Humor ou do Cômico.

O Humor pode servir para ridicularizar, satirizar, satanizar o inimigo, mas tam-
bém para introduzir o que o espanhol chama de moraleja, “explicitação da moral de 
uma estória.” Rabelais, La Fontaine, Voltaire, a picaresca de Lazarillo de Tormes reti-
ravam de um simples acontecimento burlesco considerações e ensinamentos sobre 
o comportamento ético. Também Carlos Heitor Cony, na crônica intitulada “Da 
salvação da pátria”, monta com apenas dois paralelepípedos a sua peça de resistência 
contra o que chamou a quartelada de 1.o de abril, no livro O ato e o fato, de 1964.

Vejo um heroico general, à paisana, comandar alguns rapazes naquilo que 
mais tarde o repórter da TV-Rio chamou de “gloriosa barricada”. Os ra-
pazes arrancam bancos e árvores. Impedem o cruzamento da Av. Atlântica 
com a Rua Joaquim Nabuco. Mas o general destina-se a missão mais im-
portante: apanha os paralelepípedos e concentra-se na brava façanha de 
colocar um em cima do outro.

[...] pergunto para que servem aqueles paralelepípedos tão sabiamente 
colocados um sobre o outro.

– General, para que é isto?
O intrépido soldado não se dignou olhar-me. Rosna, modestamente.
– Isso é para impedir os tanques do I Exército!
............................................................

Eu acreditava até então que dificilmente se deteria todo um Exército 
com dois paralelepípedos ali na esquina da rua onde moro. Não digo nem 
pergunto mais nada. Retiro-me à minha estúpida ignorância.
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Mais tarde, Cony ouve pelo rádio que “os dois paralelepípedos do general 
foram eficazes: o I Exército, em sabendo que havia tão sólida resistência, de-
sistiu do vexame e aderiu aos que se chamavam rebeldes”.

Do momento histórico, que poderia ser descrito com pinceladas épicas, o argu-
to cronista descobre aquela razão da desrazão cervantina que se esconde por trás 
de uma falsa seriedade. Cony escreve com a pena da galhofa e a tinta... do ridículo.

O dicionário da Língua Portuguesa, dirigido pelo filólogo e acadêmico 
Antônio Houaiss, registra a acepção da palavra “anedota” também como epi-
sódio, conto, historieta, ao lado da mais conhecida: a piada. O Diccionario de la 
Real Academia Española define anécdota como relato breve de um fato curioso. O 
Anedotário Geral da Academia Brasileira, de Josué Montello, guarda este espírito. 
Não há intenção de contar piadas, mas de reunir de forma leve e interessante 
algumas estórias ocorridas com os acadêmicos. É um trabalho bem-humora-
do de memorialística. Muita coisa se perderia se não fosse reunida por quem 
viveu longa e intensamente a vida da ABL, tendo sido, inclusive, seu Presi-
dente. Na anécdota intitulada “Verso e Burocracia”, ele salva do esquecimento 
alguns versos de circunstância de Olavo Bilac. Escreve Montello:

Secretário do Governo no Estado do Rio, Olavo Bilac soube conciliar, 
muitas vezes, o estilo burocrático com a fluência poética, redigindo em 
verso o expediente da repartição. Eis um de seus ofícios:

Niterói, 10 de janeiro,
Saúde e fraternidade.
Demita-se o tesoureiro
Por falta de assiduidade.
E lavre-se a portaria,
O decreto ou alvará,
Que entrega a Tesouraria
Ao poeta Luís Murat.

E o Teatro? Em seu interessante livro Almanaque Armorial, o próprio Ariano 
Suassuna revela que, no Auto da compadecida, João Grilo e Chicó formam uma 
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dupla tão unida por suas diferenças que é lembrado, mutatis mutandis, o que 
Cervantes já imortalizara nas aventuras de um personagem e seu alter ego, Dom 
Quixote e Sacho Pança. No Auto da compadecida, com sinal trocado, atuam João 
Grilo e Chicó. Esclarece Suassuna: “João Grilo, o pícaro, é que tem arrancos 
de coragem como Quixote, e Chicó, um mentiroso sonhador e lírico, é que 
tem a covardia e o bom-senso de Sancho.”

Acontece, então, um fenômeno raro, mas muito bem resolvido por Ariano Su-
assuna: o Humor e o Cômico se ajustam no aproveitamento do riso (o Cômico) e 
da introspecção (o Humor) para fruição de uma completude no gran finale da peça.

Vou trazer, agora, a esta iluminada cena da Academia Brasileira de Letras, 
aquele que ficou conhecido pela sua projeção internacional como signatário 
em 1948 da Declaração Universal dos Direitos Humanos; também como 
influente e ubíquo jornalista e escritor e, na ABL, em seu largo e operoso 
período na Presidência: Belarmino Maria Austregésilo Augusto de Athayde. 
Austregésilo de Athayde. Tão identificado com a Academia, Athayde algumas 
vezes até suportou incompreensões em relação à Instituição.

Ao candidatar-se à ABL, recebe uma carta do xará Tristão de Ataíde, Ata-
íde sem agá, expressando a garantia do seu voto mas, ironicamente, alertando 
que ele terá de “vestir aquele belíssimo fardão, que é a maravilha das nossas 
cozinheiras e de nossos filhos menores”. Tristão imagina os dois no Purgató-
rio, sendo anistiados em alguns anos de penitência por terem, “sentados em 
confortáveis cadeiras azuis, escutado, pacientemente, às quintas-feiras, Fulano 
e Sicrano”. E termina a sua carta, “mas até lá vamos tenteando as coisas cá 
por baixo. Um grande abraço do seu velho amigo Alceu”.

Cícero e Laura Sandroni, em seu livro: Austregésilo de Athayde: “o século de um 
liberal”, registraram a paródia de Millôr Fernandes ao reescrever, nas páginas 
de O Cruzeiro, a história de Chapeuzinho Vermelho no estilo de Austregésilo de 
Athayde:

Tenho que Chapeuzinho Vermelho, essa pobre moça vítima das insídias 
do Lobo Mau, não está sozinha nesta Batalha das Eras. Envolvida no ardil 
torpe de um ser altamente experimentado nas artimanhas de nosso tempo, 
ela se deixou sucumbir. Não deduzamos, porém, que tudo esteja perdido.
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O linguista russo Yuri Tynianov já havia escrito que “a estilização está pró-
xima da paródia”.

O multifacético e indefinível Humor-Ironia recebeu a atenção da Filosofia des-
de os seus primórdios. Sócrates definiu a Ironia como docta ignorantia, “a inteligente 
ignorância”, e São Tomás de Aquino afirmou: Ludus est necessarius ad conversationem 
humanae vitae. “O Humor é necessário para a conversação e a vida humana.”

O Humor bebe das águas da Picaresca espanhola, da Patafísica, de Alfred 
Jarry, do Esperpento, de Valle-Inclán, das Greguerías, de Ramón Gomez de la 
Serna, da farsa, do burlesco, da Commedia dell’Arte, do Anedotário. Humor, resul-
tado da correlação entre uma subjetivação criadora e o mundo exterior, propicia 
momentos risíveis ou apenas sorrisíveis da alegre História da Humanidade.

Se voltarmos ao dualismo riso e melancolia, que poderia, segundo a fór-
mula do acadêmico Moacyr Scliar, constituir-se na bipolaridade salvadora do 
brasileiro, encontraremos na família que Sergio Paulo Rouanet denominou de 
shandiana, desde o humor de Laurence Sterne ao humor de Machado de Assis.

Senhoras e Senhores, antes que a luz se apague e caia o pano sobre a repre-
sentação da comédia O Humor e o Cômico na ABL, peço o seu aplauso para os 
acadêmicos que participaram deste Espetáculo:

Geraldo Holanda Cavalcanti, Otto Lara Resende, José Cândido de Carvalho, 
Dias Gomes, Marques Rebelo, Álvaro Moreyra, Josué Montello, Olavo Bilac, 
Moacyr Scliar, Alceu Amoroso Lima, Jorge Amado, Ana Maria Machado, Carlos 
Heitor Cony, Eduardo Portella, Ariano Suassuna, João Ubaldo Ribeiro, Machado 
de Assis, Cícero Sandroni – Belarmino Maria Austregésilo Augusto de Athayde.
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P ro s a

Dois gigantes de 
nossa Literatura

Ana Maria  Machado

Esta exposição faz parte do programa LIVROS À MÃO 
CHEIA que, entre outros projetos, recobre a parceria entre 

a Academia Brasileira de Letras e a FLUPP, a Festa Literária das 
UPPs , iniciativa que a ABL apoia desde seus primeiros momentos, 
há dois anos, quando tudo não passava do sonho de um grupo que 
tinha à frente Júlio Ludemir e Écio Salles, a cuja ação rendemos ho-
menagem. Acreditando também no chamado da UPP Social, fazía-
mos questão de participar. Já começáramos algumas colaborações e 
logo nos associamos nessa. Agora, este ano, a Academia propôs que 
as comunidades debatessem algumas questões que estão no cerne 
de nossas vidas e nossos direitos, a partir da leitura de dois livros 
fundamentais de nossa Literatura, de autoria de dois autores que 
estão sendo por nós festejados. É que 2013 marca os 150 anos de 
nascimento de Raul Pompeia, um de nossos patronos, e os 100 

* Discurso na abertura da exposição no Alemão.
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anos da morte de Aluísio de Azevedo, um de nossos fundadores. Suas obras- 
primas, respectivamente O Ateneu e O Cortiço, são romances que têm como ce-
nário o Rio de Janeiro e se ligam a temas que continuam a ser problemáticos e 
a constituir um desafio para toda a população – ou seja, a escola e a moradia 
popular.

Receptivas à sugestão, as escolas da região se dispuseram a discutir esses pro-
blemas, por caminhos livremente escolhidos por professores, alunos, coordena-
dores e diretores. E os acadêmicos se dispuseram a eventuais encontros com 
todos, para acompanhar os trabalhos, conforme combinado. Mas a luta dos 
professores falou mais alto e a greve causou o adiamento dessas atividades. 
Outro trabalho conjunto com as escolas, porém, podia começar a ser encami-
nhado e assim se está fazendo: a reforma dos prédios. A Academia Brasileira  
de Letras aproveitou outra parceria que temos há muito tempo, com o Corpo de  
Fuzileiros Navais, que tem como madrinha a escritora Rachel de Queiroz, 
primeira mulher a entrar para a ABL. Sugerimos a eles a possibilidade de mais 
uma colaboração. Assim surgiu o projeto Mutirão na Escola, um esforço 
conjunto para reforma dos prédios escolares indicados pelas comunidades, 
em que a ABL contribuiria com o material e a Marinha forneceria a mão 
de obra e sua experiente capacidade de trabalhar em equipe em algo desse 
porte. A ideia foi recebida pelos Fuzileiros com um entusiasmo digno de 
agradecimentos e felicitações. Assim, também festejamos hoje os primeiros 
resultados desse projeto, que deve ainda se prolongar por muitas obras e um 
bom tempo – e para marcar a festiva alegria de todos nós com essa perspec-
tiva, nada melhor do que a Banda dos Fuzileiros aqui presente, associando 
música, literatura e as fascinantes fotografias desta exposição que ajudam a 
contar a história de todos nós. Arte e educação de mãos dadas, para proveito 
da população – como deve ser.

Nesta exposição, Dois Gigantes da Literatura Brasileira, concebida, de-
senvolvida e montada pela Academia para a FLUPP e a comunidade que ela 
tão bem representa, com nossos recursos e funcionários do Centro de Memo-
ria e do Arquivo da ABL (cuja dedicação mais uma vez louvamos), tivemos o 
apoio da Supervia, que nos acolhe em suas instalações e da Rede Globo, com 
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quem a ABL já desenvolve há tempos outras ações conjuntas como esta de 
hoje, em que artistas fazem leitura pública de trechos de obras de acadêmicos. 
Uma louvação também à colaboração inestimável do Instituto Pereira Passos, 
outra preciosa parceria a que agradecemos neste momento e a quem damos 
os parabéns.  É deles a linha do tempo sobre os projetos de moradia popular, 
que faz parte do material que poderá ser visto aqui nesta mostra, e que nos 
proporciona a possibilidade de reflexão sobre a atual situação habitacional, 
a partir de uma viagem ao passado, revelando como era a cidade de Raul 
Pompeia e Aluízio de Azevedo e como se buscou enfrentar seus problemas. 
Dessa forma, podemos melhor imaginar as transformações que desejamos e a 
sociedade que sonhamos para nós mesmos e nossos filhos e netos.

 Essa memória nos auxilia a entender nosso lugar na História. De certo 
modo, faz ver as relações entre os passos já dados, o caminho que temos pela 
frente e as ideias que surgem no momento atual, como o passinho agora in-
ventado nesta sementeira de constante criação que é a gente de nossa cidade. 
E como vocês verão, o bigode grosso de Aluísio Azevedo ou Raul Pompeia 
pode ser diferente do que hoje vemos (ou ouvimos) ao nosso redor. Mas com 
a mesma força, esses autores, em sua literatura, se preocupavam com moleques 
e lekes de sua época, e criaram obras que exigiam e até hoje exigem que se 
respeitem os moços. Coletivamente. E que se garantam as mesmas oportuni-
dades a moços, crianças, velhos e a todas as idades, gente que convive em uma 
cidade que não quer ser partida e acredita que a Educação, a Cultura e a Arte 
nos aproximam e podem ajudar a derrubar as barreiras socioeconômicas. Rei-
terando esta confiança no poder do conhecimento e na força da convivência, 
damos as boas-vindas a todos e convidamos cada um de vocês a ver de perto 
essa exposição sobre dois gigantes de nossa Literatura, sobre esta cidade, so-
bre nossos problemas, sobre todos nós. Sejam bem-vindos.



Sem Reservas. 2011
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P ro s a

A linguagem nos modos de 
pensar ocidental e oriental

Emmanuel  Car neiro Leão

De certa feita, Nietzsche disse que, sejam como possibilidade 
de todas as línguas humanas verbais ou não verbais, a Lin-

guagem é o portento tão originário e criador que o homem não 
poderia ter inventado. Foi Deus mesmo que, ao criar o homem, lhe 
deu a Linguagem com todas as possibilidades de ser e não ser das 
criações.

Desde então, no princípio de tudo, a Linguagem. A Linguagem 
vive no e do mistério. A Linguagem é mistério. Toda língua vem 
a ser língua pela Linguagem e sem Linguagem nenhuma língua se 
faz língua. O Sim e o Não nascem da Linguagem e se tornam a 
língua dos homens. O Sim evoca o Não e Não algum nega sem o 
Sim. A jovialidade advinda do mistério fala de Sim e Não, de sorte 
que na fala os homens crescem e nascem na e da identidade de suas 
igualdades e diferenças. A jovialidade não é somente Sim e Não, 
mas provém da revelação de Sim e Não como as línguas em que os 
homens se entendem e desentendem. Assim, a Linguagem está no 
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mundo, nela o mundo chega a ser mundo, mas nela o mundo nem sempre 
se reconhece. É assim que a Linguagem chega às línguas dos homens para se 
entenderem e desentenderem. E quando a entendem, falam as palavras do Sim 
e Não pela presença do mistério. Destarte, a Linguagem se torna a língua e 
mora entre as palavras cheias de jovialidade pela comunhão dos seres na epi-
fania do mistério. 

Assim, como possibilidade a Linguagem é uma doação gratuita, mas como 
realização não é um dom gracioso, pois para criar e aprender qualquer língua 
o homem tem de conquistar-lhe as realizações num encontro e desencontro 
consigo mesmo e com todos os outros. É a aprendizagem radical de ser e não 
ser, tanto o que se é e não se pode deixar de ser e não ser, como o que nunca 
se é e sempre se tem de deixar de ser.

Vivendo sempre na Linguagem, todo ser humano pode falar qualquer lín-
gua, mas para tanto tem de aprender num esforço contínuo de conquista e 
fracasso, tal como aprendeu e aprende a falar a língua materna. Trata-se de um 
aprendizado que nunca termina, nem nunca começa, por viver, nascer, crescer 
e morrer, a cada instante, nas e com as peripécias e virtualidades de toda uma 
história, numa variedade infinda de tradições, traduções e transformações. Na 
viagem das culturas, a Linguagem é “a terceira margem do rio” na odisseia 
da história humana. Na aventura das línguas, todo homem é argonauta, da 
Linguagem que, anunciando-se e retraindo-se nas falas das línguas, nunca 
proporciona porto seguro para nenhuma posse por conquista.

Eis por que para se poder falar qualquer língua tem de se empenhar numa 
renovada aprendizagem da Linguagem. Pensar são os percalços desta aprendi-
zagem que nas muitas línguas nos concede.

Para se pensar, a identidade entre o pensamento oriental e ocidental é in-
dispensável aprender as igualdades e as diferenças das respectivas línguas. Na 
ausência deste aprendizado, todo esforço de pensar, construído à base de 
traduções de lá para cá, daqui para lá, vive das diferenças sem as igualdades. 
Em consequência, na maioria das vezes, tomam-se diferenças por igualdade. 

É do que nos fala uma história dos 100 anos de dominação europeia na 
Índia. Um comissário inglês decidiu fazer um levantamento da maneira de 



A l inguagem nos  modos  de  pensar oc idental  e  or iental  

179

pensar do antigo pensamento Veda nas mentes dos vedantas. Para poder com-
parar o Oriente com Ocidente, perguntou a um guru, seguindo o modo oci-
dental de pensar, como é que os vedantas imaginam a Terra? – A resposta 
possível foi que para os vedantas, a Terra é uma imensa bandeja equilibrada 
no dorso de um elefante, com as quatro patas apoiadas no casco de uma 
gigantesca tartaruga. Esta resposta não satisfez o ocidental imbuído do mo-
delo científico de pensar, e por isso continuou perguntando: – E a tartaruga 
se apoia em qual suporte? O guru respondeu: – A tartaruga apoia as quatro 
patas no casco de uma outra tartaruga. O modo de pensar ocidental do inglês 
não poderia ficar satisfeito e por isso continuou: – Temos, então, um elefante 
e duas tartarugas gigantes sustentando o disco da Terra. E a segunda tartaruga 
se sustenta em quê? O guru respondeu: – É o mais fácil de explicar. Como a 
bandeja da Terra, como o elefante do equilíbrio, como a primeira e a segunda 
tartaruga, também a terceira tartaruga apoia as quatro patas na sua cabeça, em 
seu modo de pensar.

Esta estória ecoa numa anedota atribuída ao mestre zen Nan-In, que viveu 
durante a Revolução Meiji (1868-1952). Depois da Segunda Guerra Mun-
dial, um antropólogo americano levou um questionário de 300 perguntas 
sobre o modo de pensar do budismo zen. E pediu ao mestre para responder. 
O mestre Nan-In convidou para assistir à “cerimônia do chá”. Como bom 
americano, o antropólogo recusou o convite com a explicação de falta de 
tempo, pois ainda teria de levar o questionário para muitas outras localidades. 
Tratava-se de um levantamento de opinião. Era indispensável uma indução 
completa. O mestre propôs então tomar uma xícara de chá. Entregou a cane-
ca para o antropólogo segurar e começou a derramar água fervendo na erva. 
Quando transbordou, o americano soltou a caneca dizendo que estava cheia e 
já não cabia mais nada. O mestre devolveu então as 300 perguntas e disse: – 
Como a caneca, o questionário também já está cheio; não cabe mais nenhuma 
resposta. O senhor está tão imbuído do modo de pensar ocidental, como é 
que poderei dizer-lhe o modo de pensar zen para uma cabeça-feita?

Chuang-Tzu no final do terceiro século narra também uma anedota sobre 
o modo de pensar zen na estória da “Alegria dos Peixes”: 
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Chuang-Tzu e Hui-Tzu atravessavam o rio Hao. Chuang-Tzu comentou: 
– Veja como os peixes pulam e correm livremente na correnteza das águas. 
Nisto está toda a alegria dos peixes. 

Respondeu Hui-Tzu: – Desde que você não é peixe, como é que poderá 
saber da alegria dos peixes? Chuang-Tzu respondeu: – Desde que você não é 
eu, como lhe é possível saber que eu não sei da alegria dos peixes?

Hui-Tzu contra-agumentou: – Se eu, por não ser você, não posso saber o 
que você sabe ou não sabe, então você concorda comigo que você não sendo 
peixe não pode saber da alegria dos peixes.

Respondeu Chuang: – Sei da alegria dos peixes no rio através de minha 
própria alegria, à medida que caminho à beira do rio, vendo e sentindo os 
peixes na água. Isso só é possível porque, tanto eu como você e os peixes, so-
mos seres reais com toda a diferença de nossos modos de ser e de realizar-se.

Esta comunhão no ser e realizar-se é a linguagem que possibilita toda e 
qualquer tradução e tradição, toda e qualquer transformação e diferenciação, 
tanto dentro de uma mesma língua como nas passagens de uma língua para 
outra. Destarte, é no adro da Linguagem que, nos muitos modos de pensar, a 
realidade dá o espetáculo das realizações.
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P ro s a

A crise do sujeito na poesia 
de Augusto dos Anjos

Sérgio  Martagão Geste ira

Se na gênese da visão pessimista da poesia de Augusto dos Anjos 
se podem apontar, entre outros fatores, a decadência do poder 

econômico da própria família do poeta, ou ainda as dificuldades fi-
nanceiras que não cessaram de o acompanhar, as referências efetivas 
às circunstâncias de clara proveniência biográfica não são numerosas 
no conjunto dos poemas, rarefação tanto mais significativa quanto é 
insistente o dobrar-se do sujeito lírico sobre si mesmo, nos dramas 
que atravessam a obra e a ela conferem forte marca confessional.

Aparente paradoxo, portanto, de uma confissão de parcas confis-
sões, pois a alusão a uma história própria é, em poesia, também ilu-
são de história. Problema, como se vê, de persona, o que nos convida 
a ficar adstritos – palavra do agrado do poeta – ao que acontece ao 
“eu” de Augusto dos Anjos naquilo que se tornou a sua trajetória, 
cristalizada no discurso lírico.

Não se trata de negar a irrecusável gênese no real do que o pró-
prio sujeito teve o zelo de assinalar, como é o caso, por exemplo, 
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dos sonetos ao filho natimorto ou ao pai moribundo. Tais consignações, tão 
intencionais e explícitas, impõem o fato como matriz empírica do poema, e 
lhe podem esclarecer um que outro aspecto. Mas as palavras que criaram o 
fato constituem nosso único comparecimento a ele. Mesmo que lá tivéssemos 
estado, ao lado do poeta e do fato, teríamos um acesso a um real bem diverso 
daquele que o poema conformaria, com as frases que o poeta acabaria por 
escrever a partir do fato e transmitiria a nós: estas constituiriam um fato novo, 
de certo modo “traindo” o dado bruto. É desse real traído que nos ocupare-
mos aqui.

O decidido centro de nossa atenção será, assim, o que se passa com esse 
ego obsessivo configurado no discurso poético de Augusto dos Anjos. E ob-
sessivo não apenas pela dependência aos núcleos diletos da imagística na obra, 
mas também pela insistência com que, acossados por eles, se impõe no con-
junto como o protagonista dos poemas do Eu e outras poesias.

Pois, conforme evidencia o título da único livro publicado em vida do 
Autor, a vastíssima maioria dos poemas põe o sujeito como ator – não raro, o 
principal – da cena lírica: em 44 dos 58 enfeixados no Eu (daqui por diante, 
grafado E), a saber, em três quartos deles; e também em 31 das 46 Outras 
poesias (daqui por diante, grafadas OP), vale dizer, em pouco menos de dois 
terços delas. E isso sem levarmos em conta peças como “A Obsessão do 
Sangue” (OP), onde o uso da terceira pessoa mal encobre a projeção nela do 
figurante habitual dos quadros anjosianos.

De um modo geral, nas vezes em que esse figurante se debruça sobre si 
mesmo, ou sobre algo que se passa consigo, os termos empregados o desclassi-
ficam drasticamente: é impressionável, descrente, desiludido, sombrio e ébrio; 
aparece cansado, nervoso, prisioneiro de ânsias, em crise, e é covarde, roído 
pelo medo, perseguido; diz-se ainda arruinado, desgraçado, incompreendido 
(até por Deus), além de ser miserável entre os miseráveis, entulho e nada – 
um nada, também, interior. Esta série de tão “generosas” autoadjetivações se 
compensa pela avara ocorrência de dois momentos em que há alegria; numa, e 
apenas numa, das 16 quadras de “Insônia”(E), iniciada assim: “Com o olhar 
a verde periféria abarco./Estou alegre. (...)” – embora logo a estrofe seguinte 
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se faça acompanhar de verdadeiro séquito de palavras como que insones, re-
forçado pelo emprego das dentais e vibrantes:

Cedo virá, porém, o funerário
Atro dragão da escura noute, hedionda,
Em que o Tédio, batendo na alma, estronda
Como um grande trovão extraordinário. (id.)

E o segundo momento é aquele em que, nos “Gemidos de arte” (E), o 
poeta diz de sua “alegria imaterializada”, num contexto, aliás, cujos versos 
deixam reduzida margem para maior consolidação ou materialização da ale-
gria – repare-se nas imagens que antecedem e sucedem a frase acima referida:

Gosto do sol ignívomo e iracundo
Como o réptil gosta quando se molha
E na atra escuridão dos ares, olha
Melancolicamente para o mundo!

Essa alegria imaterializada,
Que por vezes me absorve, é o óbolo obscuro, 
É o pedaço já podre de pão duro
Que o miserável recebeu na estrada!

A equivalência que, no primeiro quarteto, o poeta estabelece entre o seu 
gosto e o do réptil não é de modo algum fortuita, uma vez que, quando ele se 
associa, nas comparações, a este ou àquele animal, tende a preferir os de uma 
fauna mais “desclassificada”. Os animais considerados negativos são-no por 
certos traços – o de serem desgraciosos ou poderem ensejar a repugnância; 
ou o de serem agressivos; ou o de se ligarem ao mundo da morte. Quanto aos 
primeiros, pensemos neste “as negras formas feias / Dos aracnídeos e das 
centopeias” (“As cismas do destino”, E), ou nos sapos, nas cobras etc. Quanto 
aos segundos, e tomando o representante hegemônico em Augusto dos Anjos, 
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o cão, temos um exemplo típico nesta passagem: “Ladra furiosa a tribo dos 
podengos.” (“Gemidos de arte” E). Acrescentemos que o traço da agressi-
vidade não corresponde a qualquer fator intrínseco da “personalidade” do 
animal (como ocorre com o lobo, já estigmatizado desde o mundo infantil), 
mas a dados de contingência, como essas “cadelas que as dentuças trincam/ 
No espasmo fisiológico da fome.”(“Monólogo de uma Sombra”, E). Quanto 
aos terceiros, sejam exemplo os “corvos carniceiros”, da “Asa de corvo” (E); 
ou esta outra ave com afinidades simbólicas com ele, as estriges, a voarem na 
parte VIII de “Os doentes” (E).

Quando a pintura de si pelo eu prescinde das alusões à fauna, ela incide 
sobre aspectos físicos carenciais, desde o mais brando “Magro (...)”, dos “Ge-
midos de arte” (E), ao “desgraçadamente magro (...)”, de “A viagem de um 
vencido” (OP), passando pela menção de “A minha forma lúgubre (...)”, em 
“Mater originalis” (E,), e do artritismo dos “Mistérios de um fósforo” (E), até à 
hipérbole de “Anseio” (OP):

Que sou eu, neste ergástulo das vidas
Danadamente, a soluçar de dor?
– Trinta trilhões de células vencidas,
Nutrindo uma efeméride inferior.

A caracterização física depreciativa tem correlatos psicológicos abundan-
tes, como se vê no “Poema negro” (E), capaz de suscitar o estigma social, a 
acentuar a vocação de outsider do sujeito:

Para onde vou (o mundo inteiro o nota)
Nos meus olhares fúnebres, carrego
A indiferença estúpida de um cego
E o ar indolente de um chinês idiota!

Não faremos aqui o arrolamento exaustivo dos juízos do ego sobre si ou 
sobre o que ocorre consigo, sublinhando seu excentramento. Retenhamos 
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apenas algumas passagens que, por lapidares, concorrem para a formação 
dessa imagem insistente dele: “Ah! Certamente, eu sou a mais hedionda/ 
Generalização do Desconforto...”, em “O poeta do hediondo” (OP); “Teço 
a infâmia; urdo o crime; engendro o lodo”, em “Aberração” (OP); “Siste-
matizo, soluçando, o Inferno...”, em “Minha finalidade” (OP); “Eu sou, por 
consequência, um ser monstruoso!”, em “Noli me tangere” (OP); “Chamo-me 
Aberração”, no poema homônimo (OP).

Vejamos agora como as coisas se passam com o eu-lírico no que respeita à 
repercussão somática do mal-estar interior. O caráter indigente de um sujei-
to cuja existência é, de modo marcante, faltosa, poderia ensejar a instalação 
prevalente de um estado melancólico, em que sobressaíssem características 
de atonia, de desânimo e prostração. Mas se, nas “Queixas noturnas” (E), 
diz o poeta “Melancolia! Estende-me a tu’asa!/ És a árvore em que devo 
reclinar-me...”, as linhas mais reconhecíveis do perfil do sujeito em Augusto 
dos Anjos o encontra acometido por transtornos de toda espécie, brusco, 
arremetido, nervosíssimo. É que a tendência a usar os tons fortes na paleta 
anjosiana acentua os núcleos paroxísticos da crise:

Do fundo do meu trágico destino,
Onde a Resignação os braços cruza,
Saía, com o vexame de uma fusa,
A mágoa gaguejada de um cretino. (“Os doentes”, E)

A corroborar a intensidade dramática do quadro, observem-se estes dois 
outros elementos típicos do estilo de Augusto dos Anjos: o pendor à concre-
ção física das cenas – eis a mágoa saindo do fundo do destino (lá onde mesmo 
se encontra a resignação, personificada) e a especificação da figura musical no 
vexame; além do apoio expressivo nos recursos fônicos, na melhor tradição 
simbolista, mas aqui a serviço da nota desgraciosa, com as aliterantes de fei-
ção onomatopaica no último verso.

O atordoamento do ego se acusa a todo passo. É o “Na ânsia de um 
nervosíssimo entusiasmo,”, já no primeiro poema do Eu, o “Monólogo de 
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uma Sombra” (E); é o “O Inconsciente me assombra e eu nele rolo/ Com a 
eólica fúria do harmatan inquieto!”, do segundo, “Agonia de um filósofo”; é 
o “Ergo-me a tremer.”, do terceiro, “O morcego”; é o “Sobe-me à boca uma 
ânsia análoga à ânsia/ Que se escapa da boca de um cardíaco”, do quarto, 
“Psicologia de um vencido”. O quinto e o sexto abandonam o eu como ob-
jeto do discurso, mas ei-lo que presto retorna, no sétimo, a “Idealização da 
humanidade futura”, entrando já na primeira estrofe assim: “Rugia nos meus 
centros cerebrais/ A multidão dos séculos futuros” (grifamos). Se, por outro 
lado, a tonalidade discursiva parece completamente outra, mais adiante, em 
“Budismo moderno”, a cena inicial repõe o sujeito num quadro em si mesmo 
embaraçoso e, apesar da ausência de traços tensos, numa situação que, pelo 
lidar com a morte, acaba por deslizar, pouco a pouco, para a pátina melan-
cólica, nos últimos versos. A proposta inicial bizarra, conforme as próprias 
reticências do sujeito lírico, está neste “Tome, Dr., esta tesoura, e... corte/ 
Minha singularíssima pessoa.” Como a experiência não é das que se atraves-
sam sem maior incômodo, o soneto termina falando no “agregado abstrato 
das saudades” relativo ao “último verso que eu fizer no mundo!”, o que pode 
valer como dolorosa evidência de esse “Budismo” se adaptar um tanto mal às 
modernidades, sobretudo às de índole mais cirúrgica.

Muito representativo desses desarranjos físicos, e que valham aqui como uma 
espécie de suma, são os transtornos da sétima estrofe de “Numa forja” (E):

Repuxavam-me a boca hórridos trismos
  E eu sentia, afinal,
  Essa angústia alarmante
Própria da alienação raciocinante
  Cheia de ânsias e medos
  Com crispações nos dedos
  Piores que os paroxismos
Da árvore que a atmosfera ultriz destronca.

Frente a tantas dilacerações de toda espécie, não é de surpreender que a 
obra de Augusto dos Anjos se tenha tornado assunto para teses médicas. É 
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que tudo o que gravita em torno do poeta convida à nosografia. A existência 
mesma de sua pessoa histórica num afastado sítio nordestino (o escritor, 
como se sabe, passou boa parte da vida num engenho perto da Vila do 
Espírito Santo, hoje Cruz do Espírito Santo, na Paraíba); a minguada apa-
rência de “pássaro molhado”, na feliz imagem de Órris Soares, ou as pri-
meiras notícias sobre sua poesia, como a de Gilberto Amado, dando conta 
da fama prematura de histérico e misantropo deste que, conforme Francisco 
de Assis Barbosa, era chamado de “Doutor Tristeza” em sua terra natal; a 
morte que o colheu cedo, apenas dois anos após a publicação do Eu, suge-
rindo fim abrupto para um ser supostamente enfermiço; mas, sobretudo, o 
próprio teor do livro, dando ensejo a que um crítico como João Ribeiro, 
sabidamente aberto às coisas novas, chegasse a afirmar que “a doença e o 
próprio artifício e as fraudes de imaginação, em que são férteis os melancó-
licos, explicam tudo ou quase tudo”, eis alguns dados capazes de explicar a 
tendência ao enquadramento médico da obra.

Não nos interessa avaliar a obra sob o ângulo de supostas patologias do es-
critor, mas podemos levar em conta a caracterização somática dos distúrbios 
no sujeito lírico, em imagens cujo grande vigor confere ao discurso poético de 
Augusto dos Anjos as marcas de excelência. A crise do sujeito tem localização 
preferencial encefálica e caracterização geral convulsiva. Conquanto o peito, 
os olhos, a boca e suas cercanias se envolvam com frequência no processo, a 
referência a nervos e a nervosismos, mas especialmente a cérebros e correlatos, 
predomina. Alguns exemplos: em “Tristezas de um quarto minguante” (E), 
“Morde-me os nervos o desejo doudo”; em “Noite de um visionário” (E), 
“a rebeldia acérrima dos nervos”; em “Noli me Tangere” (OP), as “tempestades 
do meu ser nervoso!”; em “Os doentes” (E), “Diabólica dinâmica daninha/ 
Oprimia meu cérebro indefeso”; na “Noite de um visionário” (E), “Minha 
atormentadíssima cabeça,”; no “Poema negro” (E), a feliz imagem de “Rola-
-me na cabeça o cérebro oco,”.

Tomado por esse nervosismo, por essa cabeça em contínua atormentação, 
o ego empreende a busca do apaziguamento, num empenho de múltiplas fa-
cetas.
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 Três são os modos como tenta desfazê-la, esquivando a experiência incô-
moda do real: pela dispersão de si; pela transformação de si em algum outro 
ser, nitidamente singularizado; pelo sumário aniquilar desse real, mediante 
interferência drástica.

A via mais comum para o apaziguamento é a da dispersão do ego em algum 
cosmo ou matéria. Não se trata, de maneira obrigada, do imaginário da extin-
ção da vida, como em “Vozes da morte” (E), em que o eu lírico, dirigindo-se 
a um tamarindo, antevê “essa futura/ Ultrafatalidade de ossatura,/ A que nos 
acharemos reduzidos!”. Para além desse imaginário de integração na vida post 
mortem, temos, nas “Tristezas de um quarto minguante” (E), a perspectiva de 
o ego dispersar-se na matéria lunar: “Morde-me os nervos o desejo doudo/ 
De dissolver-me, de enterrar-me todo/ Naquele semicírculo medonho!”. Na 
versão primitiva do poema, havia mesmo uma estrofe, na qual se desdobrava 
alucinatoriamente o impulso da precedente, chegando o cérebro do eu lírico 
a desprender-se-lhe do corpo até que “Viaja nas nuvens e mistura os miolos/ 
Com a massa argêntea que compõe a lua!”.

Num movimento agora inverso – terreno e concentrado –, mas dentro do 
mesmo caso de dispersão do ego – aqui, numa matéria –, há esta quadra de 
“Os doentes” (E):

Anelava ficar um dia, em suma,
Menor que o anfioxos e inferior à tênia,
Reduzido à plastidula homogênea,
Sem diferenciação de espécie alguma.

Antes, porém, de passarmos ao segundo modo de superação da crise, quan-
do o ego aspira a converter-se em algum ente específico – um animal, um 
objeto –, observemos um exemplo que se encontra no limiar dessa passagem: 
é um caso que se poderia chamar de adjunção do eu, no caso, ao mundo mi-
neral, não se cogitando de qualquer apego do sujeito à própria sobrevivência, 
nas formas refratadas de outros seres e de outras vidas. A meta agora é supri-
mir o mais remoto vestígio da existência incômoda do sujeito, uma vez que, 
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ao contrário do que se passa com este, “Maior felicidade é a destas cousas/ 
Submetidas apenas às leis físicas”, (“Os doentes” E). Assim, em “Gemidos 
de arte” (E):

Ah! Porque desgraçada contingência
À híspida aresta sáxea áspera e abrupta
Da rocha brava, numa ininterrupta
Adesão, não prendi minha existência?

Aqui, o elemento capaz de resolver a crise, o ser mineral, trai, a rigor, o 
seu papel de alijar o ego da indigência existencial. O desejo de petrificação 
petrifica, de certa maneira, o enunciado, pela ríspida sequência de aliterações 
no segundo e terceiro versos. Essa caracterização de pedra não resulta num 
mundo serenado: não se trata de qualquer rocha branda, arredondada, como 
as que as águas erodem, mas de uma rocha cuja materialidade é agressiva, “hís-
pida”, arestada, pétrea (“sáxea”), áspera, abrupta e brava. A presença de tantas 
oclusivas – de que o vocábulo “abrupta” seria um bom exemplo – dá-nos a 
medida da realidade a que o poeta busca aderir: mundo anguloso, agressivo, 
apesar da imobilidade ôntica.

Passemos ao segundo recurso na superação da crise – quando o sujeito se 
integra a, ou se identifica com, alguma forma de existência singular, isto é, 
com algum outro ente. São exemplos em “As cismas do destino” (E), “E eu 
desejava ter, numa ânsia rara,/ (...) A inconsciência das máscaras de cera/ 
Que a gente prega, com um cordão, na cara” (a identificação se opera, em 
última instância, com as próprias máscaras); em “Insânia de um simples” (E),  
“É-me grato adstringir-me, na hierarquia/ Das formas vivas, à categoria/ Das 
organizações liliputianas”; no mesmo poema, “Ser semelhante aos zoófitos e 
às lianas,/ Ter o destino de uma larva fria,”; no “Poema negro” (E), “E eu me 
converta na cegonha triste/ Que das ruínas duma casa assiste/ Ao desmoro-
namento de outra casa!” .

O terceiro tipo de banimento da crise é a morte, em última análise, e em 
última porque mediada pelo tratamento imagístico – às vezes integralmente 
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redutível ao morrer, outras vezes mais obliquamente traduzível nele. Afinal, 
é preciso não assimilar o conjunto das imagens a um sentido-síntese que as 
esqueça em sua minúcia retórica, pois estamos lidando com poesia, onde um 
cão, por exemplo, não é a mesma coisa que um cachorro, até porque este, com 
suas três sílabas, torna-se um animal mais demorado...

Outra ocorrência do mesmo gênero encontramos, por exemplo, em “Ge-
midos de arte” (E):

Porque Jeová, maior do que Laplace,
Não fez cair o túmulo de Plínio
Por sobre todo o meu raciocínio
Para que eu nunca mais raciocinasse?

Note-se a maneira agressiva e agressora pela qual o sujeito aspira a ver 
cessado o próprio raciocínio. Com efeito, na manifestação da crise, menciona- 
se, algumas vezes, na obra de Augusto dos Anjos, a incidência de um peso 
sobre o sujeito, como, em “Mistérios de um fósforo” (E): “Pesam sobre o 
meu corpo 80 arráteis.” A sensação de haver algo opressor por cima se pode 
considerar como um aspecto mais brando de um motivo recorrente na obra, 
a saber, a de um sujeito vitimado por corpos que caem, inclusive o seu pró-
prio. A pura imagem da queda, sem que o eu-lírico lhe fosse o alvo dileto, já 
aparecera no exemplo da cegonha triste que assistia ao desmoronamento de 
uma casa. Numa crítica fundada na repercussão, no texto literário, de conte-
údos provenientes do fundo histórico, pode-se ver aí uma emergência na obra 
de significantes do declínio patrimonial da família do poeta, com a perda 
dos engenhos Pau d’Arco e Cobé, numa fase de crescente endividamento dos 
seus e num contexto de mudanças radicais na estrutura do poder agrário do 
Nordeste.

Porque há, de fato, muito cair no mundo de Augusto dos Anjos. Na “Bar-
carola” (E), quando a ambiência marinha, apesar de alguns termos indiciais, 
não faz tanto prever o desconcerto a que a fala da sereia aludirá, já muita coisa 
cai:
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E em fulvos filões doirados
Cai a luz dos astros por
Sobre o marítimo horror
Como globos estrelados.

; ou, mais adiante, quando a enunciação interpreta o vaivém das ondas do mar:

Alegoria tristonha
Do que pelo Mundo vai!
Se um sonha e se ergue, outro cai;
Se um cai, outro se ergue e sonha.

; para lamentar-se, em seguida, “do pobre/ Que em meio da Vida cai!”, visto 
que “Esse não volta, esse vai / Para o túmulo que o cobre”. Bem pode ser 
que essa luz, mais acima, a cair do céu, não passe de imagem mais ou menos 
cristalizada na tradição literária. Mas quer pelo “marítimo horror”, quer pela 
reiteração de “cai”, o cair da luz se distancia da mera tradição para incluir-
-se, mais viva, no imaginário de Augusto dos Anjos. O mesmo se pode dizer, 
em “Vozes de um túmulo “(E), do “Hoje, porém, que se desmoronou / A 
pirâmide real do meu orgulho,” pois é corriqueiro dizer-se que o orgulho, os 
sonhos, as esperanças etc. se desfazem, se desmancham ou, em casos mais 
agudos, desmoronam. Mas no poema o ego havia construído uma “de or-
gulho ênea pirâmide alta...” (id). Ora, ao desmoronar a esta, não se põe por 
terra um orgulho, mas uma pirâmide de orgulho, o que é algo mais sólido, 
no nível também da imagem. O distanciamento relativo a alguma tradição se 
espessa: pela originalidade do que veio unir o orgulho à pirâmide; pelo rigor 
no tratamento da imagem, que acaba, de certo modo, por reinventar o clichê, 
ao conceder-lhe traços de concreção.

O mundo configurado em quedas impregna o discurso anjosiano de ma-
tizes a sugerir, no sujeito lírico, certo comprazer-se com a penúria própria. A 
solução assim encontrada para muito de seus conflitos pode ser exemplificada 
em passagens como esta, de “Tristezas de um quarto minguante” (E):
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(...)
Quisera ser, numa última cobiça,
A fatia esponjosa de carniça
Que os corvos comem sobre as jurubebas!

Porque, longe do pão com que me nutres
Nesta hora, oh! Vida, em que a sofrer, me exortas
Eu estaria como as bestas mortas
Pendurada no bico dos abutres!

Para opor-se à dilaceração, o ego aparece, assim, dilacerado. Lembremo-nos 
de que, em “Gemidos de arte” (E), o desejo de apaziguamento da crise se dera 
por uma ânsia de aproximar-se da condição mineral, o que revertia, em última 
análise, a um estado de feição contundente (de maneira implícita, para o sujei-
to), caráter revelado não só pela imagística como também pelo estrato fônico.

Neste mesmo poema, outra cena evidencia o componente de feição maso-
quista, quando o eu-lírico, no intento de esquivar-se à dor, se dirige ao Sol 
com pedido sintomático:

Sol brasileiro! Queima-me os destroços!
Quero assistir, aqui, sem pai que me ame,
De pé, à luz da consciência infame,
A carbonização dos próprios ossos!

Dissemos sintomático, e nos parece dispensável a indicação do sintoma; 
mas observemos, para além dos dados muito ostensivos, estes, que talvez o 
sejam menos: a dispensa de qualquer consolo paterno ao ato do máximo 
aniquilamento (isto é, ele pensa no pai, mas logo o bane, como a reforçar a 
punição inconsolável; e a posição em pé, que denota, da parte desse eu, uma 
capacidade de aferir/(deleitar-se) bastante minuciosa, no que respeita a esse 
processo físico-químico a afetar a mais remota memória de seus derradeiros 
vestígios.
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O bem-amado Dias Gomes

Ar naldo Nisk ier

O dramaturgo e escritor baiano Alfredo Dias Gomes per-
tenceu a uma escola que poderíamos classificar de realista. 

Assim se enquadram as suas obras, sobretudo os grandes sucessos 
vividos na televisão.

Ele colocou em discussão um tema fascinante: é possível existir 
dramaturgia ou literatura eletrônica, como querem alguns? A sua 
primeira escola foi o rádio, o que é muito natural, pelo casamento 
de muitos anos com a insuperável autora Janet Clair. Foi um prazer 
conhecê-los em seu lar, na Rua Gastão Baiana, Copacabana. Leva-
do pelo amigo Moisés Weltman, novelista de muito êxito (Aventuras 
de Jerônimo, o herói do sertão, na Rádio Nacional), estive numa festa 
em que o casal comemorava aniversário de casamento. Foi possível 
perceber a sinergia dos dois, no amor que os unia e na obra realista 
em que faziam sucesso. Janet morreu antes da hora, vítima de doen-
ça pertinaz, enquanto Dias Gomes enveredou com mais força pela 
televisão, onde quase foi impedido de trabalhar, mesmo que a sua 
emissora fosse a Globo.

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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No período da Revolução de 31 de Março, em que a censura deitou e 
rolou, Dias Gomes teve vários de seus trabalhos impedidos de ir a público, 
como foi o caso do Roque Santeiro, que mereceu censura total. Depois desses 
tempos obscuros, quando a Globo pôde levar a telenovela ao ar, viu-se que 
houve muito exagero, como é próprio de uma censura sem sentido.

Com uma breve passagem pela redação da Manchete, quando tivemos o 
privilégio do convívio, sempre manteve uma posição de esquerda, combaten-
do de todas as maneiras o que se entendia por autoritarismo. Nessas ocasiões, 
posso confessar, com a intimidade adquirida, que ele tratava os atos de cen-
sura com rigorosa ironia, como se tivesse certeza absoluta de que aquilo seria 
passageiro.

Assim, foi possível escrever o que seria o seu maior sucesso na televisão: O 
Bem-Amado, numa interpretação genial de Paulo Gracindo. O que mais encan-
tou o público foi o linguajar característico do prefeito Odorico Paraguaçu, 
como o clássico “chega de entretantos e vamos aos finalmentes”. Embora se 
dissesse, na ocasião, que essa forma de tratamento teve a sua primeira versão 
na obra do acadêmico José Cândido de Carvalho, escritor campista, no clássi-
co O Coronel e o lobisomem, de muitas edições, não prosperou a ideia do plágio. 
Ambos beberam na mesma fonte, que seria uma cidade típica do interior, a de 
Zé Cândido, podendo ser mesmo a sua Campos dos Goitacases, nos distritos 
em que se produzia cana-de-açúcar, a grande riqueza da época.

Eleito para a Academia Brasileira de Letras, Dias Gomes nela teve modesta 
participação. Alegava para faltar às sessões das quintas-feiras que estava em 
regime de gravação, o que realmente roubava muitas horas de trabalho dos 
envolvidos na telenovela. A sua morte, num desastre de automóvel, em São 
Paulo, foi prematura, interrompendo uma carreira ainda com grandes possi-
bilidades de trazer outros êxitos à cena.
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P ro s a

Bernardo Élis

Carlos  Nejar

Bernardo Élis nasceu em Corumbá, Goiás, em 1915, e morreu 
na mesma cidade, em 1996. Pertenceu à Academia Brasilei-

ra de Letras, vencendo num pleito famoso o ex-presidente Jusceli-
no. Romancista, contista, poeta, jornalista. Morreu em Corumbá, 
numa “terra que só serve para aumentar e aumentar as distâncias”, 
conforme diz de seu povo. Publicou os seguintes livros: Ermos e gerais, 
contos (1944), estreando com sucesso de crítica e público; Primeira 
chuva, poesia (1955); O tronco, romance (1956); Veranico de janeiro, 
contos (1965); Seleta, org. por Gilberto Mendonça Teles e notas do 
Prof. Evanildo Bechara (1974); Caminhos dos gerais, contos (1975); 
Goiás, estudos sociais (1977); André Louco, contos (1978). 

Surgiu com o livro de contos Ermos e gerais, que iniciou o ciclo 
do sertanismo goiano-mineiro oeste, recebendo de Mário de An-
drade as boas-vindas, por narrar uma realidade mais “real que o 
real”. Mas Bernardo Elis não é sozinho. Resulta da maturação de 
confluências de ilustres antecessores, como Bernardo Guimarães, 
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Valdomiro Silveira, Afonso Arinos, Manuel de Oliveira Paiva, o goiano Hugo 
de Carvalho Ramos e o gaúcho Simões Lopes Neto,além dos acentos moder-
nistas na linguagem que assumiu, criando tipos humanos, com traços de sua 
aldeia, portanto universal, com a estilística fonética da fala goiana, seus ditados 
e máximas, inventando ou (des)inventando um dialeto curto, pessoalíssimo.
Fixa-se no homem e no barbarismo social, a violência do Patriarcado, os poli-
ciais e os fora-da-lei, o arcaísmo de um mundo, por fatores econômicos, dife-
rentes dos de Zé Lins do Rêgo, onde o jugo de classes sociais mais favorecidas 
sobre as menos galardoadas pela riqueza compõe o antiquíssimo quadro de 
senhores e servos.

Bernardo Élis mereceu de um crítico do porte de Antônio Candido a ob-
servação de que podia ele “gabar-se de ter encontrado uma fórmula narrativa 
tão eficiente”, o que foi mais do que fórmula, foi, sim, uma “segunda na-
tureza”, do Outro, nele. Por sua vez, Mário de Andrade, reconhece-lhe “o 
dom de se impor, de evidenciar a ‘sua’ realidade, pouco importando que esta 
‘sua realidade’ seja ou não o real da vida real. Enfim: jamais se percebe nos 
seus escritos aquele ‘ranço’ de documento, tão prejudicial à ficção legítima”. 
Não é o documento que legitima a ficção, porém, a ficção que consolida ao 
documento que pode até desaparecer. E desaparece na maestria verbal do 
mundo bernardiano, bem diverso, pois tomado de brutalidade e ódio de clas-
ses, dividido entre poderosos coronéis, jagunços e polícia, muitas vezes sem 
juiz ou delegado. Mundo enfermo que se defende na dimensão coletiva. No 
que entrou a ideologia de Élis. O romance O tronco é fruto de acontecido 
nos anos de 1917 e 1918, em Goiás, sendo nacionalmente valorizado. Foi, 
portanto, autor de um romance-verdade, como Euclides da Cunha e antes do 
americano Truman Capote. Descreve o assalto à Vila do Duro, a verdadeira 
batalha que se desenvolveu entre policiais e jagunços, sob as ordens de um 
coronel demitido do Governo do Estado: é cinematográfico, com suspense 
em cenas violentas, com morticínio das vítimas no famoso tronco, constituído 
de dois compridos esteios de madeira forte. De espaço a espaço, possuíam 
esses esteios um corte em meia-lua. Justapostos, os cortes formavam buracos, 
nos quais se metiam as canelas do cristão, que ali era jungido. De um lado, 
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unindo os dois esteios, havia uma dobradiça de ferro, grosseira, feita de espé-
cie de aldrava, com cadeado. Esse instrumento de tortura, vindo do tempo da 
escravidão, permanecia como um jugo.

A Literatura preenche os espaços vazios da história. Literatura rebelde, 
indignada, que toma partido, que julga moralmente, sem deixar de flagrar 
a estupidez. Contudo, há sempre o narrador onisciente, outras vezes mais 
escondido, com aparente condescendência, sob o comércio habilidoso das 
palavras, crudelíssimo, veraz. Assim inicia seu texto, o que dá imediata pers-
pectiva ao leitor:

Uma indignação, uma raiva cheia de desprezo crescia dentro do peito de 
Vicente Leme à proporção que ia lendo os autos. Um homem rico como 
Clemente Chapadense e sua viúva, apresentando a inventário tão somente 
a casinha do povoado!

As suas criaturas simples como Totinha, Damas, Jeromão, Agostinho dos 
Anjos, Macioso, o Juiz Carvalho, Vicente e Chico Leme, Honestino, Bernar-
do, Eleutério, Severo, Eneias, Mendes de Assis, o menor Hugo Mello, Artur 
Mello, o delegado, jagunços, policiais, humildes vaqueiros. O mundão do 
povo. Os coronéis e o bandido Balbino. A luta descrita no livro faz com que 
seja assumida a consciência geral. “Ele é sozinho. Nós somos muitos. Agora 
somos que nem caixa de marimbondos: buliu com um, buliu com o resto.” 
Havendo, a partir daí, a criação das Ligas Camponesas. E Élis relata, após os 
crimes: “No silêncio, gerava-se o mistério da madrugada, pobre madrugada 
chuvosa, sem galos nem pássaros, gerada no medo e na covardia.” (Obra citada, 
p. 207). Paul Valéry, comentado por Jean-Michel Rey, observa: “As obras 
marcantes se fazem sobre as ruínas das que as precedem, ou das que se arruí-
nam.” Assim, nasceu a criação genuína, oralizada, de Bernardo Élis, que se 
apropriou, sabiamente, das sombras ou sobras dos que o precederam, como as 
civilizações ressurgem das ruínas, com novos elementos de vida, pela própria 
necessidade temporal, ou do mistério com que umas sugerem outras. Adicio-
nada a experiência modernista que abrasileirou a fala ficcional e deu nova foz 
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aos afluentes do texto. Nada é sozinho. Porque os verdadeiros ficcionistas 
são crianças que não brincam de letrar, brincam de milagres. André Louco foi 
o último romance, mais trabalhado, onde o domínio do estilo naturalizou-se 
de humanidade dolorosa, a de um menino que foi morto como ladrão, me-
nino sem maldade, ingênuo e sensível, com sua gaita. Uma lição de coisas e 
personagens, a loucura da bondade na infância que se enfurna, ou se aventura 
de viver entre os cerimoniosos e maliciosos adultos. Esse medo de André Louco 
é o susto diante do espetáculo da demência. Tinha gênio insuportável e foi 
torturado pela polícia, três dias moído de pauladas, prendendo-lhe às costas 
a argola da corrente partida, foi içado pela corda, esperneando no ar. Nesse 
livro, Bernardo Élis cria uma comunidade tão amesquinhada pela insensibi-
lidade, de vista tão curta, que nem um louco e menino, conseguiu arrancar 
daquele breve e infeliz mundo, uma réstia de humanidade. O uso do negativo 
até o limite extremo faz com que a culpa da insensibilidade social seja mul-
tiplicada, porque o narrador é o juiz e a sentença é a morte do louco que cai 
sobre essa comuna atrofiada e cega.

A obra bernardiana entranha-se no conhecimento do homem, suas paixões, 
desmandos, loucuras, extravios, crimes, brutalidades. E a soberania da cons-
ciência, barco sobre as vagas. Daí a lição de Georg Lukács: o que permanece 
na obra de Arte é configuração que ela modela sobre a vida dos homens. Ber-
nardo é um épico? Sim, um épico da humanidade em queda, a culpa original 
de os homens não chegarem a ser irmãos dos homens. O lobo é focado e os 
cordeiros, como André e outros heróis dos Ermos gerais, ou de O tronco, sob dentes 
ferozes, caminham para o matadouro. Porém, seu método realista não deixa 
escapar o que denunciou Michaux: “Os lobos não existem sem os cordeiros.” 
Sua verdadeira vocação não é romance, pois o estilista se perde no relato 
longo, embora haja tido sucesso com O tronco, por razão política (e o autor 
nunca foi um político militante), ou tenha realizado uma obra excepcional, 
com André Louco, sua plenitude criadora é o conto, onde se realça, Ermos gerais. 
A sabedoria narrativa bernardiana está nos pormenores, na astúcia prepotente 
das autoridades e do preconceito contra a loucura ou a bobice. Contudo, tam-
bém é a coragem de permitir o espetáculo da estupidez, o que engrandece seu 



Ber nardo Él i s  

199

criador, que excita no leitor o juízo sem julgar. A loucura é uma verdade que 
explode. E para a narina do moralista escondido no leitor – porque Élis tem a 
loucura de ver – nem todos os aromas são iguais. “A beleza não está na loucu-
ra” – diz Ezra Pound – entretanto, a loucura está na beleza. E a beleza pode 
estar até no feio ou grotesco, desde que tenha a chama, seja a da bondade, seja 
a da comiseração, seja a da lucidez compadecida. Mesmo contrariando Brecht, 
há que defender a precisão de heróis e eles se inserem, como os de Diderot na 
encarnação de seres livres, combatentes, abatidos e críticos. Tomando a voz 
do autor, ou eles sendo o autor, erguendo-se contra a injustiça. Não existe 
cegueira na história, existe história, sim, na cegueira. Sendo certeiro o que diz 
Wittgenstein, ao encontro da criação bernardiana, que é “um pensamento que 
ecoa no ver”. 
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P ro s a

Paris e os poetas malditos

Márcio Catunda

Paris é, para as pessoas sensíveis e cultas, uma referência exube-
rante da civilização humana. Para os que apreciamos a poesia, 

é pátria de grandes poetas. Inspira-me admiração a obra dos arqui-
tetos que a projetaram como um fabuloso concerto de simetria. No 
esplendor dos dias ou na noite acesa em cores e faróis ambulantes, 
os ícones parisienses podem ser apreciados intramuros, nos museus 
e igrejas, ou nos monumentos, ao longo das avenidas, cruzando 
as pontes sobre o Sena, ou ainda do alto das torres Eiffel e de 
Montparnasse. Vista do alto, a expansão das edificações perde-se 
no horizonte. Com vastos espaços de concreto, Paris é mais que a 
apoteose de uma imensa metrópole.

Meu interesse pela capital francesa decorre tanto da possibilida-
de de visitar os magníficos museus que a cidade ostenta, quanto da 
oportunidade de ver os lugares onde viveram alguns bardos geniais 
que considero meus ídolos. Refiro-me, especificamente, aos poetas 
daquela idade de ouro da Literatura Francesa, o período de 1830 a 
1890, fase profícua das letras de Paris.

Poeta, ensaista 
e romancista, é 
autor de mais 
de trinta livros, 
alguns dos quais no 
idioma espanhol. 
É membro da 
Academia Cearense 
de Literatura e 
Jornalismo e do 
Pen Club de Rio 
de Janeiro. Seu livro 
de poemas Escombros 
e Reconstruções 
recebeu o Prêmio 
Vinicius de Moraes 
de Literatura, 
concedido pela 
Academia Carioca 
de Letras ao melhor 
livro editado 
no Brasil em 
2012. Trabalha, 
atualmente, como 
diplomata na 
Embaixada do 
Brasil em Madri.
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Animado pela perspectiva de uma curta viagem de Madri a Paris, viajei 
àquela cidade com o propósito de passar em frente aos endereços onde vi-
veram Nerval, Baudelaire, Théophile Gautier, Verlaine, Rimbaud e Lautréa-
mont. Alimentei a ilusão de que poderia sentir a sensação dos poetas que 
andaram naquelas ruas, há mais de 150 anos. Cruzei as pontes do Sena, que 
tanto inspiraram aqueles visionários, dissolutos frequentadores de cabarés e 
cafés. Localizei, depois de ler suas biografias, alguns lugares onde viveram tais 
luminares, e tracei este perfil geográfico e lírico de Paris. Comecei pelo idílico 
Jardin des Tuileries, cantado por Nerval, no soneto em que narra um passeio com 
sua prima, num domingo de inverno. Nerval, poeta andarilho, escrevia em 
transe delirante, enquanto deambulava por todos os recantos da boemia de 
então. No bairro Pigalle, no número 22 da rue Navarin, dividiu apartamento 
com Théophile Gautier. Daquela curta e pitoresca rua, entrecortada por duas 
outras que marcam o seu começo e seu fim, em apenas uma quadra, partiam 
Nerval e Gautier em direção a diversos locais, inspirados pelo spleen e o ennui 
daqueles foubourgs mélancoliques, em noites dissolutas que se transformavam em 
festa interior.

Naquele período luminoso em que do Romantismo nascem o Simbolismo 
e o Parnasianismo, Théophile Gautier sugeria ideias que os amigos Gérard de 
Nerval e Charles Baudelaire utilizavam em suas obras literárias.

Baudelaire chamava Gautier, afetuosamente, de le bon Théo. Desfrutava de sua 
companhia em passeios por boulevares da Cidade-Luz. É de destacar a efusão 
de apreço com que Baudelaire dedica-lhe Les Fleurs du Mal: “Ao Poeta impe-
cável, perfeito mago das letras francesas, muito querido e venerado.” Gautier 
morou na Place des Vosges e frequentou a casa de Hugo, naquele local emoldura-
do por arborizado quadrângulo de charmosos arcos e fachadas. Foi apresen-
tado por Nerval ao eminente poeta, no grande apartamento onde há hoje o 
museu do autor de Les Contemplations. Na ocasião, Nerval falava sobre os seus 
estudos esotéricos, e suas ideias encontravam ressonância em Victor Hugo, 
que acreditava na verdade do espiritismo. Théophile Gautier mudou-se dali, 
em 1835, para o impasse Doyenné, no local onde existe hoje o pavilhão Mollien, 
do Louvre, do lado direito de quem entra na Place du Carroussel, pelo Jardin de 
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Tuileries. Ali instalou o seu pequeno ateliê, uma vez que também se dedicava às 
artes plásticas. Nerval o acompanhou nessa peregrinação, em fase de prolífera 
criatividade, quando vivia com os bolsos cheios de poemas, noctâmbulo im-
penitente. Foi esse o lugar onde Nerval permaneceu mais tempo, cerca de dois 
anos, de 1834 a 1836. (A lista não-exaustiva de residências do poeta consta 
de 24 domicílios.) Em seus passeios vespertinos, percorria a grande aleia de 
Tuileries, mergulhado em devaneios, e ia contemplar o poente emoldurado no 
Arco da Estrela. Passava as noites no café Divan, na rue le Peletier, número 3, 
próximo ao Opéra Comique. (No local existe atualmente o grande edifício do 
BNP Paribas, entre o boulevard Haussmann e o boulevard des Italiens.) Uma de suas 
diversões prediletas era frequentar o mercado dos pássaros e conversar com 
os papagaios. Dizia o poeta, cujo nome de batismo era Gérard Labrunie, que 
adotara o nome Nerval por ser descendente do imperador Nerva.

Nerval e Gautier foram colegas de infância no collège Charlemagne, escreveram 
textos a quatro mãos e viajaram à Bélgica, em 1836, antes de o poeta de La 
Bohème galante ser internado nos manicômios, o que começou, a partir de 1841, 
e durou 14 anos, entre intermitências de absoluta lucidez e momentos terri-
velmente depressivos. Suas crises de delírio começaram certa noite de 1841, 
quando se despojou das vestimentas e saiu nu pelas ruas de Paris, anunciando 
que viajaria ao Oriente. A polícia parisiense não perdeu a ocasião desse ges-
to insólito para interná-lo na clínica do Dr. Blanche, no número 22 da rue 
Norvins, em Montmartre. Tão logo recuperou a saúde, confessou que perdera o 
pouco de poesia que se havia despertado em sua cabeça. “Eu falava em ver-
sos todos os dias e eram versos excelentes”, lamentava, embora sentisse certo 
alívio, depois da crise que ele definia como “uma febre quente, complicada 
dos médicos”. Em 1842, o poeta nômade tem novo domicílio, na rue Saint- 
Hyacinthe-Saint Michel, nr. 10. Empreendeu viagem de um ano ao Oriente, entre 
janeiro e dezembro de 1843, para redimir-se dos vexames que vivera durante a 
internação no manicômio. Durante a viagem, visitou e escreveu sobre o Egito, 
o Líbano e a Turquia. Embora fatigado, sentia-se em perfeito estado de saúde. 
No Egito, visitou as pirâmides, admirou a dança dos derviches, frequentou a 
biblioteca da Sociedade Egípcia e adquiriu uma escrava javanesa. No Líbano, 
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conviveu com os maronitas e noivou com a filha de um sheik, mas, acometido 
de febre, desistiu de casar-se e embarcou para Constantinopla. Ali encontrou 
o pintor Camille Rogier, seu velho amigo dos tempos do Impasse Doyenné, 
desfrutou das luzes grandiosas do Ramadã e dos cafés, fumando narguilê. 
O livro, objeto das observações que anotou nesses países, veio à lume com o 
título de Voyage en Orient, em 1851. Quando Gautier viajou, em 1845 para a 
Argélia, Gérard o substituiu na redação do folhetim de La Presse, nos meses de 
julho a setembro, escrevendo crônicas sobre teatro. Nerval não tardou a mu-
dar de endereço, indo morar na rue Saint Thomas-du-Louvre, onde permaneceu 
até o final de 1850, tendo de abandonar o local, que foi demolido pelas auto-
ridades públicas para construir-se o prolongamento da rue Rivoli. Nesse mes-
mo ano, em uma de suas incansáveis andanças, o poeta notívago caiu de uma 
escada em Montmartre e machucou o joelho e o peito. Os biógrafos atribuem 
esse acidente a que Nerval costumava caminhar em estado de embriaguez. Os 
amigos se admiravam da disciplina dissoluta e da genialidade do grande via-
jante e tradutor dos alemães imortais, que se intitulava o “tenebroso”, como 
no famoso poema El Desdichado. Em 1850, esteve na Alemanha onde conversou 
com Franz Liszt sobre o projeto de trabalharem numa ópera, em parceria.

Em janeiro de 1852, Nerval foi internado outra vez na Maison Dubois, na 
rue Faubourg Saint-Denis, nr. 111, por fatiga intensa, decorrente de suas diva-
gações noturnas e da ingestão excessiva de álcool. Em fevereiro, sai do hospital 
e se instala na rue du Mail, nr. 9. (Quando estive no local, percebi que o prédio 
foi reformado, tendo-se acrescentado outros andares à estrutura do primeiro 
andar.) Depois desta segunda internação em clínica psiquiátrica, o poeta viaja 
à Holanda e à Bélgica. Ao regressar, foi internado de novo, na Clínica de Pas-
sy, rue de Seine, hoje rue de Ancara, em estado de “delírio furioso”, no dizer 
do Dr. Blanche. Nerval se autodiagnostica, afirmando que tivera uma “bizar-
ra exaltação nervosa”. No prefácio de Les Filles du Feu, dedicado a Alexandre 
Dumas, diz ele já não mais estar “montado no hipogrifo”, referindo-se a seus 
assédios de delírio. Contudo, escreve coisas exóticas; narrativas cujos perso-
nagens são loucos. O famoso Aurélia é uma história de alucinações e de amor 
místico por sua musa Jenny Colon, atriz e cantora lírica, morta precocemente. 
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Nessa obra, o poeta confessa que pensou em matar-se em plena Place de La 
Concorde, numa noite em que viu as estrelas se extinguirem como as velas 
de uma igreja, e o sol negro do Apocalipse surgir como um globo sanguíneo 
sobre as Tuileries. 

Enquanto Nerval entrava em vertiginosa decadência, emergia Baudelaire 
ao mundo das letras, depois de abandonar o curso de Direito para dedicar-se 
exclusivamente à vida literária. Por falta de vocação pragmática e tendência 
irrefreável à extravagância, contraiu tantas dívidas, que o seu padrasto, para 
ver-se livre do enteado indesejado, arranjou-lhe uma viagem, com destino 
a Calcutá. Os custos foram descontados da herança que o seu pai legítimo 
lhe legara e que ele só receberia na totalidade quando chegasse à maioridade. 
A aventura terminou nas Ilhas Maurício, de onde, depois da experiência de 
quase naufrágio, Baudelaire decidiu regressar à França. Nesse trajeto, escre-
veu, entre outros poemas, o famoso “L’albatros”, em que compara o poeta à 
grande ave que, em seu voo, enfrenta a tempestade, mas mal consegue andar, 
por causa de suas enormes asas. Durante a viagem, o poeta chegou a brigar 
de murros e pontapés com o marujo que maltratou perversamente o albatroz 
capturado pela tripulação do barco.

Em 1842, quando Baudelaire chega à maioridade, herda os bens deixados 
pelo pai legítimo e aluga apartamento na Ilha Saint-Louis, o lugar mais elegante 
de Paris, no quai de Béthune, nr. 10 (local que foi completamente recons truído). 
Em seguida, mudou-se para um apartamento térreo do famoso hotel Pimodam, 
hoje denominado Hôtel de Lausun, no quai d’Anjou, nr. 17, com janela para o 
Sena, a poucas quadras do endereço anterior. Ali conheceu Théophile Gau-
tier, e com ele, Nerval, Balzac e outros, frequentou o Club des Haschichins. Ao 
passar, de noite, em frente àquele antigo hotel, de vistosa fachada, constatei 
que só havia uma lâmpada acesa numa das janelas do térreo, estando os de-
mais andares em total escuridão.

 Baudelaire, pródigo e caprichoso no gosto estético, colecionava obras de arte e 
comprava muitos bens de alto valor pecuniário. Foi dissipando a fortuna herdada 
com tantas aquisições, que a família constituiu um conselho judicial para tutelar-
-lhe os recursos, o que lhe equivalia um regresso à menoridade. Nesse período 
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apaixonara-se pela mulata haitiana Jeanne Duval, que a família rejeitava. Apesar 
de todos os problemas, principalmente os de ordem financeira, estava disposto a 
seguir a trajetória de Thédore de Banville, que publicou com êxito o seu Les Caria-
tides, na trilha dos mestres Hugo, Lamartine e Vigny. O salário que o curador lhe 
dava era de apenas 200 francos mensais, valor insuficiente para a vida de poeta 
boêmio, comprador de roupas, móveis e obras de arte de alto custo.

Baudelaire imergia nas noites, cruzando as pontes, em direção aos cafés de 
Chatelêt e outros lugares de encontro com os amigos pintores e poetas, com os 
quais consumia elixires que lhe ajudassem a não sentir o fardo do Tempo. O 
seu talento genial, com o dom de conceber metáforas e sinestesias surpreen-
dentes, começava a mostrar-se, despertando admiração e inveja. Já se havia 
mudado para rue Le Regrattier, nr. 6, com sua musa crioula, quando, angustiado 
pela pressão dos credores, enfermo de sífilis e deplorando o relacionamento 
com o padrasto, tentou matar-se com uma facada no peito. O ferimento foi 
leve, mas o poeta desmaiou e foi socorrido por Jeanne Duval. Para ela, escreveu 
o magnífico poema Les Bijoux, belíssimo, em ritmo e metáforas. Em fevereiro 
de 1848, quando a insurreição derrubou o regime de Luis Felipe de Orleans, 
Baudelaire foi visto entre as trincheiras, a favor da República. Dizem que pedia 
a gritos o fuzilamento do seu padrasto: “Il faut aller fusiller le général Aupick.” 
Naquele mesmo ano, Lamartine presidiu o primeiro governo provisório, após 
as eleições em que Luis Bonaparte saiu vencedor. Quando o sobrinho de 
Napoleão deu o golpe de Estado em 1851, Victor Hugo teve que exilar-se, 
porque os esbirros do regime já haviam contratado o pistoleiro que deveria 
matá-lo. Baudelaire, porém, desafiou a ditadura, andando pelas ruas entre as 
descargas dos fuzis. Mas quando o plebiscito legitimou o regime autoritário, 
decepcionou-se tanto que decidiu viver permanentemente “despolitizado”.

O poeta das “Flores do Mal” viveu, de 1852 a 1854, na rue de Pigalle, 60. 
O edifício, de três pisos e cobertura, com quatro janelas em cada andar, está 
localizado a uma quadra do metrô e nas proximidades da casa onde morou 
Catulle Mendès, rue Douai 65, onde Baudelaire se hospedou, alguns anos de-
pois. A localização contrasta com a ilha de São Luís, embora o bairro Pigalle 
ainda não tivesse a agitada e alegre vida noturna dos dias de hoje.
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Quando tomou conhecimento da morte de Nerval, em 1855, Baudelaire 
lamentou a ausência daquele “espírito inteligente e lúcido”. Mostrou-se per-
plexo, ao referir-se à profunda melancolia do amigo, curável somente com o 
suicídio. E defendeu o direito humano de renunciar à vida. No poema Voyage 
a Cythère, dedicado a Gérard de Nerval, diz num verso: “ridículo enforcado, 
tuas dores são as minhas”. Cythère é a ilha de Vênus, deusa predileta de Ner-
val. O tema foi inspirado num trecho de Voyage en Orient, de Nerval, que diz 
haver avistado na “ilha das pedras de pórfiro” um enforcado, cujo corpo era 
devorado por abutres.

Deambular em Paris pode ser uma forma de estudar literatura. Nesse sen-
tido, tentei encontrar o local onde, em fatídica noite de janeiro de 1855, 
o poeta Nerval enforcou-se num poste da rue de La Vielle-Lanterne, depois de 
escrever bilhete à sua tia, para que não o esperasse, pois a noite seria “noire et 
blanche”. Ao ler o perfil biográfico que Gautier lhe dedica, constatei que, 12 
anos depois do trágico episódio, a triste ruela da velha lanterna já não existia, 
fato que para Théophile Gautier constituía um alívio, pois chorava sempre ao 
passar em frente ao macabro lugar. Hoje, no exato local do suicídio de Ner-
val, encontra-se o Theâtre de la Ville. Matando-se aos 47 anos de idade, Nerval 
deixou extraordinário legado literário, que nunca se interrompeu nem mesmo 
em suas crises psiquiátricas. Além das dificuldades financeiras com que vivia, 
tinha somente a frustração de não haver conseguido brilhar nas artes dramá-
ticas como na literatura. Também não obteve êxito na aspiração à diplomacia, 
vocação que acreditava ter, dizendo de si mesmo: “Sou quase um diplomata. 
Sei falar com as autoridades.” Seu pai, o Dr. Labrunie, queria fazer dele um 
médico. Ajudava-o com algum dinheiro, e se preocupava com o filho que, 
em sua compreensão, andava em más companhias. O amigo Eugène Stader, 
generoso e conhecedor do seu talento, arranjava-lhe subvenções do Ministério 
da Instrução Pública para custear-lhe as viagens. Em janeiro de 1855, uma 
semana antes de sua morte, Nerval encontrou Gautier na redação da Revue 
de Paris. Ao vê-lo mal abrigado, Gautier ofereceu-lhe um paletó. Ele recusou, 
agradecendo, e disse: “Duas camisas me bastam, e o frio é tônico... Os lapões 
nunca ficam doentes.”
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No livro que escreveu depois da morte de Nerval, Gautier lamenta a ausên-
cia do parceiro e companheiro de aventuras noturnas. Relata que escreveram 
juntos uma peça de teatro intitulada La Dame de Carouge, que Nerval perdeu 
em suas divagações boêmias, com os bolsos sempre cheios de manuscritos que 
reescrevia em mesas de bares e cafés. Recordou-lhe as andanças, os estudos 
e a bondade de perfeito gentleman, de maneiras polidas e linguagem reservada. 
Comentou as lembranças do Impasse du Doyenné, onde havia a velha casa da qual 
avistava uma igreja em ruínas, cujo resto de cúpula fazia belo efeito sob o ple-
nilúnio. Atestava que Nerval, embora de perturbado equilíbrio mental, tinha 
as faculdades intelectuais intactas. Lembrou do dia em que, na casa de Hugo, 
Nerval dissertou, de forma imparcial, sobre os paraísos e infernos de diversos 
cultos, o que despertou em alguém a pergunta sobre se ele mesmo não tinha 
religião. E a resposta foi que ele tinha, pelo menos, 17.

A partir de 1857, Baudelaire instalou-se no Hôtel du Maroc, no número 35 da 
rue du Senne. Sua vida em Paris torna-se cada vez mais complicada. Recrudescem 
as perseguições dos credores. Os censores consideram o livro Les fleurs du mal aten-
tatório à moral e aos bons costumes, e lhe impõem multa de 300 francos, com a 
proibição de alguns poemas. Diante desse quadro humilhante, o poeta muda-se, 
em 1859, alguns meses depois da morte do seu padrasto, o General Aupick, para 
a cidade de Honfleur, na Normandia, onde se reconcilia com a mãe.

Quando Les fleurs du mal foi objeto de processo judicial, pediu ajuda a Saint-Beu-
ve, que saiu pela tangente, e a Flaubert, que lhe manifestou solidariedade e elogiou 
a originalidade e o romantismo renovado do livro. Hugo também lhe foi solidário, 
afirmando: “Vossas flores do mal brilham como estrelas.” Não suportando por 
muito tempo a vida provinciana, Baudelaire regressa à capital, indo morar no Hôtel 
de Dieppe, no número 22 da rue d’Amsterdam. Na minha segunda viagem a Paris, 
verifiquei que o lugar ainda existe com o mesmo nome, embora sem qualquer in-
dicação da passagem do poeta por ali. Trata-se de um prédio de cinco andares, de 
aspecto antigo, com fachada de relevos e varandas com grades nas janelas.

Baudelaire foi residir com Jeanne Duval na rue Beautrellis, nr. 22, no período 
em que editou o livro Théophile Gautier, para o qual pediu prefácio a Victor 
Hugo, que lhe enviou generosa resposta, afirmando que ele havia “dotado 
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o céu da arte de um raio macabro”. Chamou-o de nobre espírito, e elogiou 
também Gautier, terminando a carta com um afetuoso “dê-me sua mão”.

Baudelaire queixava-se à sua mãe do comportamento de Jeanne Duval, sem 
cultura e teimosa, com sua mania de criar cachorros, enquando ele adorava 
gatos. Por fim, separou-se da haitiana, quando ela já estava ficando hemiplé-
gica. Mas não deixou de ajudá-la, levando-lhe sempre uma parte dos seus 
escassos recursos financeiros. Dirigia sua atenção a outras musas, como a Mme. 
Sabatier, também conhecida por Apollonie e apelidada por Gautier de “la 
Presidente”, a quem dedicou poemas eróticos e os enviou, anônimos. Numa 
carta apaixonada, chamou-a de “a mais preciosa das superstições”. Interessou-
-se também pela atriz Marie Daubun, cuja simpatia já estava direcionada a 
Théodore de Banville, e não lhe restou mais que o ciúme. Para Marie Daubun 
escreveu poemas como Chant d’automne, de melancólicas ressonâncias, que co-
meça com o verso: “J’aime de vos yeux longs la lumière verdâtre” e Le Beau Na-
vire, magnífico hino à beleza feminina, pleno de luminosas imagens, marítimas 
e sensuais, e que começa com “je veux te raconter, ô molle enchanteresse,/ les 
diverses beautés qui parent ta jeunesse”.

Para compensar tantas provações, em vão o poeta se candidatou à Acade-
mia Francesa, tendo visitado os acadêmicos, que o receberam friamente, com 
exceção de Lamartine, Vigny, Flaubert e Saint-Beuve. Este último, que foi o 
mentor de sua candidatura, aconselhou-o a desistir, já que a maioria rejeitava 
o seu nome. Os acadêmicos, com suas pretensões aristocráticas, jamais admi-
tiriam um poeta maldito entre seus pares.

Em seu livro sobre Baudelaire, Gautier compara o amigo a um “gato volup-
tuoso, de maneiras aveludadas e de olhar sem perfídia” (ao contrário da cara 
sisuda, de olhar feroz, que transmite a foto de Étienne Carjat). Comenta o 
seu gosto do luxo bizarro e da elegância misteriosa. Elogia os rebuscamentos 
e as tonalidades selvagens de As Flores do Mal, destacando sua capacidade de de-
nunciar os aspectos sórdidos da vida, pintar o vício e mostrar Satã com todas 
as suas pompas. Atesta que ele cantava os cabarés, onde bêbedos brigavam a 
facadas por alguma Helena de esquina, mas sentia, como ninguém, arroubos 
de beatitude, êxtases e volúpias de perfumes inebriantes.
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Baudelaire fez conferências em Bruxelas, em 1864, sobre Delacroix, Gau-
tier e Thomas de Quincey. A plateia foi mínima, e ele se enfureceu com os 
belgas e passou a abominar a Bélgica. De volta a Paris, hospeda-se na casa de 
Catulle Mendès, na rue Douai, número 65. Mendès testemunha que, quando 
pernoitou em seu apartamento, Baudelaire disse-lhe que escreveria um poe-
ma hindu, no qual expressaria toda a melancolia luminosa do Sol e repetiu, 
diversas vezes, que Nerval nunca esteve louco, embora se tivesse enforcado. 
Pediu-lhe que dissesse a todo mundo que assim havia acontecido e soluçou. 
Quando a doença o dominou completamente, Baudelaire foi internado na 
clínica do Dr. Émile Duval, na rue du Dôme, próximo ao Arco do Triunfo. 
Padeceu acessos de febres, convulsões, transtornos mentais e dificuldade de 
articular as palavras, até a morte por afasia, no dia 31 de agosto de 1867.

Em 1865, dois anos antes da morte de Baudelaire, chega a Paris para es-
tudar na École Polithecnique, o jovem uruguaio Isidore Ducasse. O pai, cônsul 
francês em Montevidéu, mandava-lhe dinheiro através do banqueiro Darrase 
para que ele pagasse os estudos, a alimentação e a moradia no hotel de l’Union 
des Nations, na rue Notre-Dame des Victoires, nr. 23, no quartier de la Bourse. Constatei 
que a numeração da rua é caótica, saltando números, mas encontrei o edifício 
que fica no encontro da citada rua com a rue de Montmartre e a rue Saint Marc. 
O local parece haver sido reformado, pois tem a fachada sem ornamentos, 
diferentemente dos prédios vizinhos, que têm molduras com frisos ao redor 
das janelas, estilo de decoração que parece mais antigo e mais característico 
do século XIX.

Isidore Ducasse publicou, em 1868, 20 exemplares do Canto Primeiro do 
espantoso Maldoror, que lhe valeu o merecido epíteto de discípulo de Baude-
laire e o efusivo elogio de Victor Hugo. Depois do seu primeiro endereço pa-
risiense, Lautréamont mudou-se diversas vezes para lugares próximos uns dos 
outros, no mesmo quartier. Em fevereiro de 1870, estabeleceu-se no faubourg 
Montmartre, 32 (edifício de 5 andares, com balcão e grades no segundo, quase 
na esquina com a rue Richer, em frente à Passage Verdeau, galeria repleta de cafés 
e livrarias). Um mês depois, foi morar na rue Vivienne, nr. 15, e, finalmente, no 
faubourg Montmartre nr.7, local que foi o seu último domicílio. Frequentou os 
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prostíbulos que havia nas imediações, o café des Varietés, situado na esquina da 
passage des Panoramas, entre o boulevard Montmarte e a rue Saint Marc, e o café Verón, 
entre a rue Vivienne e à passage des Panoramas. No mesmo bairro, encontrou os seus 
editores, dois cidadãos belgas que possuíam grande livraria na rue Viviane.

Foi-me grato viajar a Paris para ter a sensação de percorrer as ruas por onde 
Isidore Ducasse passeava ébrio de beladona, marginal irreverente, imaginando 
os sinistros “Cantos de Maldoror”. Revi os âmbitos em que circulava o atroz 
Maldoror, que vagava pela rue Vivienne até o Palais Royal, área que, segundo 
Lautréamont, de repente, começa a tremer, no exato momento em que o reló-
gio da Bolsa dá oito horas. A rua sacode seus fundamentos da Place Royale ao 
boulevard Montmartre e fica gelada, por uma espécie de petrificação. Na esquina 
da Rua Vivienne com a pequena rue Colbert, onde há o relógio aludido no tex-
to, nas proximidades da Biblioteca Nacional, passa Mervyn, o filho da loura 
Inglaterra. Maldoror segue-lhe os passos pelo boulevard Poisonnière e o boulevard 
Bonne-Nouvelle. Avança pela rue du Faubourg Saint-Denis. Cruza a rue Lafayette, para 
descobrir a casa do jovem Melvyn, e escreve-lhe carta, em que lhe propõe um 
encontro na ponte du Carroussel. Para acudir ao encontro marcado, caminha 
Maldoror até a rue de Rivoli, senta-se num banco do Palais Royal, à esquerda 
do tanque. Melvyn caminha pelo boulevard Sébastopol até a fonte Saint-Michel. 
Toma o cais des Grands Augustins e atravessa o cais Conti. Quando passa pelo 
cais Malaquais, vê caminhar pelo cais do Louvre um indivíduo que leva uma 
bolsa debaixo do braço. Na ponte do Carroussel, Maldoror aproxima-se de 
Melvyn para emboscá-lo e colocá-lo dentro de sua bolsa e, em seguida, gol-
pear varias vezes com a bolsa o parapeito da ponte. A seguir, vai até a Place 
Vendôme, em cima da qual amarra, ao extremo de uma corda, os pés de Mervyn, 
e gira-o frenteticamente, até lançá-lo pelo espaço e ele cair sobre a cúpula do 
Panthéon.

Depois de escrever os seis cantos que narram as peripécias macabras de 
Maldoror, Lautréamont renega a verve blasfematória e violenta, e escreve frag-
mentados poemas em prosa, sob o título de Poésies, afirmando que mudara 
de temática, trocando a maldade pelo bem, o ceticismo pela fé e o orgulho 
pela modéstia. Declara considerar a Literatura de Hugo, Musset, Byron e 
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Lamartine um “afeminamento” de dores e melancolias, e diz que utiliza-
rá um método mais filosófico e menos sentimental e ingênuo para cantar o 
desespero. Ao contrário de Rimbaud, que foi pródigo ao elogiar Baudelaire, 
chamando-o de “rei dos poetas videntes”, Lautréamont propunha-se corrigir 
o seu ídolo, “no sentido da esperança”.

Foi na rue du faubourg Montmartre, nr. 7, que o encontraram morto, presu-
mivelmente de overdose de beladona, no dia 24 de novembro de 1870, aos 24 
anos de idade. Seu corpo foi conduzido ao cemitério de Montmartre e o 
féretro passou pela igreja de Nôtre-Dâme-de-Lorette, onde o abade de turno 
procedeu ao ofício e assinou o registro mortuário. Há controvérsias quanto 
à causa mortis de Lautréamont. Se de dose letal de beladona, febre tifóide ou 
assassinato por razões políticas, em consequência dos episódios tumultuosos 
ocorridos em Paris, às vésperas da queda do Império de Napoleão III.

Antonin Artaud considera estranho o fato de que, “sinistramente”, o ato 
de morte foi assinado pelo dono do hotel e pelo rapaz que lhe servia. Segundo 
Artaud, Lautréamont morreu de raiva, por querer conservar seu individua-
lismo intrínseco, como fizeram Baudelaire, Edgar Poe, Nietzcshe e Gérard 
de Nerval. No pátio interno do edifício que foi o seu derradeiro domicílio, 
há atualmente o restaurante Chartier. O prédio tem relevo de belas varan-
das gradeadas e o segundo andar é decorado com duas pequenas górgonas. 
Divisei, do lado esquerdo do citado pátio, a velha escada que acolheu os 
passos taciturnos do poeta dos Cantos de Maldoror. Na parede, ao lado da 
escada, há uma pequena placa com o seguinte texto: “Qui ouvre la porte de 
ma chambre funeraire? J’avais dit que personne n’entrât. Qui que vous soyez, 
eloignez-vous.” Lamentavelmente, pouco se sabe a respeito de Lautréamont, 
além de sua origem, seus primeiros estudos, das cartas que escreveu ao editor e 
alguns detalhes sobre a edição de seu livro imortal. Sabe-se, no entanto, que se 
vangloriava de ficar em casa todas as horas do dia, e escrevia, preferentemente, 
durante a noite. Também se afirma que possuía um piano e o tocava enquanto 
escrevia e recitava os versos de Maldoror.

Após a venturosa década de 1850 a 1860, em que brilharam Nerval, Baude-
laire e Gautier, destacaram-se nas letras parisienses os poetas da denominada 



Paris  e  os  poetas  malditos  

213

escola parnasiana, constituída, entre outros, por Catulle Mendès, Theodore 
de Banville, Heredia e Leconte de Lisle. Os parnasianos, assim chamados por-
que publicavam a revista intitulada Parnasse Contemporain, reuniam-se, entre os 
anos 1864 e 1866, na casa de Leconte de Lisle, no boulevard des Invalides, nr. 8, 
na de Catulle Mendes, rue de Douai, 65, ou na de Banville, rue de Condé, 26. Em 
seguida, seria a vez de Verlaine, Rimbaud e Mallarmé brilharem sob o título 
de simbolistas. Paul Verlaine, o principal de seus representantes, que desde 
1866, ano da morte de seu pai, mora com sua mãe na rue Lécluse, em Batingnolles, 
começa a frequentar as reuniões dos parnasianos, no citado apartamento de 
Catulle Mendes, rue de Douai, 65, situado no nono arrondissement, próximo aos 
cabarés da Pigalle e à Place de Clichy. Fui ao local e avistei a fachada antiga 
do prédio de cinco andares, com varandas no segundo piso. Tudo leva a crer 
que o imóvel não sofreu reforma externa que lhe mudasse significativamente 
o aspecto. Quanto à residência de Théodore de Banville, rue de Condé, nr. 26, 
trata-se de um edifício de aspecto antigo, de quatro pisos e largo portal em 
arco. Pela citada rua, que passa ao largo da Place de l’Odéon, chega-se rapidamen-
te ao Jardin de Luxembourg.

O ano de 1866 foi importante para Verlaine, do ponto de vista literário, 
pois consolidou a sua participação na revista Parnasse Contemporain, mediante a 
publicação, entre outros, dos melodiosos poemas “Rêve Familier” e “Mari-
ne”. A repercussão foi boa. Embora Barbey d’Aurevilly o tenha chamado de 
“Baudelaire puritano”, Stéphane Mallarmé, recém-nomeado professor de in-
glês em Besançon, escreveu elogioso artigo sobre os poemas de Verlaine, encô-
mios que reitera, após a publicação de Poèmes saturniens, livro também louvado 
pelo Mestre Victor Hugo. Paul Verlaine escreveu a Victor Hugo, em 1867, e 
o visitou em Bruxelas, tendo-se emocionado, quando o famoso poeta, de 65 
anos, recitou-lhe alguns versos do seu livro.

Verlaine era um tipo de sensibilidade à flor da pele, o que hoje os terapeu-
tas chamam de paciente bipolar. Essa suscetibilidade temperamental se exa-
cerbava com o consumo de absinto. Deprimiu-se e bebeu descomunais doses 
daquela substância etílica, depois de comparecer ao enterro de Baudelaire, no 
dia 31 de agosto de 1867, no cemitério de Montparnasse. Na ocasião, sentiu 
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a ausência de Théophile Gautier, que se encontrava em Genebra. Mas encon-
trou Banville e Edouard Manet nas exéquias do amigo.

Além de frequentar os bares do Quartier Latin, onde bebia absinto, Verlaine 
costumava passear pelo Jardin du Luxembourg, onde escreveu alguns dos poemas 
do livro Fêtes galantes. Contemplava, extasiado, les grands jets d’eau sveltes parmi les 
marbres. A boa acolhida de Banville e Hugo à citada obra proporcionou-lhe 
alegrias, no ano de 1869.

O jovem provinciano Arthur Rimbaud, de 18 anos, que em Charleville, sua 
cidade natal, impressionava os professores da escola com primorosos poemas, 
escreveu a Verlaine carta em que lhe enviou poemas e lhe pediu apoio para 
estabelecer-se em Paris, onde poderia ter acesso a seus ídolos. Considerava 
Verlaine o único poeta comparável a Baudelaire. O autor de Fêtes galantes ficou 
encantado com as ressonâncias líricas daquele contemplador da noite, que 
dizia ter albergue na Grande Ursa e escutar as estrelas, sentindo a brisa de 
setembro como um vinho de vigor. Verlaine responde-lhe afetuosamente e 
termina a carta dizendo: “Venha, grande alma querida.” Esperou-o na gare 
de Strasbourg, mas o encontro só aconteceu em sua casa, isto é, na casa de seus 
sogros, rue Nicolet, nr. 14, porque se desencontraram na estação de trem. Tive 
a grata alegria de ver aquela pequena rua de duas quadras, ascendente em di-
reção à Basílica de Sacré-Cœur, igreja que só foi construída alguns anos depois 
que Verlaine ali residiu. No muro, do lado esquerdo do portão que dá para o 
pátio externo, há placa indicativa de que o poeta viveu no segundo andar do 
edifício. Ali Rimbaud foi recebido por Mathilde, a mulher de Verlaine, que 
estava grávida de oito meses. O jovem poeta do cabelo espetado e aspecto 
negligente era o que se denomina hoje um “hippie”, ou seja, um marginal. 
Não gostava de tomar banho e tinha o cabelo cheio de piolhos. O talento 
e a beleza de seus sedutores olhos azuis, bem como o seu caráter rebelde e 
anarquista, despertaram em Verlaine o maior interesse, embora Mathilde e 
seus pais estivessem chocados com suas maneiras selvagens. Entusiasmado 
pela irresponsabilidade do discípulo belo e libertino, Verlaine bebeu com ele 
ardentes taças de absinto, numa relação de intimidade e mútua admiração, que 
chegou ao extremo dos amores sodômicos.
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Dada a proximidade do parto de Mathilde, os sogros de Verlaine con-
vidaram o seu pupilo a retirar-se de casa. Theodore de Banville alugou um 
quatro em sua casa, na rue de Buci, número 10, para acolher o seu novo ami-
go, jovem poeta genial, très beau d’une beauté paysanne et rusée. Ao passar pelo 
local, admirei as fachadas dos prédios daquela estreita rua, situada num es-
paço urbano assimétrico e repleta de restaurantes, creperies e lojas de souvenirs  
para turistas.

 Rimbaud logo criou um caso, aparecendo nu na janela do apartamento, 
deixando a vizinhança perturbada. Em minha terceira viagem a Paris, verifi-
quei que o prédio tem cinco andares e está atualmente decorado com jarros de 
flores nas grades das janelas de vidro. Ao entrar no pátio interno do conjunto 
de apartamentos, percebi que as janelas ficam de frente umas para as outras, a 
pequena distância, o que torna a privacidade dos vizinhos bastante vulnerável.

Rejeitado por Banville, o jovem marginal peregrina sem paradeiro fixo, com 
bagagem mínima, pelo Quartier Latin. Hospeda-se primeiro nas dependências 
do Cercle zutique, situado num prédio estreito, de quatro andares, que forma 
um triângulo em que de um lado está a rue des Écoles, do outro a rue Racine e, em 
frente, o boulevard Saint Michel. Ali costumava reunir-se uma confraria de poetas. 
Arthur Rimbaud dormia no sofá, a troco de lavar os pratos e servir aos clien-
tes. No local existe, atualmente, o Hôtel Belloy Saint-Germain.

Em dezembro de 1871, Verlaine alugou para Rimbaud apartamento na rue 
Campagne-Première, na esquina com o boulevard d’Enfer, hoje denominado boule-
vard Raspail, próximo ao cemitério de Montparnasse. Estive no local e vi uma 
vila de pequenos prédios, num corredor chamado passage de l’Enfer, pelo qual se 
pode passar da rue Campagne Première ao boulevard Raspail.

Verlaine não tardou a abandonar a família para peregrinar com Rimbaud 
em aventura boêmia, percorrendo as noites dissolutas de Paris. Vagabundos 
e quase mendigos, deambulavam pelos recantos pitorescos e libertinos da ci-
dade. Gostavam, especialmente, dos bares da rue de l’Abreuvoir, assim chamada 
por haver existido ali um antigo bebedouro de animais. Verlaine, que desde a 
invasão de Paris pelos soldados prussianos, em 1871, já não frequentava regu-
larmente o trabalho, abandonou o emprego no Hôtel de Ville. Vivia às custas de 
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sua mãe, a Sra. Stephanie Verlaine. Quando se embriagava, tornava-se violen-
to. Pedia dinheiro à Sra. Stephanie, e se o seu pedido não fosse imediatamente 
atendido, adotava conduta agressiva e perigosa. Certa ocasião, depois de uma 
farra, chegou à casa de sua mãe e rompeu os vidros onde ela guardava os fetos 
natimortos de seus irmãozinhos falhados. Foi ficando cada vez mais neuróti-
co, a ponto de, numa discussão, espancar Mathilde e lançar contra a parede o 
pequeno Georges, de três meses, que teve a sorte de não se machucar muito, 
porque seus pés impactaram contra o obstáculo sólido.

Quando tomou conhecimento do nascimento do filho de Verlaine e Ma-
thilde, Rimbaud disse ao amigo que considerava a paternidade uma banalida-
de burguesa, e que o poeta deveria viver sem esse tipo de apego, imerso per-
manentemente no desregramento dos sentidos, já que nascera com a missão 
de criar e não de procriar. E deveria expressar sempre irreverência e rebeldia. 
Com tal convicção, num recital, durante um dos famosos jantares dos auto-in-
titulados vilains bonshommes, na esquina da rue Bonaparte e rue du Vieux-Colombier, 
debochou dos versos do poeta Auguste Creissels, interrompendo cada estrofe 
do poema lido com a palavra merde. A invectiva provocou tumulto e Étienne 
Carjat o expulsou do recinto à força. No final do evento, Rimbaud reapareceu 
no local e investiu contra Carjat com um bastão-espada e o feriu na mão e na 
virilha. A duras penas, Verlaine conseguiu desarmá-lo, e ele correu, desapare-
cendo na noite. A reputação de Verlaine estava abalada nos meios intelectuais, 
porque ele acolhera aquele garoto maluco que provocava confusão em toda 
parte. O local onde havia os jantares dos vilans bonshommes fica em frente à velha 
igreja de Saint-Supplice. Tem vistosa fachada, de janelas com persianas brancas 
de madeira, antigas e desbotadas. Uma placa no frontispício do prédio, colo-
cada pelos “Amis de Rimbaud”, declara que o poeta lançou ali, em 1871, o 
poema Le bateau Ivre.

Quando Rimbaud regressa a Charleville, sua cidade natal, Verlaine escreve- 
lhe, perguntando quando empreenderiam o “caminho da cruz”. Rimbaud, 
contrariando a mãe, que queria que ele estudasse mais e trabalhasse, volta a 
Paris em junho de 1872 e se hospeda no hotel de Cluny, na rue Victor-Cousin, 
nr. 8, na esquina da Place de la Sorbonne. Há placa indicativa de que ele ali esteve 
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hospedado. Segundo o atendente do hotel, a quem indaguei, foi a chambre 62 
a que o poeta ocupou.

Verlaine, cada vez mais inveterado no alcoolismo, e mais agressivo, quando 
embriagado, sai da casa dos sogros, deixando mulher e filho, sem prévio aviso, 
em julho de 1872, com destino à Bélgica, na companhia de Rimbaud. Em 
Arras, os dois poetas foram presos, porque falavam, na cantina da estação, em 
tom de zombaria, de supostos crimes que haviam cometido. O cantineiro, 
inopinadamente, chamou a polícia e eles tiveram árduo trabalho para conven-
cer o magistrado de que tudo se tratava de uma brincadeira. Quando o pai 
de Mathilde entra com ação de separação em tribunal parisiense, Verlaine, 
escreve à esposa, implorando a reconciliação. Ela vai à capital belga e o casal se 
reconcilia, mas logo o poeta fugiria de sua mulher, quando já havia embarcado 
no trem, de volta a Paris. De súbito, ele desce do vagão. Sua sogra, Mauté 
de Fleurville, chama-o, para que ele suba outra vez ao vagão, mas ele gira a 
cabeça, negativamente, enquanto o trem parte. Foi a última vez que Verlaine 
viu a esposa.

Verlaine oscilava entre a tentação de aprofundar a aventura irresponsável 
com Rimbaud e o remorso de haver abandonado a vida conjugal. Os dois 
poetas viajaram a Londres e ali discutiram e se separaram para reencontrar- 
se depois em Bruxelas. O efeito da vida nômade e boêmia sobre o espírito 
de Verlaine era desestabilizador. Quando o sogro reintroduziu a demanda 
judicial de separação, o poeta enviou cartas a Mathilde e a diversos amigos, 
ameaçando suicidar-se.

Em Bruxelas, num dos seus muitos momentos de crise, os poetas discutem 
e proferem mútuos insultos, porque Rimbaud resolve regressar a Paris e rom-
per a relação entre os dois. Verlaine, que havia comprado um revólver para 
matar-se, dispara três tiros sobre o amigo, um dos quais lhe atinge o pulso 
direito. Depois de socorrido e feito o curativo, Rimbaud continua decidido a 
partir. Verlaine ameaça matá-lo e depois matar-se, e põe a mão no bolso para 
sacar a arma. Amedrontado, Rimbaud corre e o denuncia à polícia. Depois de 
extraída a bala, Rimbaud regressa a Paris, com dinheiro que lhe dera a mãe de 
Verlaine, presente a todo o transe. Julgado e condenado a dois anos de prisão, 
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o poeta saturnino cumpre pena, resignadamente, de agosto de 1873 a janeiro 
de 1875. Ao sair da cadeia, traga a duras penas a separação de Mathilde, 
pronunciada pelo tribunal de la Seine. Apregoa aos amigos a sua conversão ao 
catolicismo. De fato, escreveu belos poemas místicos, enquanto esteve recluso: 
“O mon Dieu, vous m’avez blessé d’amour/et la blessure est encore vibrante”, 
começa uma de suas estrofes, que termina com uma declaração de entrega 
devota: “Vous connaissez tout cela, tout cela./Et que je suis plus pauvre que 
personne,/mais ce que j’ai, mon Dieu, je vous le donne.” Forja um reencontro 
com Rimbaud e tenta convertê-lo à religião cristã. O amigo debocha de sua 
boa-fé, chamando-o de “Loyola”. Depois de uma bebedeira, Verlaine perde as 
estribeiras e tenta seduzir outra vez Rimbaud que, desta feita, não quis nada 
com ele, dando-lhe um murro certeiro que o fez cair ao solo.

Os dois poetas tomam rumos diferentes. Verlaine arranja emprego de pro-
fessor de francês em Stickney, na Inglaterra, onde permanece de março de 
1875 a janeiro de 1877. De regresso à França, dá aulas no colégio jesuíta 
Nôtre-Dame de Rethel, em Ardennes. Em 1878, foi a Paris e reviu o filho, 
mas frustrou-se com a ausência de Mathilde, pois queria aproveitar a ocasião 
para reatar o casamento. Por outro lado, apaixonou-se pelo seu ex-aluno Lu-
cien Letinois e, em 1880, comprou, com dinheiro de sua mãe, uma fazenda 
em Juniville, a 17 quilômetros de Coulommes, para que a família de Lucien a 
cultivasse. Nesse mesmo ano, publicou o livro Sagesse, que contém os poemas 
religiosos escritos na prisão. O negócio da fazenda fracassa e Lucien acaba 
morrendo de febre tifóide.

Rimbaud, por sua vez, meteu-se nas mais estapafúrdias aventuras, tendo 
viajado a diversos países europeus, caminhando grandes distâncias a pé. Entre 
1874 e 1876, esteve na Alemanha, na Áustria e na Holanda. Alistou-se no 
exército de mercenários holandês e viajou para Sumatra. Regressou à França 
e tornou a viajar, desta feita, para Alexandria e, em seguida, para o Chipre, 
onde foi vigilante de obras da empresa Ernest Jean & Thial. Em 1880, foi para 
Aden e, depois, para a Somália, tendo viajado 20 dias a cavalo, pelo deserto, 
até Harar, onde se estabeleceu como traficante de armas. Passou 11 anos entre 
a Somália e o Yêmen, exposto ao clima atroz e à crueldade dos bandoleiros. 
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Caminhava a pé, de 20 a 40 quilômetros diariamente. Adoeceu de sífilis. O 
que ganhava, após as difíceis negociações com o monarca abissínio, não lhe 
permitia regressar à França. Ao cabo de tais perigosas aventuras, sentiu fortes 
dores no joelho direito. O médico recomendou-lhe regressar a seu país para 
tratamento em Marselha. A doença era um tumor cancerígeno.

Em 1882, com 38 anos, Verlaine aluga apartamento na rua La Roquete, 17, 
onde mora com a mãe. De julho a setembro de 1883, muda-se para Malval, 
quando a Sra. Stephanie Verlaine comprou ali uma casa da família Létinois. Foi 
preso outra vez, depois de exibir um punhal para a própria mãe, numa de suas 
violentas alterações de humor. Permaneceu um mês no cárcere. Liberado, pas-
sou a viver no hôtel du Midi, 6, cour Saint-François, próximo à Bastille. Sua fama foi-se 
propagando celeremente, tendo ele contribuído para a divulgação da poesia de 
Stephane Mallarmé, Tristán Corbiére e Arthur Rimbaud, no famoso ensaio 
intitulado “Poetas Malditos”. Frequentou, a partir de 1884, o apartamento de 
Mallarmé, onde se encontrava, todas as terças-feiras à noite, na rue de Rome, com 
o anfitrião e outros amigos, entre os quais Paul Valéry e André Gide.

O poeta Lêdo Ivo, que em suas peregrinações em Paris, costumava passar 
pela rue de Rome e olhar para a janela do apartamento que foi de Mallarmé, pró-
ximo à Gare de Saint Lazare, afirmou num poema que, certo dia, apareceu-lhe a 
imagem do autor de l’Après-midi d’un faune, com rosto de fauno e barba grisalha.

Em 1885, ano da morte de Victor Hugo, Verlaine adoece de artrite aguda 
no joelho direito, a ponto de não haver podido assistir ao enterro da própria 
mãe. Hospeda-se em pardieiros e, desde então, hospitaliza-se diversas vezes 
para tratar da perna ulcerada e do joelho inflamado. “Vivo no hospital como 
um beneditino”, dirá, então. Em 1887, apaixona-se pela prostituta Philomène 
Boudin, que lhe roubava o pouco dinheiro que ganhava dos editores. Conhece 
Eugénie Krantz e se amanceba também com ela, oscilando entre os braços das 
duas musas, em períodos alternados, mudando-se para diversos endereços, de 
forma itinerante. Desfruta da amizade de Edmond Lepelletier, seu confidente 
de toda a vida e do artista plástico Frédéric-Auguste Cazals, por quem nutriu, 
a exemplo de Lucien Létinois, obsessivo amor platônico. Em 1889 fez trata-
mento de águas medicinais em Aix-les-Bain.



 Márcio  Catunda

220

Quando Rimbaud regressou a Marseille, em 1891, com terríveis dores no 
joelho, os médicos amputaram-lhe a perna direita. Durante o mês de conva-
lescência, foi assistido por sua irmã Isabelle. Tentou regressar a Harar, mas a 
doença só lhe permitiu chegar a Paris e voltar a Marselha para logo morrer. 
Ao tomar conhecimento da morte do amigo, Verlaine sentiu uma convulsão 
de angústia. Disse que revia todas as noites aquele rapaz dotado de uma “se-
dução demoníaca”. Mas sobreviveu ao impacto. Seguiu morando em dife-
rentes endereços, quase todos no Quartier Latin. Apesar de viver em precárias 
condições de conforto e salubridade, seu nome era recordado por intelectuais 
de outros países, que o convidavam para proferir palestras. Assim, de 1882 a 
1884, viajou à Haia, a Bruxelas, e a Londres e nas três cidades leu poemas e 
falou dos denominados “poetas malditos” de Paris. Ao regressar de Londres, 
aos 50 anos de idade, foi morar com Eugénie Krantz, na rue Saint Jacques, nr. 
187, no quinto andar.

Quando estive em Paris pela terceira vez, localizei aquele edifício de cinco 
andares, com grande portal verde, ostentando uma janela em arco. A rua se 
alarga do lado esquerdo, a partir daquele edifício, na altura da esquina com 
a rue Pierre et Marie Curie. Enquanto eu observava o local e tomava nota do 
que via, três cidadãos aproximaram-se e me perguntaram se o que eu escrevia 
era poesia ou prosa. Disse-lhes que estava escrevendo sobre os lugares onde 
viveram alguns poetas franceses, e que ali mesmo havia morado Verlaine. Um 
dos rapazes sorriu e exclamou: “Ah, o poeta bebedor de absinto!” E seguiu 
caminhando.

Depois do endereço acima referido, Verlaine mudou-se para a rue Cardinal 
Lemoine, nr. 48. Reclamava de ter de subir e descer a ladeira que começa no 
número 20 daquela rua, com a perna rígida e o joelho inflamado e dolorido. 
Pouco tempo depois, foi morar com Eugénie Krantz na rue Saint-Victor, nr. 16. 
Mudou-se dali, quando se separou dessa musa para reatar o romance com 
Philomène Boudin, com quem foi morar na rue Vaugirad, nr. 4, no Hôtel Lis-
bonne. Eugénie, despeitada com o desprezo sofrido, confiscou-lhe os bens e os 
manuscritos. Destruiu-lhe alguns originais e promoveu escândalos, em lugares 
públicos por onde passava o poeta saturnino.
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Quanto mais festejado por Zola, Leconte de Lisle, Mallarmé, Catulle Men-
des e outros, mais Verlaine sofria com a perna cheia de abscessos e temia ter 
o mesmo destino de Rimbaud. Os amigos recitavam-lhe os versos no Café du 
Palais, na Place Saint-Michel e os jovens poetas queiram conhecê-lo e cortejá-lo. 
A exemplo de Baudelaire, em vão tentou ingressar na Academia Francesa. 
Não obteve nenhum voto. Mas foi eleito “príncipe dos poetas”, em concurso 
promovido pelo Le Journal, após a morte de Leconte de Lille, tendo venci-
do concorrentes como José Maria Heredia, Sully Prudhomme e Stéphane 
Mallarmé. Morou em sucessivos domicílios, entre períodos de internamentos 
hospitalares, alternando entre a companhia da disciplinadora e feia Eugénie 
e da depravada e afetuosa Philomène. Ambas o ajudavam nos trâmites de en-
trega de textos aos editores e recebimento dos parcos honorários, que não lhe 
bastavam para a sobrevivência material. François Copée, Edmond Lepelletier 
e o Conde de Montesquiou, generosos amigos, contribuíam para completar- 
lhe os recursos necessários ao pagamento de sua moradia. Houve fases em 
que passou dias sem residência alguma, pernoitando na casa de amigos, numa 
itinerância insana, passando frio e fome, em precárias condições de saúde. 
Morou em três endereços na rue Descartes, próximo ao Panthéon, a saber, no 
número 18 (Hôtel Montpellier), com Philomène; no número 15, com Eugénie, 
e, finalmente, no nr. 39, também na companhia dessa segunda musa, que lhe 
assistiu a agonia final no dia 7 de janeiro de 1896. Há, neste último local, 
placa indicativa de que ali viveu e morreu o poeta. Outra placa indica que ali 
também morou, já no século XX, o escritor Ernest Hemingway. No térreo, 
há atualmente o restaurante La Maison de Verlaine, cujo garçom, ao ser por mim 
interpelado, informou que o poeta havia ocupado apartamento no segundo 
andar do prédio. Os biógrafos, porém, afirmam que foi no quarto andar.

Tão auspiciosa foi essa visita, que na esquina seguinte, depois de fotogra-
far a fachada do edifício, quando me concentrava, cabisbaixo, para estudar os 
mapas da cidade, uma simpática senhora, mui gentilmente ofereceu-se para 
prestar-me informações. Ficou surpresa e contente de saber que eu buscava a 
casa dos poetas e disse residir em local próximo a uma casa que onde viveu 
Balzac.
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Em três fins de semana em Paris, mediante o estudo de mapas e a leitura 
de biografias, escrevi estas palavras que atestam minha devoção aos grandes 
poetas franceses. Ao fim das viagens, dei-me conta de que eu buscava uma 
cidade que só existe nos meus sonhos. Já transcorreram mais de 150 anos. 
Mudaram-se os hábitos e o ritmo da vida. Paris tem hoje outra fisionomia. 
O prefeito Haussman demoliu e reconstruiu muita coisa, já naquela segunda 
metade do século XIX, abrindo grandes avenidas e modificando a fachada de 
muitos prédios. Naquele tempo, não havia as multidões que hoje caminham 
pelas ruas, em meio a um trânsito agitado e ruidoso. As margens do Sena 
foram o espaço em que melhor pude meditar sobre as visões inefáveis de Paris 
de outrora. “La forme d’une ville change plus vite, hélàs! que le cœur d’un 
mortel”, advertia então Charles Baudelaire. Mas tenho a sensação de que, 
apesar das mudanças, há ainda, naquelas ruas, algum resquício dos poetas que 
ali andaram e viveram. É tudo uma questão de sensibilidade.
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P ro s a

Proust ao telefone

Jean Blot

Para Bénédicte e Jean-Pierre Liber

Encontramos no Caminho de Guermantes (vol.l) uma das mais 
belas passagens da Recherche e, em minha opinião, de toda Li-

teratura. Poderíamos dar-lhe o título, tomando emprestada uma 
expressão do próprio Proust que designa uma espécie extinta: “As 
senhoritas do telefone.” Estando em Doncières, em visita a Saint- 
Loup, o narrador, aguardando uma chamada de sua avó doente que 
tinha ficado em Paris, se irrita com a lentidão do serviço até o mo-
mento que compreende sua ingratidão face ao mistério das “forças 
sagradas”, a “admirável magia” que permite aos entes queridos, dis-
tantes “centenas de léguas”, de aparecerem num instante junto aos 
nossos ouvidos. Basta chamar “as Virgens Vigilantes, [...] anjos da 
guarda nas trevas vertiginosas a que vigiam ciumentamente as por-
tas; [...] as impertinentes sacerdotisas do Invisível, as Senhoritas do 
telefone!” (p. 100). Trata-se, sem dúvida, de um milagre ambíguo, 
por nos fazer prever o que será a separação e a ausência eternas, 

* Tradução Lúcia Bettencourt.
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permitindo-nos escutar “uma voz que voltasse a murmurar [a meu ouvido] 
palavras que desejaríamos beijar de passagem sobre lábios para sempre em pó” 
(p.101). As “Virgens Vigilantes” guardam zelosamente seu poder; “as forças 
sagradas”, sua onipresença; “a admirável magia”, seu encanto.

Existe a beleza do texto: já a ressaltamos. Ela esconde, talvez, sua originalida-
de, a seriedade de seu propósito, o otimismo que inspira. Pesquisei nas três ou 
quatro literaturas que conheço e não consigo lembrar-me de texto comparável 
pela qualidade ou por seu assunto, certamente: uma homenagem a Technè (τεχ−
νη). Sem dúvida não teremos dificuldade em encontrar elogios à velocidade, 
hinos ao avião ou ao barco. Estes, no entanto, não abordam o mesmo assunto: 
falam de produtos, não da origem; dos efeitos, não das causas; dos resultados, 
não das “forças sagradas com que estamos em contato”, seu segredo, sua natu-
reza. Onde estão os elogios do deus que faz ver o invisível, escutar o inaudível, 
gravar o som na cera, confiar ao vento a imagem – tão rapidamente que ela se 
encontra do outro lado do mundo no momento mesmo em que surge?

Parece-me que existe aí uma falta grave. A Literatura é a ciência do sensí-
vel. Ora, a imensa extensão do sensível que a ciência nos deu é singularmente 
negligenciada e, desse modo, abandonada a uma abstração estéril. Qualquer 
um vê televisão, mas ninguém, ou raríssimos se interrogam e refletem, com-
preendem o milagre de ver à distância, bem como as consequências disso para 
a distância e aquilo que fazem dela; aquilo que fizeram do espaço, do tempo, e 
também de nossa época e de sua originalidade na história do gênero humano.

Por que essa surdez, por que essa cegueira da Literatura, esse repúdio a 
essa deusa humilde, mas tão potente: Technè? Por que recusar-se a reverenciar, 
– como ela fez para os prazeres do amor, a doçura das tardes, as trevas do luto 
–, as riquezas que Technè leva à sensibilidade?

Proust culpa o hábito, explicando que, à força de utilizarmos o telefone, já 
não reconhecemos mais sua magia. Sem dúvida, há ainda os prazeres e dores 
da vida e não cessamos de examinar esses prazeres e dores. O esquecimento 
das “Virgens Vigilantes”, de sua magia, de sua poesia talvez se explique pela 
angústia que as obras humanas inspiram a seus criadores. O homem sabe 
que pode ampliar o Real, mas se recusa a reconhecer as consequências disso. 
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Aceita a feitiçaria, mas não aceita ser o feiticeiro. Que o invisível se ofereça ao 
olhar, o inaudível, ao ouvido, o além, ao lugar em que se encontra, o ontem e 
o amanhã, ao hoje, ele aceita se esquivando, negando, como se nada fosse. Rá-
pido, um feiticeiro! Rápido, um deus que se pareça a ele, pois, se sou o autor 
do milagre, ele muda de natureza. O que era dom, torna-se obra. Só posso 
ter esperança em mim mesmo, o que é uma forma vigorosa do desespero; se 
posso ter esperança apenas em mim mesmo, isso deixa de ser uma esperança 
e transforma-se em exigência. Este risco alimenta os terrores do aprendiz de 
feiticeiro com o fim do mundo diante de seu nariz.

Mas, se a Arte não acompanha a vida, se recusa a Technè que a perturba, 
ela não passa de um jogo para velhos e Academias. É necessário procurar “as 
forças sagradas” lá onde se encontram; nem lá longe, nem em outro lugar, mas 
aqui; neste tempo que não é outrora, nem amanhã, mas o próprio segredo do 
agora. Estamos em contato com essas forças. Sempre a ponto de adivinhá-las, 
de surpreendê-las – soluço da pedra, explosão de sóis, incêndio da noite ou o 
trabalho infinito, infinitamente escondido, dos átomos –, de desvelar o Real 
em cujo salão mágico palpitam sob o raio do espírito e o desafiam.

É preciso humanizar nossas obras, sem o que elas não demorarão a nos 
meter medo e a parecer nossas inimigas. É preciso estabelecer entre elas e nos-
sa sensibilidade todos os laços que a Arte soube tecer entre nossos corações, 
nossas almas e a Natureza para fazer do mundo nossa morada. Technè não nos 
condena a uma solidão da qual fugimos, recusando às suas obras nossas cons-
ciências e sensibilidade. “As forças sagradas” de Proust são o objeto de uma 
busca em que ele se esforça em legitimar a compreensão, conquistar e submeter 
o Universo, mas também de uma procura moral que fundamenta uma razão que 
a própria razão desconhece. Se a Arte renega a Technè, nós nos alienamos de 
nossas obras e dos objetos que povoam nossas vidas.

Fé e ciência são duas formas de uma mesma procura. Talvez a Technè, com 
suas obras semelhantes a revelações – a idade industrial tornando-se parú-
sia1 – nos aproxima mais, ou pelo menos mais concretamente, do Grande 

1 A segunda vinda de Jesus à Terra descrita pelo apóstolo São Paulo
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Mistério. Ela inscreve suas leis no nosso cotidiano, e, com suas formas e mo-
vimentos, oferecendo-lhe a virtude da utilidade, a Technè consagra sua realidade 
e a enriquece com nossos sonhos. Se, do imaginário das botas de sete léguas 
passamos à realidade do avião, não é pela negação do sonho, mas por sua 
realização e pela manifestação das leis da Natureza, que ela só pode ter rece-
bido de Deus. Quanto ao fato de que a Technè remete tanto à fé quanto à razão, 
basta evocar os milhares que o contribuinte aceita pagar, sem reclamar, mas 
sem compreender direito, às empresas consagradas à aceleração e destruição de 
partículas, ou à coleta de pedras na superfície lunar. Mesmo quando a Technè é 
mais humilde e sem lição sobre o mistério, cabe à Arte servi-la, integrando-a 
ao mundo humano, à sensibilidade, à vida que pode alcançar. Embora seja 
inútil esperar que ela nos entregue o segredo de Deus, como o avião o de seu 
voo, ela no-lo entrega concretamente, tal como o faz o avião, pois a Technè está 
presente em todo o mundo. É preciso capturá-la pela palavra e pela poesia 
para oferecê-la à sensibilidade.

A pintura, é bem verdade, procurou esta aliança, mas não soube concretizá- 
la. Ela se mantém limitada. Creio encontrar na Torre Eiffel esta canção vin-
da não sei de onde, mensagem de um mundo secreto, talvez da Technè, essas 
vibrações do insólito que Delaunay lhe deu. A estação Saint-Lazare, sob o 
pincel de Monet, tornou-se o palácio da fumaça, onde dança o aço jovem, 
e se prepara a viagem. Confiâmo-la às pequenas locomotivas, fortes e solitá-
rias, uma labareda rubra à frente, prontas a se aventurarem pela noite tendo, 
como único companheiro, o canto das rodas e o clamor da velocidade. Mo-
net as inscreveu na realidade que a sensibilidade reconhece. Não são coisas 
úteis. Elas existem em si mesmas e em nossas existências. Tal como as velas e 
mastros inclinados pelo vento, que titubeiam sobre as telas verde e ouro do 
céu marinho. E também como as tempestades de Turner fraturando nossas 
embarcações na fúria das cores desvairadas, ou o avião de Villon perdido no 
turbilhão de suas hélices. Na literatura: as Senhoritas do telefone. É pouco.

Toda a procura é procura de Deus. Entendo por isso que todas, qualquer 
que seja o caminho que percorram, têm a mesma origem e buscam, geralmen-
te às cegas, o mesmo fim. Devemos relembrar que não foi apenas Newton, 
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mas Einstein que, em seus trabalhos, acreditava ir de encontro a um Espírito 
Superior que ele não hesitava em chamar de Deus. As obras da Technè manifes-
tam, ilustram, e dão concretude aos sentidos, ao vivo da existência, às leis da 
Natureza; como estas, testemunham um Espírito Superior que aprendemos a 
chamar de Deus. É preciso escolher: a prece ou a NASA? Pouco importa se 
compreendemos que as duas são gêmeas. É talvez na descoberta de um mira-
culoso elétron que Deus nos espera em toda sua glória.

O longe, o além, o impossível não passam de nomes para nossa ignorân-
cia, ou, ainda pior, nossa insensibilidade. Tal como as vozes no silêncio que 
interrogam o telefone, ela está prestes a desabrochar, desde que encontremos 
seu comprimento de onda, esta paciência e humildade de espírito a que cha-
mamos ciência, acompanhada pela sensibilidade que lhe confere a presença e 
a traduz em termos de vida. É preciso sentir, explorar, nomear esta miragem 
na qual vivemos, fruto de sonhos meio loucos de nossos ancestrais, em que 
escuto e vejo o ausente, e a distância anda mais rápida que o som, e onde me 
acompanha, mais fiel e discreta que uma sombra, a luz do conhecimento. Fiel 
aos dedos sobre o teclado do computador, ela virá esclarecer a conduta de um 
imperador do passado, ler o desígnio das estrelas, lembrar a data de aniversá-
rio de minha amada ou os versos do poeta que acabo de esquecer.

Para acolher a Technè, a Literatura dispõe de uma ferramenta poderosa: a 
metáfora. Através de sua magia, o desconhecido torna-se íntimo. Entre a pé-
rola, a lágrima, a vaga cavalgando o oceano, a gota de chuva hesitante à beira 
de uma folha, prisioneira de um raio de Sol adormecido, existe um parentesco 
que o sentimento adivinha e que forma o tecido do mundo. A associação en-
riquece cada um dos elementos associados. Pela vaga, pela chuva, pela pérola, 
conheço melhor o que é a lágrima, mas também entrevejo aquilo que têm em 
comum e o sentido de sua presença no caos daquilo que é. As Senhoritas do 
telefone já não existem. Outras fadas, mais sutis, ainda mais poderosas, toma-
ram seu lugar. Elas não se encontravam nas fábulas, na imaginação, nem na 
infância, e sim no mais alto da clarividência e da maturidade: Technè. Ela nos 
guia para o enigma ardente que está lá, diante de nós, aqui e agora. Ela torna 
acessível o segredo do mundo. E de cada um de nós.
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P ro s a

A tigela dos provérbios

Floriano Martins

Em um filme do Wim Wenders, o personagem vivido pelo ator 
Sam Neill, solta um lampejo revelador em meio a uma con-

versa: “Só os milagres têm sentido.” Não à toa, o personagem é um 
escritor. Reluto em usar o termo, por desgastada conotação, venha da 
parte dos excessos de realismo ou das suspeitas de alienação. Tema 
atualmente piorado pelo antepasto da conveniência, dieta preferida 
de muitos. De qualquer forma, é um termo como outro qualquer. 
Não limita à vítima ou à divindade. Tampouco lhe salva de qualquer 
escorrego ou pecado mais grave. E, para muitos, em sociedades que 
ainda hoje se dilaceram entre um romantismo piegas e a versão bre-
ga do utilitarismo, a indagação reincidente ostenta um inconfundí-
vel cheiro de naftalina: para que serve um escritor? Como se fizesse 
parte do script logo em seguida indagar pela serventia do político 
e do líder religioso. No fundo, a pergunta tem a sua graça, a de 
desmantelar um mecanismo de crença não na utilidade do escritor, 
mas sim em sua essencialidade, no que ele realmente pensa acerca 
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do que é e do que faz. Descobrimos um santo para cobrir outro. Embora em 
nenhum dos casos haja santo algum. Fiquemos com os milagres, portanto, 
esqueçamos os santos.

O primeiro milagre é o da travessia. Há um provérbio iugoslavo que acon-
selha: Diga a verdade e saia correndo. Para aqueles que não gostam de perder a 
piada, até hoje não se sabe se este provérbio foi a causa real do desapareci-
mento da Iugoslávia. A travessia é mais do que a celebração dos deslocamen-
tos. Graças a ela, embaralhamos as formas, descobrimos outros dentro de 
nós, nascemos infinitas vezes. E criamos coragem para dizer longe de casa o 
que sob o teto doméstico nem pensar. Na Europa, Murilo Mendes chegou a 
declarar-se surrealista, por exemplo. No Brasil, sabia o risco mortal que isto 
significava. O chileno Vicente Huidobro encontrou na Língua Francesa uma 
forma de livrar-se da influência demasiada da cultura europeia em sua poesia. 
Ao escrever em Francês, rompeu o ovo da serpente, descobrindo ali sua força 
vital. O provinciano é aquele que só diz a verdade em casa? O que não rompe 
a casca do ovo? O assim chamado mundo lá fora acaba por subverter a própria 
imagem que fazemos de nós diante do espelho. Associamos à ruptura com 
o pai o princípio da constituição de um novo ser, uma nova personalidade. 
Não importa com quem rompemos. Mas quem se põe a pensar isto quando 
já quase ninguém sabe frigir ovos pela manhã?

O primeiro milagre persiste: o ponto de origem. Os chineses costumavam acre-
ditar que longa viagem começa por um passo. Com isto, é possível que nem exista um se-
gundo milagre ou que os milagres não se acumulem. Eles são como a grande casa 
da singularidade, no sentido de que a cada vida corresponde um único milagre. 
Vasculhando a biografia dos artistas que desempenharam papel fundamental na 
progressão do que poderíamos chamar de milagre da criação, a vida deles é tudo 
menos invejável. Quem desejaria estar ali, em seu lugar? Todos desejam a fama, a 
glória, o prestígio, a conta bancária bem amparada. A Arte nos diverte ou substitui 
em nós uma verdade que, se dita por nós, nos obrigaria a sair correndo. A Arte é a 
melhor desculpa que temos para que permaneçamos onde estamos.

É possível que o maior de todos os milagres seja o da descoberta do outro 
que temos dentro de nós. Aquele que é revelação e confirmação de nossa 
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natureza. Não há significado secundário para ele. Pode ser o amor, a poesia ou 
a liberdade. Para uns, é o amor com que sempre sonhou. Para outros, é uma 
descoberta de doação. Ou esses jardins que saímos visitando por toda parte 
como se o verdadeiro símbolo da felicidade estivesse em permanente deslo-
camento. Os gregos costumavam dizer que um corvo não tira o olho de outro corvo. 
Uma metáfora que não se aplica ao homem. De tal maneira que o milagre é 
quando recebemos um olho. Talvez por haver tido uma vida sempre repleta de 
música, incluindo aí a amizade com músicos, sempre pensei nela como uma 
jam session. Foi o que mais me atraiu quando descobri os jogos surrealistas. O 
dilema é que logo descobri também que o milagre era bom, mas o santo não. 
Não é fácil conviver com poetas. A grande proeza dos poetas é a elasticidade 
de seu ego. Embora essa firmeza de caráter seja uma virtude humana, é curio-
so como ela se propaga entre poetas. Quando cruzei a soleira da primeira 
metade de século vivida, fui visitado por dois milagres na poesia. Escrever po-
emas a quatro mãos sem que o poema em si seja esquartejado pela armadilha 
do ego. A brasileira Viviane de Santana Paulo vive em Berlim há muitos anos 
e não a conheço pessoalmente. O mexicano Manuel Íris eu o conheci em um 
pesado inverno de 15 graus negativos em Ohio. Nem o frio nem a distância 
deram conta do calor de uma identificação imediata. No caso de Manuel, 
a intensidade foi tanta que na mistura de Português e Espanhol escrevemos 
um livro tomando por base o jazz e fomos pouco a pouco mesclando os dois 
idiomas, descobrindo palavras comuns, em intensa alquimia verbal. Já com a 
Viviane, seguimos degustando nossos abismos mais secretos, uma comunhão 
sagrada onde os ambientes individuais da escrita se fundem e inventam um 
outro ser. Dizem os tibetanos que há três coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a 
palavra dita e a oportunidade perdida. Porém, a memória sempre volta, e traz consigo 
o martírio do alvo não atingido, da surdez diante do compromisso da palavra 
dita e dos ardis que tornaram perdidas as oportunidades. Contudo, sempre 
sobra um pouco de destino no traje da existência.

Há um provérbio brasileiro que diz: A viagem é mais rápida quando se tem boa com-
panhia. Como a viagem entre músicos. A viagem mítica, demasiado romântica, 
como muitos podem pensar, em uma carroça de atores. Quando deixamos o 
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verbo escorrer pela espinha com essa mescla de vertigem e encantamento, o 
mistério da descoberta, é que preenchemos a vida com toda a força de nosso 
espírito. Mas quem poderia imaginar uma carroça de poetas? Podemos pensar 
em um encontro de mágicos, se acaso eles se divertiriam entre si, um fazendo 
o outro desaparecer no fundo falso de seu truque. Mágicos dividem cabine 
nos acampamentos de um grande circo? O poeta deve preferir a viagem mais 
longa, sem boa companhia. Cada vez que penso nisto, sinto-me menos poeta. 
Ou talvez eu não esteja sabendo escolher bem os meus provérbios.

Eu vi um verbo correndo como se tentasse escapar de uma fábula. Daqui 
de onde eu o via, sabia que não ia a parte alguma. Um tolo enche a própria 
vida de máximas. Já vi tolos que não sobreviviam sem reproduzir frases de 
Schopenhauer. Eu sou o tolo que me ponho aqui a cotejar provérbios. É um 
balaio sem fundo. Tem um que garante que a prática leva à perfeição, exceto na 
roleta-russa. Ora, em circunstância alguma o golpe do acaso se deixa dominar. 
Joguemos dados com Deus a vida inteira e nunca blefaremos o suficiente para 
adiar o jogo. Porque a vida será sempre a mesa de apostas e não o guichê de 
pagamento das fichas. Já estamos nos distanciando da poesia? Viemos aqui 
para falar de poesia? Eu não sei. Eu sempre penso que, quando falamos de 
qualquer coisa que seja indispensável em nossa vida, nós estamos falando de 
poesia. O que é distinto de falar de um poema. A poesia é o que temos dentro 
e diante de nós. A travessia, a longa viagem, o milagre. Os poemas nascem de 
viagens, como qualquer instância da criação. O prumo precário que inventa-
mos na linha do horizonte. O verbo dilatado. A sensação de estrangeiro em 
qualquer parte. O poeta é aquele que não desiste um só instante de adaptar- 
se à vida ou o outro que viu no artifício da estranheza um bom negócio? A 
verdade se queima nas mãos da existência. É uma fadiga da história quando 
ela aponta o poema como sendo mais importante que o homem. O poema 
é um valioso reflexo de seu estar no mundo. E quando calha de ser tolo ou 
indisfarçavelmente pragmático, impossível seguir acreditando que um dado 
tenha apenas seis faces.

Os provérbios são como pedras de sal postas na língua da história. Até 
hoje não entendo a razão que levou o espanhol Juan-Eduardo Cirlot a não 
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incluir “provérbio” entre os verbetes de seu dicionário dos símbolos. A Arte, 
a Política, a Religião não deram um passo adiante sem o jogo astuto das má-
ximas. A César o que é de César; A necessidade é mestra; Cada qual tem a idade que parece 
ter; Mais vale penhor que fiador; Ladrão endinheirado não morre enforcado; Quem só anda 
na linha o trem atropela – isto não tem fim. Em adesivos em carros encontramos 
uma que reza simplesmente: Deus é fiel. Nunca saberemos que deus nem a que 
ou quem propriamente ele é fiel. Sua astúcia inquestionável está na dubiedade. 
Para elas, quanto mais se vive, mais se vê. Para a poesia, quem define a extensão do 
olhar é a intensidade. Em conversa com a pintora húngara Susana Wald, ela 
me diz que lamenta que estejamos sempre a justificar o que fazemos, como se 
a vida nos impusesse outra coisa. A vida somos nós e não nos impomos algo 
distante de nós. Por que criar uma ideia tão negativa do que somos na vida? 
Quase sempre estamos curando alguma ferida. A Arte, em seu melhor sentido, 
é um posto de emergência para as almas feridas. Não era para ser engraçadi-
nha como quem vem aqui rir um pouco de tudo. Até seria, desde que cada um 
levasse a sério essa necessidade de rir um pouco de tudo. Mais um provérbio? 
Um plano de fuga, que tal? Um sonho. A vida está gravada em nós muito mais 
a partir do sinal de dor do que propriamente de alegria. O que não me agrada 
na condição tripartida de um velho amuleto é que à ciência corresponda a 
dúvida, à religião, a crença e à arte, o maravilhar-se. Este trevo de três folhas 
jamais me convenceu. Quando ponho a minha vida em uma tigela, eu o faço 
no sentido de que tanto ela seja provada por todos como que também eu me 
renove ao toque de cada lábio.

Aqui deveria haver um silêncio inquietante na forma de uma pergunta ir-
revelável: essa coisa não tem fim? É verdade. Em qualquer cultura os provérbios 
ensinam a não demorar muito em voo. É curioso porque aponta na direção de 
uma presunção de que estamos sempre muito próximos das grandes desco-
bertas, ao mesmo tempo em que pode denunciar um cuidado para que o santo 
de casa não desista nunca do martírio ao qual devota sua vida.



Todo Atento. 2009



235

C o n t o

A casa cai

Marcelo Backes

Um homem que fugiu da vida a vida inteira de repente perde o pai com quem 
nunca conseguiu se entender direito e recebe uma herança vultosa, mas panta-
nosa, com a qual é obrigado a lidar e que conta inclusive a paradigmática his-
tória imobi liária do Leblon e do Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, esse homem 
– numa época em que ninguém mais cozinha pra ninguém – constrói uma 
casa para sua mulher, a mulher que também herdou de seu pai. E o faz, por 
humildade, justamente no pior lugar do pântano paterno, a Selva de Pedra1. 
Enquanto desvenda o seu passado, o passado do seu pai e o passado da cidade 
e do país, o homem é obrigado a perceber que a verdadeira construção nada 
tem a ver com concreto armado e se dá por dentro. O trecho a seguir é um 
capítulo do romance inédito A casa cai2, de Marcelo Backes, que acaba de 
lançar O último minuto pela Companhia das Letras. Ele conta o périplo 
canhestro do homem em busca das origens apagadas de sua mãe, na Rocinha.

1 Construída sobre as ruínas da Praia do Pinto, uma das favelas horizontais eliminadas da 
geografia da Zona Sul do Rio de Janeiro.  
2 A casa cai será publicado em outubro de 2014 pela Companhia das Letras. 

Escritor e 
tradutor. 
Doutor em 
Germanística e 
Romanística pela 
Universidade 
de Freiburg, 
é autor dos 
romances Três 
traidores e uns outros 
(Record, 2010) 
e O último minuto 
(Companhia das 
Letras, 2013), 
entre outras 
obras.



 Marcelo Backes

236

No dia da festa em que Camila exporia suas obras, encarei logo pela 
manhã mais uma estação na via-sacra que eu nem me dava conta de 

estar percorrendo. Achei que o problema com o inquilino de um dos aparta-
mentos de São Conrado, que meu advogado me relatara, era uma boa oportu-
nidade pra ver o estado do imóvel, já que o próprio advogado estaria viajando, 
e, quando saí de casa, ainda nem imaginava o que talvez já se estivesse dese-
nhando em algum daqueles lugares dentro da gente em que sentimos as coisas 
sem conseguir nos aproximar delas. 

Será que eu agora entendia por que meu pai jamais atendera às reivindica-
ções da minha mãe, que preferia trocar o apartamento de Ipanema por um dos 
que meu pai tinha em São Conrado? Será que, mesmo depois de separados, ele 
não queria permitir que ela ficasse nem mesmo próxima de suas origens? Será 
que eu era chamado até ali pelo calor de dona Maria, que deixei nas missões, 
e que mais que minha mãe podia ser minha avó, porque Lívia é que podia ser 
minha mãe e meu próprio pai me vira nascer tão tarde que podia ser meu avô e 
amara a Lívia, que poderia ser sua filha e, no entanto, era minha mulher? 

Da praia de São Conrado, eu ainda olhei de longe para a favela. Como era 
possível tantas casas dançarem coladinhas umas com as outras sem se pisarem 
nos pés, porque aos meus olhos elas estavam dançando em meio às cintilações 
do calor daquele abril insuportável. Não percebi o que estava fazendo nem 
mesmo quando perguntei ao atendente do quiosque onde eu poderia pegar 
um ônibus para a Rocinha. Ele me olhou com um sorriso cheio de compre-
ensão irônica, certamente imaginava que seria contratada mais uma festa na 
laje, ou então que eu buscaria in loco o que estava precisando muito, agora que 
a paz chegara também à Rocinha, e disse que logo ali, bem perto, ao lado do 
Fashion Mall, eu encontraria o que estava procurando. 

Quando entrei no ônibus, ainda sem saber muito bem o que estava fazen-
do, já tremia de medo, mas mesmo assim tentava concentrar-me nos supostos 
apelos ancestrais que certamente me haviam trazido até ali, a fim de sentir 
se eles porventura não continuavam se manifestando. Eu buscava antecipa-
damente a assim chamada sensação de pertencimento àquele lugar, tentando 
descobrir o que tornava plausível eu ter vindo dali, de certo modo. 
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Na realidade, porém, eu não conseguia mais me voltar pra dentro, o temor 
vindo de fora era demasiado grande. Logo percebi que eu poderia ter escolhi-
do melhor minhas roupas, me vestir com mais humildade pra uma empreitada 
como aquela, mas eu também não podia apresentar-me de outro jeito pra veri-
ficar a situação de um apartamento que nem sequer conhecia, e que, eu agora 
sabia, também teria de mandar reformar. Coisa que desde já tinha certeza que 
faria de longe, no entanto, deixando tudo por conta do advogado e de um 
novo arquiteto, mais barato e não tão metido quanto o meu. 

Antes de chegar à roleta, notei, adiantando-me cauteloso e, conforme su-
pus, espertamente, que o ônibus estava quase vazio, e que havia vários lugares 
livres. Eu não sabia se isso deveria deixar me mais tranquilo ou mais preo-
cupado, no entanto. Quando fui pagar a passagem, percebi meu segundo erro. 
Não se pagava uma passagem de 2,75 com uma nota de 50 reais. Quando 
pensei em pedir ao trocador, que já me olhava sarcasticamente com um sor-
riso sem caixa suficiente, que descontasse 5, ou então 10 reais, achei que isso 
talvez apenas piorasse os arrotos arrogantes da minha situação. 

Depois de ter feito umas sete tentativas inúteis de empurrar a roleta, que 
permanecia trancada, o trocador me mandou passar, dizendo que se eu demo-
rasse mais um pouco a roleta voltaria a se fechar e eu teria de pagar a passagem 
de novo. Achei que era mentira, senti que ele já zombara de mim antes, quan-
do mantivera a roleta trancada, porque foi nesse exato instante que o ônibus 
bem carioca fez uma curva abrupta à esquerda e quase me lançou ao colo de 
um mulato remoto que fumava, sem mais, um palheiro em pleno ônibus, lan-
çando ao ar gigantescas baforadas. Pedi desculpas, e o mulato apenas sorriu 
pra mim, mostrando uns dentes incrivelmente fortes, apesar de marrons. 

O trocador ficara com a nota de 50 e, quando eu já fazia menção de seguir 
adiante sem esperar pelo troco, ele me chamou com um psiu e disse: 

– Ô, bacana, vai até onde? 
Achei a pergunta estranha, e murmurei, depois de imaginar às pressas a 

trajetória do ônibus: 
– Pra Gávea. 
– Quando entrar mais gente, eu passo o troco. 
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Cometi o erro de dizer ok, e vi que ele teve certeza de que eu era estran-
geiro. Só um estrangeiro se perderia naquela linha, quando eu, na verdade, de 
certo modo havia nascido ali onde estávamos prestes a entrar. 

Escolhi o banco mais isolado e me sentei, enquanto ouvia duas pessoas 
comentando: 

– Parece que a passagem vai subir de novo. 
– É, um absurdo, onde já se viu? 
Então quer dizer que aquela gente achava 2,75 demais? Logo o ônibus pa-

rava e entrava um caminhão de crianças já bem crescidas, com uniformes que 
eu vi serem de uma escola municipal. Estávamos a alguns metros da entrada 
da favela, e uma loja de blindagem me disse que talvez fosse melhor passar por 
ali antes de entrar, sua localização parecia ironicamente estratégica. Ao lado, 
um supermercado; pá e acém, o que seria aquilo, 8,98, negresco 2,39. 

Alguns surfistas da favela passaram com suas pranchas diante do ônibus. 
Então naqueles locais também se surfava? Todos os bancos à minha volta fo-
ram ocupados, só o que ficava a meu lado restou livre, as estudantes estavam 
com medo de sentar perto de mim. Eu me desloquei até a janela pra não 
dar a impressão culpada de que não queria que ninguém se sentasse ao meu 
lado. Notei que algumas das meninas, moças na verdade, davam risadinhas 
e falavam de mim, porque quando eu levantava os olhos sérios pra um lugar 
nenhum à minha frente, percebia que elas também me estavam olhando. 

E já entrávamos na favela, saudados por uma igreja universal que ocupava 
o centro dos acontecimentos, no lugar onde antigamente, quando Deus ainda 
era justo, existiria uma praça. No ponto seguinte, há pouco eu vira, estupefa-
to, uma agência do Bradesco em plena favela, duas velhas entraram e passaram 
por mim praguejando, irritadas, no momento em que o ônibus começou a 
subir. Não entendi o que elas disseram, deviam estar falando outra língua. 

Só então percebi que ao meu lado havia um adesivo anunciando que aquele 
conjunto de dois bancos era destinado a aposentados, deficientes físicos ou 
grávidas, e que eles se destacavam de todos os outros por um amarelo bem 
nítido no topo do azul estampado que estofava o ônibus novinho em folha. 
Eu não sabia o que fazer, se devia ou não pedir desculpas às velhas, mas acabei 
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levantando, ouvindo as risadinhas aumentar, e, quando já estava em pé, perce-
bi que só havia dois bancos livres, um ao lado do velho do palheiro e outro ao 
lado de uma das meninas do grupo que ria de mim. 

Eu não sabia mesmo o que fazer, e quando já estava ficando desesperado, 
dois rapazes, que desde o princípio me haviam causado um certo medo, se 
levantaram pra descer no ponto seguinte, e eu constatava mais uma vez que no 
momento exato em que o homem honrado começa a sentir medo o canalha 
principia a agir e vice-versa. Agradeci a Deus, sim, agradeci a Deus, e fui-me 
sentar sozinho no banco que os dois deixaram. O ônibus apenas começava 
uma subida que eu nem de longe imaginava que pudesse ser tão longa e ín-
greme, nem tão demorada, porque aqui era um carro que manobrava, ali uma 
moto estacionada de través, acolá um ônibus que descia, todos obrigando o 
coletivo em que eu estava a parar pra esperar. 

Enquanto olhava disfarçadamente pra fora, eu não queria afetar muita curiosi-
dade, também mantinha os olhos atentos ao que acontecia dentro do ônibus. As 
meninas continuavam a rir, dois cochichos e uma risada, sempre assim, um jogral 
perfeito cujo tema devia ser mesmo eu. Achei que uma delas era parecida com 
minha mãe numa das fotos de sua juventude, linda, talvez um pouco mais mulata, 
minha mãe era branca, devia ser apenas minha fantasia que me pregava mais uma 
peça. Das cinco, aliás, três eram muito bonitas, meu pai devia mesmo gostar de 
circular por aquelas bandas, tantos anos antes, quantos anos, quase 50 anos antes. 

E o ônibus continuava subindo, lento, eterno, como aquela gente havia 
conseguido construir assim tão alto, homens na calçada de um boteco beben-
do e falando com voz de meio-dia, dava pra ouvir tudo, um deles me encarou 
insinuando que eu era um estranho naquele ninho. Quando achei que ele 
fosse dizer alguma coisa, talvez ele já fizesse até menção de se levantar pra vir 
até mim, o ônibus arrancou, porque no carro da frente o homem parara de 
conversar com a mulher na entrada da casa depois de ouvir a quinta buzina-
da. Tanto à direita quanto à esquerda, carcaças de novos andares sobre lajes 
que não me pareciam muito estáveis. Também ali o mundo queria conquistar 
mais um, mais dois pavimentos, se construindo todo, possivelmente antes de 
regularizar o imóvel. 
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Na televisão do ônibus, chamada onbus, eu via que Jorge Paulo Lemann 
acabara de superar Eike Batista e se tornava o homem mais rico do Brasil, e 
pensava com meus botões que ao final das contas quem acabava vencendo era 
sempre o capitalismo de corte mais tradicional, com alguns toques inovadores, 
talvez, mas nem de longe tão especulativo e desprovido de materialidade como 
a hipótese de uma mineradora ou a suposição de um projeto hoteleiro. Metade 
do que um brasileiro médio, e nem de longe apenas brasileiro, comprava mensal-
mente, acabava saindo das fábricas e lojas do agora homem mais rico do Brasil. 
Se Eike Batista aliás tivera seu momento de glória, ele não passava de um castelo 
no ar, fundado sobre algumas palavras vazias e muitas bravatas. A megalomania 
como balão de ensaio criava empresas e as lançava à bolsa prometendo paraísos 
de minério, de petróleo, cheios de estaleiros e navios, e sua queda não por acaso 
começara exatamente no momento em que proclamara que em poucos anos se 
tornaria o homem mais rico do mundo, esquecendo que não fazia muito, ainda, 
leiloara um biquíni da mulher perdida, a Luma que o tornou famoso, no Do-
mingão do Faustão. Um vendedor não é um investidor, e eu faria bem em me 
lembrar pra sempre a fábula do suposto e aliás pouco original toque de Midas. 

Parei de olhar para a TV, apesar de constatar que a programação era especial. 
Já me estava sentindo mal do estômago por causa da fixidez disfarçada com que 
acompanhava as letras. Ademais, aquele não era um assunto a ser tratado ali onde 
eu agora estava, apesar de a rua se chamar, e aquilo também só podia ser um debo-
che, de Via Ápia. A miséria toda à minha volta não deixava de ser bem organizada; 
no entanto, e a televisão, como se a concordar comigo, começou a dar as previsões 
para o horóscopo. O signo de escorpião ainda demoraria muito a chegar. 

Na propaganda à frente do tabique transparente que isolava um pouco o 
trocador, sentado no alto, de lado para os passageiros, vi que estava sendo 
propagandeado um colégio chamado Futuro Vip. Mas o que era aquilo? Será 
que o colégio prometia um futuro vip aos alunos da Rocinha ou já declarava 
que eles seriam futuros vips, caso entrassem? A ironia dos donos de escolas 
privadas não tinha mesmo limites. 

Mas eu estava-me esquecendo de olhar para o mundo que me deu minha 
mãe. Queria sentir uma coisa e não conseguia constatar nada além de medo. 
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Onde será que ela havia nascido? Quem sabe se o ônibus agora não parava jus-
tamente em frente à casa em que ela viveu até ser arrancada dali, grávida, sim, 
porque minha mãe estava grávida na época, por meu pai, deixando pra trás sua 
família, seus pertences e toda a vida que levava até então. Se meu pai a tivesse 
abandonado, talvez minha mãe estivesse viva, e meu irmão abortado vivesse 
por ali. Quem sabe não seria um grande chefe do tráfico, se bem que já esta-
ria bem acima da idade média alcançada pelos que escolhiam o caminho de 
Aquiles nas favelas do Rio de Janeiro. Quem poderia garantir que o Indalécio 
pedreiro não era um primo meu? E de repente até achei que o comportamento 
do operário era parecido com o meu. Eu realmente não era quem eu achava 
que era, eu realmente não vinha de onde achava que vinha, meus ancestrais 
surgiam de lugares mais distantes que os de um conto de fadas. 

Foi quando um vendedor de tudo entrou pela porta de trás e se dirigiu 
até a roleta, começando um discurso que supus evangélico. Primeiro pediu 
desculpas por estar perturbando o silêncio da viagem, e depois disse, numa 
espécie de alerta, que bem podia estar roubando, acho que disse até que pode-
ria estar matando, mas que preferira, corruíra de rapina, o caminho honesto, 
e assim por diante, passando em seguida com seu cacho de coisas balançando 
perigosamente próximo das cabeças de todo mundo, oferecendo com alguma 
insistência e muita ofensividade suas mercadorias. 

Quando ele passou por mim, eu tive a impressão de que parou, esperan-
do. Eu olhava pra fora, a fim de disfarçar, mas no canto do olho percebi que 
ele simplesmente parara, como se eu tivesse a obrigação de comprar alguma 
coisa. Eu até iria fazê-lo, mas não queria, nem podia, tirar mais uma nota de 
cinquenta pra pagar balinhas de um real. Se o trocador pelo menos já tivesse 
me passado o troco... Depois de alguns intermináveis segundos, o vendedor 
seguiu adiante, vociferando pra dentro uns grunhidos monossilábicos que 
mais uma vez não entendi, e me atingindo em cheio mesmo assim. 

A subida não terminava, se por vezes eu pensava que o veículo não teria 
potência suficiente pra seguir adiante, por outras achava que em pouco chegarí-
amos ao céu. Em dado momento, tive a impressão, depois de mais uma parada 
obrigatória fora do ponto por alguma tranqueira no caminho, que o ônibus 
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recuou cerca de 10 metros e não conseguiria mais avançar, perdendo o controle 
e batendo de ré contra as casas da primeira esquina. O espasmo de um arranco, 
porém, fez com que ele voltasse à direção certa. Sempre em frente, toda vida. 

O ônibus já estava cheio, por que tanta gente pegava o coletivo àquela hora, 
uma da tarde, em que ninguém se dirigia para os bairros mais chiques da Zona 
Sul pra trabalhar? Duas meninas se levantaram e deixaram uma grávida sentar. 
Eu fiz o mesmo e me levantei, um tanto intimidado, querendo dar lugar a dois 
homens de mais idade que haviam entrado no último ponto. 

Só um deles se sentou, no lugar em que eu estava, junto à janela, o outro 
disse que logo desceria, e foi para os fundos. Eu voltei a me sentar no banco 
livre. As duas meninas continuavam cochichando, bem perto de mim, quando 
o ônibus guinou para a esquerda se desviando de uma van vendendo cachorro- 
quente. Uma das meninas empurrou a outra, que caiu sentada no meu colo. 

O velho ao meu lado se limitou a dizer: 
Laiquiú, laiquiú, elas estão gostando de você. 
Um ônibus da Rocinha realmente estava longe de ser o melhor lugar pra 

exibir as virtudes de um terno italiano do meu pai. 
Pedi desculpas mais uma vez, ajudando a menina, que fingia não conseguir 

sair de onde estava, rebolando toda, até que enfim se conseguiu levantar. Tremi 
de vontade e de medo, até porque um dos homens que estava em pé, mais à 
frente, olhou pra mim com cara de dono daquelas propriedades todas e me 
fuzilou com os olhos. 

À minha frente, um casal discutia. O marido disse que não venderia a casa 
por menos de 140 mil, o barraco tinha laje, e não seria um estrangeiro metido 
a besta que lucraria com o que ele demorou tanto tempo pra construir, agora 
que morar na Rocinha realmente começava a valer a pena. Achei que o homem 
inclusive aumentou o alcance da voz ao perceber minha presença. A mulher 
argumentava que era muito dinheiro, que pelo valor poderiam comprar vários 
terrenos numa comunidade de Jacarepaguá, o processo seletivo da moradia 
continuava imperando, mais ou menos violento, eu via. 

No banco do outro lado do corredor, uma cabeleireira se queixava que com 
o fim dos bailes funks a qualquer hora sua clientela diminuíra pela metade. 
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A UPP acabou com a chapinha, ela sentenciou. 
A pacificação era o fim das escovas progressivas. A amiga também lamen-

tava o choque de ordem, o fim do que sabiamente chamou de Sodoma e 
Gomorra, paraíso das viúvas do tráfico. E o gato-net com todos os canais por 
30 reais também acabara, agora meia dúzia custava mais de 50, onde já se vira 
uma coisa dessas, uma das várias holandesas em visita ao agora assim chamado 
bairro, dissera que no Brasil se pagava a TV a cabo mais cara do mundo. Pelo 
menos poderiam alugar dependências da casa para os interessados em vir an-
tecipadamente para a Jornada Mundial da Juventude e outros eventos, o Rio 
de Janeiro estava cheio deles, dava pra conseguir 450 reais por um quartinho 
sem banheiro, 700 por uma suíte, e isso em apenas uma semana. 

Quase me borrei de susto quando um rapagão dos mais suspeitos estendeu a 
mão direto no meio da minha cara. Achei que tivesse um punhal entre os dedos, 
mas era apenas o dinheiro do troco que o trocador me mandava entregar. Peguei o 
maço das notas enrolado longitudinalmente, agradecendo com um sorriso cheio 
de timidez e, descuidado, deixei cair pelo menos uma moeda, que rolou pelo chão 
fazendo estardalhaço. Não ousei conferir o troco mas, pra não afetar desdém, ten-
tei ver onde havia caído a moeda, mas acabei desistindo logo em seguida. Agora o 
ônibus parecia estar chegando enfim ao término de sua subida sem-fim. 

Quando consegui pensar em minha mãe de novo, será que era a nostalgia da 
lama, senti que algo tocava meus cabelos de leve, por trás. Primeiro pensei, quis 
pensar, que fosse o vento, e mesmo assim estremeci. Quando o toque se repetiu, 
alguns segundos depois, tive certeza de que alguém passava a mão em mim. 

O que fazer? 
Virar-me e encarar a brejeirice das meninas que não me deixavam em paz 

e agora decidiam até me fazer carinhos só pra rir da minha falta de jeito? O 
toque ficou ainda mais evidente e eu senti como o asfalto da Zona Sul era uma 
pradaria onde o capital me dava canhões pra caçar borboletas, embora agora 
me sentisse mais desarmado do que nunca e já visse sangue, o meu sangue, por 
todos os lados. Quem estava sentado no banco de trás? Tentei-me lembrar, 
mas mais uma vez não tive coragem de me virar e mais uma vez fingi que não 
havia percebido nada, o veículo lotado me ajudava. 
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Eu já sentia um certo alívio por ver que o ônibus começava a descer numa 
carreira alucinada, certamente o motorista tentava recuperar o tempo perdido. 
As casas passaram voando pela janela, eu não tinha coragem de olhar para o 
lado porque ali estava sentado o velho que possivelmente estivesse notando 
quem me tocava mais uma vez. Eu mantinha os olhos numa linha diagonal, 
percebendo que do lado direito as casas se transformavam em muros aos pou-
cos. Mas não podia mais ignorar o que estava acontecendo. Foi quando senti 
que o toque de leve nos meus cabelos mudava para o ombro e se transformava 
em três batidinhas nítidas de dedo me pedindo alguma coisa. 

Não tive como não me virar. Olhei pra trás e vi o homem do palheiro, que eu 
sequer percebera se deslocando até ali, fazendo um sinal em que me indicava que 
estava querendo fogo pra acender de novo seu cigarro arcaico. E ele pedia fogo 
logo a mim, filho do meu pai. Eu disse que não fumava. Ele continuou fazendo 
os mesmos gestos, achei que estivesse oferecendo seu palheiro pra mim, fiz que 
não entendi, e não entendi mesmo, ele insistia, eu disse um pouco mais alto que 
não tinha fogo, e, quando eu não sabia mais o que fazer, senti que meu coração 
saltava pela boca ao ver a chama que surgiu de repente entre nós dois. 

O isqueiro do rapagão que me trouxera o troco vomitou um palmo de fogo 
e eu achei que meu cabelo se havia chamuscado um pouco, enquanto o velho 
aproximava o palheiro e fazia uns pafs-pafs bem sonoros, tentando reacender 
o fumo apagado, enquanto as duas mocinhas emitiam cofs-cofs histéricos e eu 
me perguntava pra onde elas estavam indo, já que chegávamos à Gávea e todos 
os outros colegiais haviam descido há tempo. 

Levantei apressado, quis puxar o fio, tive dificuldades em alcançá-lo, o ônibus 
voava encosta abaixo, não encontrei nenhum botão vermelho nas barras verti-
cais, o rapagão baixou minha mão com toda a calma do mundo, e, quando eu já 
achava que seria enterrado de vez naquele ônibus, ele mesmo se encarregou de 
solicitar a parada pra mim, fazendo um gesto no qual me indicava gentilmente 
que me abria o caminho e me mostrava a saída ao mesmo tempo. 

Mal esperei o ônibus parar, ainda via o chão rodando à minha frente quan-
do saltei, e peguei o primeiro táxi que apareceu, esquecendo até do cuidado 
que sempre me fazia escolher um carro de cooperativa. 
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A glória que fica

Ana Maria  Machado

A Academia Brasileira de Letras se orgulha muito de ser uma 
Casa da memória. Uma instituição centenária que contribui 

para preservar registros e documentação de grande importância para 
a nossa Literatura e a Cultura brasileira em geral. Nesse quadro, o 
Arquivo constitui o local privilegiado dessa preservação. 

A atual gestão, desde o início, fez questão de seguir os passos 
das administrações que nos precederam, valorizando os tesouros 
do cumentais que guardamos. Seu rico patrimônio chega mesmo a 
incluir dois arquivos que fazem parte do projeto Memória do Mun-
do, da Unesco: o de Machado de Assis e o de Roquette-Pinto.

Como já não havia mais espaço para que esse acervo pudesse ser 
tratado à medida que aumenta e, em seguida, posto à disposição 
do público para cumprir seu destino de nutrir e irrigar o presen-
te, decidimos empreender uma reforma que permitisse seu melhor 
aproveitamento.

Ocupante 
da Cadeira 1 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

C a l i g r a m a s 
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Para isso, contamos com a aprovação do plenário da ABL, que confirmou 
unanimemente a decisão e autorizou essa despesa extraordinária, entendendo 
sua prioridade e sua função social. Também foi crucial o apoio do Diretor 
do Arquivo, Acadêmico José Murilo de Carvalho, e do meu antecessor, Aca-
dêmico Marcos Vinícios Vilaça, que, na Presidência, endossou a sugestão da 
Secretaria-Geral, encomendando um projeto ao arquiteto Alfredo Brito, apro-
veitando a grande experiência que ele adquirira na obra do Arquivo Nacional. 
Também merecem especial louvação todos os funcionários do setor, por sua 
colaboração, paciência e entusiasmo. A todos agradecemos. 

É com grande alegria que agora apresentamos a todos o resultado desse 
esforço, na certeza de que a população está ganhando o acesso a um precioso 
tesouro que recebemos das gerações passadas e temos obrigação de preservar 
e compartilhar.
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C a l i g r a m a s 

Arquivo e Memória 
da ABL

José  Murilo de  Carvalho

Além da missão estatutária de promover o culto da língua 
e da Literatura Nacional, a Academia Brasileira de Letras, 

desde sua fundação, assumiu outra tarefa, qual seja a de preservar 
para a posteridade a própria memória e a de seus membros. Foi 
talvez pensando nisso que os fundadores escolheram como dístico 
das publicações da Casa o verso de Machado de Assis “Esta a glória 
que fica, eleva, honra e consola”. A ficada da glória depende, em 
primeiro lugar, da obra dos acadêmicos preservada na Biblioteca 
Lúcio de Mendonça. Mas ela é também favorecida pela produção, 
coleta e preservação de informações sobre a Casa e seus membros. A 
consciência da importância desse trabalho já se manifesta na segun-
da reunião preparatória da fundação, em 23 de dezembro de 1896, 
quando o Presidente Machado de Assis, bom funcionário público, 
mandou arquivar um documento. Foi o primeiro passo para a cria-
ção de um Arquivo, cuja efetivação, no entanto, só se verificou em 
1943 por proposta de Múcio Leão, que foi eleito seu diretor, cargo 

Ocupante 
da Cadeira 5 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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que ocupou até a morte em 1969. O Arquivo da ABL possui hoje riquíssimo 
acervo de documentos manuscritos, impressos e audiovisuais referentes à obra 
e vida dos acadêmicos e à história da Casa. Esta exposição exibe pequena 
amostra desse patrimônio arquivístico. A oportunidade de a realizar foi ofe-
recida pela celebração dos 90 anos da mudança da ABL para Petit Trianon e 
dos 70 anos da criação do Arquivo e pela inauguração das novas instalações 
do Arquivo, construídas graças à decisão da atual diretoria da Casa, avalizada 
por todos os acadêmicos. A reforma do espaço arquivístico propiciará melho-
res condições de trabalho aos funcionários e maior conforto aos consulentes. 
Ganha a Academia, ganham os acadêmicos e ganham todos os que se interes-
sam em explorar a riqueza de um acervo em constante expansão. É um serviço 
prestado à Sociedade e uma contribuição ao alongamento da glória dos aca-
dêmicos e de sua Casa. Machado de Assis não deixaria de aprovar.
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Gazeta de Noticias, 16/12/1923.
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Cadeira 19 – Patrono: Joaquim Caetano da Silva. Fundador: Alcindo Guanabara. 
Caricatura de Cássio Loredano.
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Cadeira 32 – Patrono: Araújo Porto-Alegre. Fundador: Carlos de Laet. 
Caricatura de Cássio Loredano.
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Cadeira 15 – Patrono: Gonçalves Dias. Fundador: Olavo Bilac. 
Caricatura de Cássio Loredano.
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Cadeira 39 – Patrono: Francisco Adolfo de Varnhagen. Fundador: Oliveira Lima. 
Caricatura de Cássio Loredano.
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Memória do mundo.
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Hino Nacional Brasileiro, página 1.
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Hino Nacional Brasileiro, página 2.
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Manuscrito de A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo.
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C i n e m a

O som ao redor

W. J.  Solha

O SOM AO REDOR, no meu caso, começou pelo da ópera 
Dulcineia e Trancoso, a primeira armorial, libreto meu, música do 

maestro Eli-Eri Moura, na noite da estreia, 26 de novembro, 2009, 
Teatro de Santa Isabel, Recife. Subi ao palco, mais o compositor, 
para a reverência final ante os aplausos do público, e isso foi decisivo: 
dias depois recebi ligação do cineasta pernambucano Daniel Aragão, 
dizendo-me que era o produtor de elenco do longa de Kleber Men-
donça Filho e que, ao registrar aquele momento no DVD que fazia 
do espetáculo, me vira e decidira: “É o seu Francisco!”

– Quero convidá-lo para um teste. 
Eu adquirira aversão a todas as minhas aparições como ator no 

cinema, incluindo em O Salário da Morte, de Linduarte Noronha, o 
primeiro longa de ficção em 35 mm da Paraíba, de cuja produção 
e elenco participara em 1970, excluindo apenas minha intervenção 
no curta A Canga, de Marcus Vilar, roteiro meu e do diretor, feito a 
partir de meu livro homônimo.

Além de O Som ao Redor, 
teve participações como 
ator no curta Antoninha, 
de Laércio Ferreira, e 
no longa Era uma vez eu, 
Verônica, de Marcelo 
Gomes, com os quais 
encerrou a carreira. Por 
este último foi premiado 
no Festival de Brasília 
de 2012. Foi Prêmio 
Graciliano Ramos da 
UBE Rio e finalista 
do Jabuti, em 2006, 
com História Universal da 
Angústia (Bertrand Brasil 
2005), tem uma trilogia 
de poemas longos – 
Trigal com Corvos, Marco do 
Mundo e Este é o Homem –, 
vários romances (alguns, 
prêmios nacionais), peças 
de teatro, ensaios, é autor 
do painel Homenagem a 
Shakespeare, em exposição 
permanente no auditório 
da reitoria da UFPB. 
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– Obrigado e me desculpe, Aragão, mas não quero.
Foi uma longa conversa, com insistência, dele, digna daqueles antigos re-

presentantes de enciclopédias, que me havia feito botar sobre o balcão da 
agência do BB de Pombal, no alto sertão paraibano, de que eu era subgerente 
no final dos anos 70, Proibida a entrada de vendedores de livros durante o expediente.

– Eu vou fazer o teste aí em João Pessoa, na sua casa.
– Não, não, eu não quero mesmo. 
Não houve jeito. Fiz uma tentativa desesperada: “Pode me passar o roteiro 

por e-mail?” 
– OK.
E caí de quatro. Pela primeira vez vi a classe média urbana nordestina 

contemporânea no cinema, coisa que eu vinha fazendo em romances como 
Israel Rêmora (Record 1975), Relato de Prócula (Ideia, 2009) e Arkáditch 
(2012). E meu personagem – espécie de Don Corleone – fascinou-me. Logo 
na primeira sequência, num diálogo excelente, oportunidade para uma série 
de variações de humor: empáfia risonha, falsa humildade, ironia corrosiva, 
ameaça pesada. Na segunda aparição, mergulho às duas da madrugada na 
praia de Boa Viagem, bem ao lado de uma das centenas de placas vermelhas 
da avenida litorânea: Área sujeita ao ataque de tubarões. Foi aí que eu disse: 
– Vamos ao teste. 

Foi incrível chegar à casa de Kleber, no bairro de Setúbal – junto a Boa 
Viagem – e saber que ela seria o cenário central da narrativa, a residência de 
Bia, esplendidamente vivida pela Maeve Jinkings. Mais marcante que isso foi 
conhecer o próprio Kleber. Filho de uma intelectual que trabalhara com Gil-
berto Freyre, ele certamente adquiriu, no período que viveu com ela em Lon-
dres – dos 12 aos 18 anos –, a fleuma que não vi perturbada antes, durante ou 
depois das filmagens. Extremamente seguro, tem um conhecimento incomum 
de cinema, causa e resultado de suas funções de crítico do Jornal do Commercio 
e colaborador da Folha de S. Paulo, bem como das revistas Continente e Cinética, 
além de responsável pelo setor de cinema da Fundação Joaquim Nabuco. 
De seu comparecimento quase religioso em grandes festivais internacionais, 
resultou seu primeiro longa, o documentário Crítico, cheio de belas entrevistas 
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com Carlos Saura, Gus Van Sant, Walter Salles, Eduardo Coutinho, Curtis 
Hanson, Carlos Reichenbach e outros grandes nomes. E faço destaque es-
pecial, nesse aprendizado, para os belos curtas que criou nesse meio-tempo, 
incluindo preciosidades que acumulam cerca de 120 prêmios que incluem os 
de festivais de Nova York, Copenhague e Cannes, relevo maior para os filmes 
Vinil Verde e Recife Frio. 

Durante o período de laboratório e ensaios, o elenco foi intensamente tra-
balhado por ele, assistido por Leonardo Lacca e Amanda Gabriel. Impressio-
naram-me o jogo perfeito entre rigor e liberdade absoluta para improvisos, bem 
como a de conciliação – sem interferências – de técnicas bastante diversas para 
o preparo das interpretações, como a minha, por exemplo, silenciosa, tranquila, 
em contraposição à bastante conturbada, do grande ator Irandhir Santos, que 
age como um pai de santo recebendo o espírito de seu personagem. 

Primeira observação do diretor, depois do teste, foi sobre... o som ao redor: 
– Ouça.
Marteladas insistentes, de todos os tons, formavam perspectiva sonora 

igual a dos galos de João Cabral de Melo Neto: Recife é toda ela construção, 
como João Pessoa. Agora mesmo ressoam pancadas de vários prédios que 
crescem ao redor de minha casa, como em toda a cidade. 

Claro que me atraía e me preocupava principalmente o plano-sequência 
que me parece o mais simples e genial do filme: o do meu mergulho em Boa 
Viagem, ao lado da tal placa sobre tubarões. 

– Não se preocupe – Kleber me disse – temos uma conosco e vamos fincá- 
la numa parte da praia sem perigo. 

Levou-me levou até lá, numa noite. Na manhã seguinte, voltei ao ponto. 
Ninguém tomando banho. Perguntei a razão a um vendedor de água de coco. 
O perigo dos tubarões. “Mas não há placa nenhuma por aqui dizendo isso!”

– É, mas ninguém é doido de se arriscar, de Suape até Olinda. 
Eu sentia, apesar disso, confiança ilimitada no Kleber. Mas... todo mun-

do, inclusive eu, ele e a assistente de direção, Clara Linhart, estava tenso na 
hora dessa filmagem. Quando a terminamos, foi um delírio. Ouvi um grito: 
“Esse mama em onça!” E a cena está lá, dizendo tanto, mas tanto, mesmo, 
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do personagem, de um modo tão econômico, cinematográfico, que eu estaria 
completamente arrasado se não a tivesse feito. 

Filme feito, de novo o galo de João Cabral, mas o som, agora, ao redor do 
mundo, a partir de Roterdã, depois Copenhague, Varsóvia, Rio, Salvador, São 
Paulo – o The New York Times colocando a obra-prima de Kleber entre as dez 
melhores realizações do ano – e eis a indicação dele para representar o país na 
festa do Oscar etc, etc. 

Tive a velasqueña suerte de encerrar minha “carreira de ator” em meu auge, 
com esse – por enquanto, claro – auge kleberiano. 



263

Po e s i a

Poemas

Sergio  Cohn

Sergio Cohn nasceu em São Paulo, em 1974, e mora no Rio 
de Janeiro desde 2000. Criou em 1994 a revista de poesia 

Azougue, e em 2001 a Azougue Editorial. É autor de quatro livros de 
poesia, reunidos em O sonhador insone – poesia 1994-2012 (2012). 
Organizou, entre outros livros, Nuvem Cigana – poesia e delírio no Rio 
dos anos 70 (2007), Revistas de Invenção (2011) e Poesia.br (10 volumes, 
2013), além de livros de Vinicius de Moraes, Roberto Piva, Hélio 
Oiticica, Flávio de Carvalho e Gilberto Gil, entre outros.
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Um Contraprograma

1
esta montanha invade a cidade
e à sua margem penso
não no silêncio, na astúcia
e no exílio (que já foram
tentados a contento) mas
do lado de dentro
mesmo que impossível
extraviar-me no alheio

2
o alheio: não o outro
do morro ou o rosto
da rua, mas o que
ainda despercebido pulsa
e sobreviverá ao tempo
porque o fim disto
– desta cidade – não é
o de todas as coisas.
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Passatempo
passa que penso 
no amigo louco
e não me vejo

aprendi pouco a
pouco a errar pe
los jogos do dia

(ou a medusa,
amor, dor terrena)

o céu é um tabu
leiro de estrelas
sem metafísica

e tudo foi escul
pido pelo tempo

assim sigo resig
nado pela falta
lado a lado com
a vida

(e o que mais
se precisa?)

o amigo louco
apenas algumas
vezes volta

como uma per
gunta perdida:

o que (como
o tempo) não
teve início
acaso existiria?
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Vigília Remix
ame amanhã quem jamais amou
e quem já amou ame amanhã!

j’aime! Amanhã, aos primeiros raios
quando o orvalho umedece pétalas e
lábios, fazendo-os abrir, gotas
sem lua ou deuses entrelaçam os corpos,
e o amor depõe as armas.

ame amanhã sob o púrpura sem pudor, 
aos primeiros raios, lábios umedecidos do encontro
dos próprios corpos, do passeio ao amanhecer.
o amor é belo, mesmo nu está em armas.
mas é primavera, no orvalho lua não há,
é nova, tempo de semear, e sem cautela
os corpos se abrem.

ame amanhã quem jamais amou
e quem já amou ame amanhã!
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Três formas de amor

Mar

o mar é a fera em si
corpo revolto
imenso, impossível 
de abarcar,
demanda toda atenção.
mas quem dele não tira
o olho, se perde da 
razão: em fúria 
é indomável,
em calmaria labirinto
(azul sob azul,
nenhum deserto 
é tão sucinto).

Estrela

a estrela é a fera em nós
o desejo anfíbio
de mutar do que somos
a outro –
então mergulho,
desrazão.
a estrela não retorna
amor, silente
é a própria expressão
do não.
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Selva

a selva é a fera nos outros
a soma de desejos
que faz o seu jogo –
ritmos de corpos
devorando-se
sob a aparente calmaria.
cada delícia é 
uma armadilha:
úmida de vida, 
transforma quem a ama
em mais um.
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Marcelo Diniz

Marcelo Diniz é Doutor em Semiologia e professor do De-
partamento de Ciências da Literatura pela UFRJ, poeta, 

letrista e tradutor. Como tradutor, Notre-Dame de Paris, De Victor 
Hugo (Estação Liberdade, 2010), poemas de Clement Marot, Pier-
re Ronsard, Joachim Du Bellay; como letrista, assina muitas parce-
rias com Fred Martins; como poeta, publicou em 2002 o livro Trecho 
(Aeroplano/Fundação Biblioteca Nacional) e, em 2004, Cosmologia 
(7Letras)
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1
Careca de saber que, em tête-à-tête
com o espelho, o reflexo sempre acusa
que a calva sempre avança mais intrusa 
quanto mais contra o tempo se compete,

não pouparei espuma nem gilete
em pelar o que a mim já se recusa,
pois, eu sei bem que há tanto a falta abusa,
que já nem lembro um dia ter topete;

se busco fio em ovo, é a dar-lhe fim
a fim de me fazer o autorretrato
mais fiel do que a vida fez de mim;

raspo a zero o já raro e, caricato,
reflito o que de mim me desavim:
careca sou de escolha além de fato.

2
O ideal é não saber onde começa,
de modo a não saber onde termina,
uma parte com todas se combina,
anexa-se um peça a qualquer peça;

neste particular quebra-cabeça
basta pôr uma embaixo e outra em cima
que uma quina se encaixa em outra quina,
e, assim como termina, recomeça;
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segundo este princípio sem começo,
louvado seja Deus, louvado o Diabo,
que aqui só se escreveram pelo apreço

de fazer com que a rima leve a cabo
o todo, parte a parte e pelo avesso,
para caber em si de cabo a rabo.

3
Ela jamais de mim pediu soneto,
sequer rondó, sequer haikai, balada,
em seu vocabulário, é só noitada
a fim de sacudir seu esqueleto;

quanto à canção, retrato em branco e preto
conhece só porque foi regravada
numa batida que a deixou bolada
no remix de um DJ seu predileto;

mas ela dança, sim, sem compromisso
com estilo algum, solta no balanço
da pista, misturada ao reboliço;

e é sempre nesse lance que eu me lanço,
submisso, sem saber, ao seu feitiço,
cantando o refrão: se ela dança, eu danço.
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4
Compor quisera como quem apaga,
além do próprio nome, o próprio umbigo,
e não somente os próprios meus comigo,
bem como os que o leitor, consigo, traga;

porém, se meu intento, enfim, naufraga,
quer dizer que nem sempre é que eu consigo
calar o nó no qual me contradigo
sem que ele imprima em mim a própria chaga;

portanto, se discreto eu me declaro,
contido eu me derramo, e todo ato
que eu delibero trai o que preparo,

confesso aqui sincero desacato
ao autor que não sou e desmascaro:
assino só malgrado o anonimato.
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Alberto Pucheu

Nascido em 1966, Alberto Pucheu é poeta, ensaísta e pro-
fessor de Teoria Literária da UFRJ. Seu último livro de po-

emas publicado foi A fronteira desguarnecida; Poesia Reunida 1993-
2007 (Rio de Janeiro: Azougue Editorial, 2007). Seu novo livro se 
intitula Mais cotidiano que o cotidiano, de onde esses poemas são tirados. 
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Tradução livre de um fragmento recém-descoberto no 
Vale do Socavão do Prêmio da Cosmogonia de Lino

Houve um tempo em que todas as coisas cresciam juntas.
Esse tempo gerou outro tempo e mais outro e outros
que geraram o tempo de agora. E o agora 
ainda traz o tempo em que todas as coisas 
cresciam juntas. E o agora ainda é este tempo 
em que todas as coisas, bem antes de serem coisas, 
crescem juntas, confusas, sem nomes, sem nada 
senão o crescer latejante do ainda nem coisa,
do menos que coisa, do que nem coisa é,
do minimamente esboçável do que virá a ser
coisa, de seu logo que vindo, de seu depois
do nada e de seu antes de coisa, quase 
a pura matéria em movimento perturbado,
mas que cresce, esperando somente o instante 
oportuno de ganhar seus contornos, seus brilhos,
seus nomes, de ganhar tudo o que é coisa 
e que, por ser coisa, mostra que, antes, já era coisa 
invisível, latente, crescente, ideia talvez da coisa,
coisa em um tempo em que todas as coisas cresciam 
juntas, e que, juntas, agora, ainda crescem,
e subitamente surgem, com feições de ar, plantas,
água, terra, animais, fogo, o curso do sol,
o movimento da lua [...]

P.S. – “Esses autores ignoram que os feitos por eles atribuídos aos bár-
baros [os do começo da Filosofia] pertencem aos helenos, com os quais não 
somente a Filosofia mas a própria raça humana começou – por exemplo, os 
atenienses reivindicam para a sua cidade a condição de pátria de Musaios, e 
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os tebanos fazem o mesmo em relação a Linos. Dizia-se que Musaios, filho 
de Êumolpos, foi o primeiro a compor uma Teogonia e uma Esfera, e sustentou 
que todas as coisas procediam da unidade e revertiam a ela. [...] Dizia-se que 
Linos era filho de Hermes e da Musa Urania, e que teria composto um poe-
ma sobre a cosmogonia, o curso do sol e da lua e a gênese dos animais e das 
plantas; o início desse poema é o seguinte: ‘Houve um tempo em que todas as 
coisas cresciam juntas’. [...] Assim começou a Filosofia com os helenos [...]”. 
Diógenes Laértios, Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres.

O Amor
Era o amor que eu acreditava habitar em mim, mas, como qualquer um que 
habita um apartamento, ele entrava e saía de mim, como um homem entra e 
sai de seu apartamento. O amor não pertence a um corpo, como um homem 
não pertence a um apartamento. Por isso, o amor pode sair de um corpo que 
está, por exemplo, no banheiro fazendo a barba, mergulhar na pia, escorrer 
pela água, agarrar-se musculosamente no ralo, escalar a louça contra a en-
xurrada que cai, pular como um atleta ou feito um felino para o chão, sair 
deslizando por baixo da porta do apartamento, descer pela escada ou pelo 
elevador, esgueirar-se pelas grades do prédio e ganhar as ruas, atravessar o 
trânsito, continuar passeando pela lagoa, pelas praias, exatamente como faz 
aquele que o acreditava ter em seu corpo. O amor sabe encontrar a brecha 
por onde fugir de um corpo, materializar-se a si mesmo fora de qualquer 
corpo, corporificar-se independentemente de qualquer pessoa. Ganhando sua 
autonomia, ganhando seu próprio corpo, ainda que não muito visível para os 
muitos que passam apressados, só, então, o amor começa por fazer não mais 
o que, subjugado, queriam que ele fizesse quando no corpo de um alguém 
qualquer, mas só então, enquanto um alguém, ele se sente apto enfim para 
fazer o que ele mesmo quer, o que ele mesmo pode, esbarrando por aí espo-
radicamente em pessoas que, quase sem o ver, que quase sem o perceber, subi-
tamente o sentem feito um sopro no meio da rua, sem nem mesmo saberem o 
que estão sentindo, sem nem mesmo saberem o porquê de estarem sentindo o 
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que no momento, enquanto brisa, esbarra em suas peles, querendo saltar por 
dentro de seus poros, até, enquanto bala, até, enquanto saraivada de balas, de 
novo invadi-las.

Luiz Carlos Marques da Silva
E, apontando com o dedo, ele me falava de um lugar chamado o fundo do 
poço. Um lugar sem lugar, porque, aonde quer que fosse, o fundo do poço o 
esperava à sua frente, e ainda o perseguia. No fundo do poço havia faca, bala, 
porrada, e o mais que havia, como fome, doença, trapos, era feito nos moldes 
da falta. Quando se livrava aqui de uma delas, era para encontrá-la de novo ali, 
sem demora, à espera, mas tão às claras que nem emboscada havia. E ele me 
falava que, no fundo do poço, só havia amizade ao preço de uma guimba de 
cigarro, de um trago de cachaça, de uma ponta de pão mesmo que dormida, 
fora disso, sem um preço a ser pago, nada de amizade havia, já que a própria 
amizade só havia na duração do preço que a pagava, não mais do que isso. Era 
do fundo do poço que ele me falava. E ele me falava que, no fundo do poço, 
era preciso manter a dignidade, manter a mente em seu devido lugar, saber 
apanhar sem querer revidar, saber dormir onde quer que fosse (chegando a 
tanto fazer se seria lá ou aqui que iria sonhar), aprender a se camuflar de fu-
maça, asfalto, lixo. E, com seu bafo de nicotina e tabaco, acrescentando que 
cada um tem sua cruz, ele, a dele, eu, a minha, ele me falava que, no fundo do 
poço, pouco importava a já mínima vontade, mas o único e exclusivo gesto, o 
de amar – ao ponto de não se sentir incomodado em ter seu fundo do poço 
contrabandeado para esse evento na cobertura em que estávamos, onde iria 
dormir no chão, ao lado do artista que o trouxe, de frente para o mar, na qual, 
trazendo-nos o fundo do poço, do qual jamais saía, ele me falava.

K. 
Pelo menos a princípio, é certo que era ele – e não seu colega de escritório 
– quem, não importava aonde fosse, estava sempre em uma prisão. Todo o 
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tempo, ele trazia as grades dentro de si, dizendo ser a nossa época a em que 
os animais são mais próximos de nós do que os seres humanos. Então, não 
era apenas ele que, não importava aonde fosse, carregava sempre uma prisão, 
mas todos os homens – ao menos todos de nosso tempo – viviam atrás das 
grades que traziam dentro de si e ansiavam pelo animal como quem espera 
pela liberdade de uma vida natural, sem saber que, para nós, a única vida 
possível é mesmo a humana, justamente essa que nos pesa mais, confinada em 
um escritório, possuída por regulações, prescrições, protocolos e diretivas. O 
escritório era uma maneira erguida pelo homem para ele parecer superior a 
si mesmo, ainda que, com o escritório fora e dentro de si, cada um tenha se 
tornado mais solitário e infeliz, mais cansado e vazio; descobriram ao fim que 
se tratava de uma construção criada pelos homens para, respaldados por uma 
instituição minimamente confiável aos que quisessem ser simultaneamente 
acusadores e acusados, se autocaluniarem, para provarem a si mesmos sua 
fraqueza, para mostrarem a si mesmos como se tornar o que há de menor na 
vastidão animal. Como contraponto, não bastava para ele ser poeta, esse ser 
que, sem defesas para o mundo, sentindo o peso da existência terrena mais in-
tensamente do que os outros e provando sua corrupção, sabe que, em busca de 
uma saída, seu poema não passa de um grito. Enquanto não fosse afetado pela 
doença, ao menos ao fim do expediente, nas poucas horas que lhe restassem, 
jogaria tênis, nadaria, faria jardinagem ou aulas de carpintaria, sonhando ser 
um dia artesão ou camponês na Palestina. De que vale, entretanto, um sonho 
para um insone contumaz? De que vale, entretanto, um sonho para quem está 
sempre queimando de frio? De que vale, entretanto, um sonho para quem, 
nascido velho, tem a certeza de que ele é fruto de uma juventude que nunca 
existiu? De que vale, entretanto, um sonho para quem a única fuga possível é 
em direção à realidade? Sonhos só os terríveis: mantendo-nos acordados pelo 
perigo, não importa aonde vamos, não nos deixam sair de casa, obrigando-nos 
a, desabrigados, suportá-la.



Abre-se a Floresta. 
(detalhe) 2012
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Po e s i a  E s t r a n g e i r a

Mahmoud Darwich

Tradução de  Michel  Sle iman

Mahmoud Darwich nasceu em 1941 em Albirwa, uma aldeia 
da Galileia então sob mandato britânico, mas que passaria 

a pertencer a Israel após a criação do Estado pela ONU em 1947. Já 
no início do novo Estado, a aldeia é totalmente arrasada e a família 
se força ao exílio no Líbano, de onde retorna um ano depois, pas-
sando a viver clandestinamente na aldeia de Dair Alassad. Adulto, e 
estabelecido em Haifa, Darwich milita no partido israelense Maki, 
de orientação comunista, e publica seus primeiros livros de poemas, 
alguns dos quais notabilizam o poeta mundialmente. Sem autoriza-
ção para cursar faculdade em Israel, inicia Ciências Políticas na União 
Soviética, mas logo abandona o curso e o país por julgar o regime 
incompatível com o exercício da liberdade. Muda-se ao Cairo, depois 
a Beirute, trabalhando em jornais e revistas literárias: Alahram, Alfajr,  
Chuun Filistinia, a importante Alkarmel. Entre 1973 e 1995, esteve filia-
do à Organização da Libertação da Palestina, chefiando o seu Centro 
de Pesquisa. Foi quando Darwich teve proibida a entrada em todos 
os territórios em que Israel exerce controle. Enquanto não fixou re-
sidência em Ramallah, Cisjordânia, em 1995, morou em sucessivas 
localidades do estrangeiro: nove anos em Beirute (1973-1982), 10 
em Paris (1985-1995), com passagens rápidas por cidades como Da-
masco, Nicósia, Cairo e Túnis. Morreu em agosto de 2008, num hos-
pital de Houston, nos EUA. A obra poética de Mahmoud Darwich 
compõem-se de 23 livros, traduzidos sobretudo ao Francês.

Professor, poeta  
e tradutor. Michel 
Sleiman é autor do 
poemário Ínula Niúla 
(Ateliê, 2009) e  
organizador-tradutor 
da antologia 
Poemas, de Adonis 
(Companhia das 
Letras, 2012). 
Publicou os  
ensaios A arte do  
zajal (Ateliê, 2007)  
e A poesia árabe-andaluza 
(Perspectiva, 2000)  
e é professor de 
língua e literatura 
árabe da USP.
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AINDA É LONGO o caminho

Ainda é longo o caminho. Guarda espaço para o peregrino.
Muitas rosas jogaremos no rio até que o atravessemos. E nenhuma viúva 
quer voltar para nós.
Vamos para lá... a norte dos relinchos. Lembre algo simples que combine 
com o pensamento por vir.
Fale sobre ontem, meu amigo, assim posso ver minha imagem no arrulho 
da pomba, posso segurá-la no colar, ou quem sabe encontre a flauta deixa-
da numa figueira esquecida...
Bate a saudade, por tudo, de mim faz vítima e assassino,
o caminho é longo ainda, há muito o que andar. Até onde vão me levar as 
perguntas?
Sou daqui, sou de lá. Mas não estou nem aqui nem lá.
Muitas rosas jogarei até chegar à rosa da Galileia.
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VIRÃO outros bárbaros

Virão outros bárbaros. 
A mulher do Imperador será raptada. Baterão os tambores 
baterão os tambores para que os cavalos empinem as patas sobre as pessoas, 
desde o Mar Egeu até o Dardanelos.
Mas nós, o que temos com isso? O que as nossas mulheres têm a ver com 
os cavalos?
A mulher do Imperador será raptada. Baterão os tambores. E virão outros 
bárbaros
bárbaros encherão os vazios das cidades, mais altos que o mar, mais fortes 
que a espada no tempo da cólera.
Mas nós, o que temos com isso? O que as nossas crianças têm a ver com 
essa sem-vergonhice?
Baterão os tambores. Virão outros bárbaros. E a mulher do Imperador será 
raptada de dentro da casa dele
e de dentro da casa dele se formará a campanha militar para trazer de volta 
a noiva até a cama.
Mas nós, o que temos com isso? O que tem a ver a morte de cinquenta mil 
com esse casamento apressado?
Depois de nós nascerá Homero? se abrirão a todos as portas dos mitos?
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ELES ME QUEREM morto

Eles me querem morto, para dizer: Era um dos nossos, era nosso.
Escuto os mesmos passos. Vinte anos faz que os escuto baterem na mura-
lha da noite. Vêm, não abrem a porta.
Mas agora entram, são três: um poeta, um assassino, um leitor. Aceitam 
tomar um vinho?, perguntei. Aceitamos, disseram.
Quando vão descarregar as armas em mim? Responderam: Calma! Esvazia-
ram cada qual sua taça e foram cantar para o povo.
Eu disse: Quando começam a me executar? Disseram: Já começamos... por 
que envia sapatos para a alma?
Para ela andar na terra, eu disse. E eles: Mas por que escreve um poema 
branco se a terra é toda preta?
Respondi: Porque trinta mares desembocam no meu peito. Disseram: E 
por que gosta de vinho francês?
Eu disse: Porque mereço a mulher mais bela. Como quer morrer?
Azul, como as estrelas que fluem do teto – aceitam mais vinho? Disseram: 
Aceitamos. Eu disse: Pedirei que sejam lentos, que me matem pouco a pou-
co, a tempo de escrever um último poema para a mulher do meu coração.
Mas eles se riram e da casa só roubam as palavras que direi à mulher do 
meu coração.



 Tradução de  Michel  Sle iman

286



Mahmoud Darwich 

287

JOSÉ EU SOU, meu pai

José eu sou, meu pai. Meus irmãos não me amam, não me querem entre 
eles. Tramam contra mim, meu pai, me atiram pedras e más palavras. 
Querem que eu morra para então me louvar. A tua porta bateram na minha 
cara.
Me expulsaram do campo. Envenenaram minha vinha, ó meu pai. Quebra-
ram meus brinquedos.
Quando a brisa passou e revolveu meu cabelo, se enciumaram, se rebelaram 
contra ti. E tu, o que lhes fizeste, meu pai?
As borboletas pousam nos meus ombros, as espigas arqueiam sobre meu 
corpo, os pássaros pousam nas minhas palmas.
O que eu fiz, meu pai, por que eu? Tu me chamaste José, e eles me jogaram 
no poço, incriminaram o lobo, mas o lobo é mais clemente que meus ir-
mãos, ó meu pai! 
Fiz mal a alguém quando eu disse que onze astros eu vira, e que o sol e a 
lua se prostravam diante de mim?
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CONTAMOS NOSSOS DIAS com as borboletas

Contamos nossos dias com as borboletas do campo, descemos a escadaria 
dos dias, escalamos a parte oculta do carvalho. Deixamos fora as ilusões
e fomos até a poesia pedir que ela nos renove alguma terra para a nossa 
inspiração.
Vedou a rosa dos ventos... tornou-se ela própria a cara de nossos ídolos.
Então escreveremos... escreveremos para não morrer... para sonhar
escreveremos nosso nome para que mostre ao corpo a sua origem quando 
tiver se levantado escreveremos o que os pássaros escrevem no espaço, e 
esqueceremos a trilha dos passos
passamos no ar... é nosso o Messias, é nosso o Judas, é nosso o cronista da 
nossa linhagem
passamos na terra... não queremos a pedra, nem para formar palavras, nem 
para saudar nossa Síria.
Perdemos, e a poesia não levou nada... perdemos nossos dias carregados 
de vida.



Que Tenhas Muita Sorte e Que  
Deus Não Te Abandone. 2010 
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Po e s i a  E s t r a n g e i r a

David Vogel

Tradução de  Moacir  Amâncio

J udeu, nascido em 1891 na Rússia, David Vogel foi uma espécie 
de homem errado no seu tempo. Estudou hebraico numa escola 

rabínica de Vilna e em 1912 já estava em Viena, onde, durante a Pri-
meira Guerra Mundial, acabaria preso como russo. Era o momento 
em que seus correligionários europeus se dividiam, grosso modo, entre 
os que apoiavam e militavam pela construção de um país na região 
do antigo Israel, e aqueles que se opunham à ideia lançada pelo 
jornalista e escritor austríaco Theodor Herzl, criador do sionis-
mo político como um modo de enfrentar e evitar o anti-semitismo 
crescente. A mobilização daqueles que se engajavam nessa luta era 
total. Uma luta revolucionária, contra a oposição religiosa interna 
e contra a política dúbia desenvolvida pela Inglaterra que domi-
naria a região do antigo Israel, após a Primeira Guerra Mundial. 
Um momento épico que exigia também uma arte comprometida.  

Poeta, autor de  
Ata (Record), Yona 
e o Andrógino – notas 
sobre poesia e cabala 
(Nankin/Edusp), 
Dois palhaços e uma 
alcachofra (Nankin). 
Traduziu e organizou 
coletâneas dos poetas 
israelenses Yona 
Wollach e Ronny 
Someck (Gol de 
esquerda, Annablume), 
a novela “Badenheim 
1939”, de Aharon 
Appelfeld. É 
professor de 
literatura hebraica  
da Universidade de 
São Paulo. 

* Sinalização vocálica em hebraico: Naamá Silverman Forner.
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O haluts, o pioneiro, disposto a forjar um novo judeu (muito diferente daque-
les que viam como passivos, segundo a ideologia da época), que se entregaria 
ao trabalho braçal e estaria pronto para a autodefesa. Vogel no entanto escre-
via poemas melancólicos, angustiados, perpassados por vezes de atmosfera 
decadentista. Seu primeiro livro, Mul haShaar haAfel (Diante do portão escuro) não 
foi bem recebido pela crítica, acharam que seus poemas, pelos quais perpas-
sa uma atmosfera decadentista, eram efeminados. Sua vida foi uma sucessão 
de tragédias. A primeira mulher morreu tuberculosa, doença que também o 
acometeria. Novamente casado, passou um período em Israel com a família e 
retornou à Europa. Na Primeira Guerra Mundial foi preso na Áustria por ser 
russo, na segunda, foi preso na França por ser austríaco. Depois caiu nas mãos 
dos nazistas. Desapareceu no campo de extermínio de Auschwitz em 1944. 
Além de poesia, também escreveu prosa, inclusive em iídiche, e seu romance 
Vida de Casado é um exemplo de virtuosismo linguístico e mirada tragicômica – 
dois feitos notáveis, quando se considera que o hebraico ainda engatinhava na 
sua recuperação como língua plena, isto é, escrita e falada, após um período 
de quase 2000 anos, não morta, mas em semi-silêncio. Ele pertence à famí-
lia, portanto, de escritores como Iossef  Haim Brenner, Micha Berditchevski 
e Haim Nahman Bialik, entre outros, que produziram toda uma literatura 
nos moldes da época, mas em hebraico e por isso na maioria permanecem 
desconhecidos fora do âmbito israelense, confinados num território invisível 
da cultura europeia. A obra de Vogel contribuiu para a renovação da poesia 
hebraica produzida em Israel a partir dos anos 50 e 60: linguagem enxuta, 
incisiva, precisa em suas pinceladas rápidas e únicas. Diversas vezes, enquanto 
falam de um presente e de um passado, suas composições assumem um tom 
premonitório. Os poemas a seguir pertencem a Diante do portão escuro, cuja tra-
dução integral encontra-se em andamento, com possível alteração nos textos 
aqui apresentados.
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Esperando. (detalhe) 2008 
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*
Lentamente meus cavalos sobem 
a rampa da montanha,
a noite negra já mora 
em nós, em tudo.

Pesado, por vezes geme o meu carro
como se levasse milhares de mortos.

Despeço uma canção em surdina,
que seguirá para longe
sobre a os escombros da noite.

Meus cavalos escutam, e, lentamente, sobem.

1
Passam os dias por mim
e eu sigo em busca de ti, meu pai.

Numa pedra eu descanso
à margem do caminho,
e a todo passante pergunto:
“Aonde foi meu pai?”

Palavra do Deus temível, 
tu és para mim
aquele que inflama toda a minha vida.

Sim, de novo estarei diante de ti,
o teu bom menino pequeno,
minha mão puxa discreta
o botão de teu casaco preto.

Onde dormirás, meu pai?
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Por uma eternidade, como ansiei sentar-me 
ao teu lado
guardando-te o sono secreto.

Passam os dias – 
e eu sigo em busca de ti, meu pai.

2
Às margens da cidade eu me sento,
cansado eu me sento.

Tive pai, uma vez,
um pai tristonho, calado.

Em meio ao crepúsculo do verão,
os chorões
árvores escuras murmurantes. 

Tive uma aldeia, uma vez.

Às margens da cidade eu me sento,
cansado eu me sento.

3
Sim, tua barba negra,
encrespada,
flutuava sobre minhas faces tenras –
e meu coração se punha a bailar.

Tua mão peluda
a descansar silente entre as minhas mãos pequeninas,
meu pai
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Mas teus olhos tristes
eu verei sobre mim todos os dias 
da minha vida.

Todos os caminhos levam até ti, meu pai!

Quando em libação entornarei
toda a minha vida aos teus pés
como o vinho dourado, cintilante?

4
Amplos como lagos e transparentes
eram os dias,
quando éramos crianças.

Sempre nos sentávamos às suas margens
e ríamos,
ou a nadar caíamos
nas águas cristalinas.

Às vezes também chorávamos
sobre o avental de nossas mães
pois a vida nos preenchia
qual cântaros de vinho.

40
Nas noites de outono
cai nos bosques uma folha invisível
e pousa em silêncio no solo.
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Nos rios
salta um peixe das águas
e o eco do choque molhado
responde na treva.

Na distância negra
semeia-se o galope de cavalos invisíveis
que desvanecem e se vão.

Tudo isso ouve
o caminhante cansado
e um tremor percorre o seu corpo.

62
Sala de espera desses grandes médicos,
Com pesada cortina nas janelas;
O burburinho e o rumor dos carros
Do baixo das ruas não chegam lá.

Ao redor, nas pinturas de outros tempos,
Mudas estátuas, prestes a partir;
Profundo carmim na parede e armários
E um quieto antigo recobre os móveis. 

O homem que no silêncio mergulhou
Perdendo-se no coxim e apagando – 
também ele é igual a antigos objetos;

No tapete macio o surdo passo –
Perturba-lhe o conforto e em fúria trêmula,
O médico ele mira com revolta.



O Que Você Quer?  
2012 
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M e m ó r i a  F u t u r a

Nos domínios do maravilhoso!

Medeiros  e  Albuquerque

Sou o primeiro a não saber bem onde ponha neste livro um capi-
tulo sobre hipnotismo e ocultismo Mas que esse capítulo deve 

nele figurar parece-me indiscutível. Poucos estudos me ocuparam tanto.
Na Escola Acadêmica, em Lisboa, li o primeiro trabalho a esse 

respeito, um livrinho a que já aludi, intitulado Tratado de Magnetologia. 
O livro não valia nada; mas como nessa época eu não conhecia coisa 
alguma a respeito de magnetismo, a obra me fez uma impressão 
profunda. Tão profunda que resolvi ficar com o volume.

O colégio não vendia os livros de sua biblioteca; mas quando os 
alunos perdiam ou estragavam algum, tinham de indenizá-lo. De-
clarei que perdera o volume – e assim, sem nenhuma desonestidade, 
pagando, guardei a obra, que me parecia preciosa.

Depois, em 1888, no Brasil, vivendo, como eu vivia, em uma 
roda de futuros médicos, aí se discutiam frequentemente as expe-
riências de Paris e Nancy sobre o hipnotismo.

Tomei-me de entusiasmo pela questão e comecei a ler o que se publi-
cava na França a esse respeito. A Casa Garnier tinha de fato ordem de me  
remeter tudo o que aparecesse sobre o assunto. Absolutamente tudo.

Fundador da 
Cadeira 22 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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E comecei a hipnotizar a torto e a direito. Tinha quase vontade de deter os 
transeuntes na rua para os adormecer.

Meus companheiros habituais de vida intelectual, Lívio de Castro, Oliveira 
Fausto, José Lima e Silva e João Marcolino Fragoso, também se entregavam a 
esses estudos e experiências, mas, decerto, com menos entusiasmo.

Um dia, recebi de Paris o instrumento que Ochorowicz acabava de inven-
tar: o hipnoscópio. Era um pequeno cilindro de ímã, com cerca de 5 centíme-
tros de comprimento e uma fenda longitudinal. Pendurava-se o aparelho num 
dedo e, se a pessoa declarava sentir nele torpor e formigueiro, era hipnotizável.

Esse aparelho vale tanto como um de pau ou de qualquer outra substância. 
Se, de fato, a pessoa aceita a sugestão de que vai experimentar tais e quais mo-
dificações na sua sensibilidade, isso prova que ela é sugestível – não, porém, 
por causa de alguma qualidade intrínseca do aparelho, mas só porque fornece 
desse modo uma prova de sua sugestibilidade.

O hipnotismo deu-me, porém, dois amigos: Francisco Fajardo e Érico Coe-
lho. Os dois trabalhavam então juntos no mesmo consultório e ocupavam-se 
com aquela especialidade.

Tinha travado conhecimento com Fajardo no dia em que a Guarda Negra 
assaltara os republicanos na Travessa da Barreira.

Sabendo que eu recebera um hipnoscópio, ele me procurou e pediu-me em-
prestado. Fui levá-lo no consultório de Érico Coelho, e aí estive com os dois, 
conversando longamente sobre hipnotismo. Érico me disse, quando acabamos 
de palestrar, que não era habitual permitir a estranhos, principalmente não sen-
do médicos, assistissem a uma clínica qualquer; mas que ele não duvidava fazer 
isso comigo, porque verificara como e quanto eu conhecia matéria. A primeira 
pessoa que o vi hipnotizar foi um dos meus antigos condiscípulos do Pedro II.

Tinha sido mordido por um inocentíssimo cachorro, havia sete ou oito 
dias. De repente, tornado neurastênico, principiou a temer que o cachorro es-
tivesse hidrófobo e ele pudesse, mesmo após esse dilatado período, manifestar 
sintomas de raiva! Érico o hipnotizou e curou.

Mas sucedeu com esse rapaz uma cousa interessante. Curado, começou a 
ler livros sobre hipnotismo e, por sua vez, a hipnotizar. Juiz em uma pequena 
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localidade de Minas, vivia trabalhando por obter uma remoção para algum 
ponto melhor. Afinal, um belo dia, conseguiu.

Incumbiu alguém de alugar-lhe uma casa na nova sede de sua residência. E, 
na data marcada, à tarde, chegou à cidade para onde, após tantas e tantas di-
ficuldades, conseguira a remoção. Quem o recebeu na nova residência foi uma 
pobre mulher do povo, que tinha uma contratura no pé direito. Chamavam-
-na, por isso, a “Maria Torta”.

O novo juiz entrou na casa que lhe haviam preparado, viu que tudo estava 
em ordem e perguntou à mulher de onde lhe vinha aquele defeito. Ela lhe 
explicou o fato. Era uma contratura histérica.

Hipnotizá-la e pô-la boa foi obra de alguns minutos para o juiz hipnotizador.
A Maria Torta foi-se embora.
Foi-se; mas estava tão radiante que abalou pela cidade a referir o milagre a 

quantos a conheciam. – E, terra pequena, não havia quem não a conhecesse. 
Podiam, portanto, verificar que o prodígio era autêntico,

Resultado: no dia imediato, quando o Juiz, que aluda não tinha criados, 
abriu, ele mesmo, a porta da casa, achou diante dela um grupo de pessoas que 
vinham pedir-lhe que as curasse! Em vão, quis resistir: choravam, arrastavam-
-se de joelhos... Afinal, vencido, lhes garantiu que só faria aquilo nesse dia. E 
hipnotizou diversos, fazendo de novo várias curas extraordinárias.

Foi daí por diante um inferno. Tinha de ser, à força, curandeiro, exercendo 
ilegalmente a Medicina – ele, Juiz! Só achou para isso um remédio, pediu que 
lhe desfizessem a promoção e o repusessem no antigo lugarejo de onde a tanto 
custo conseguira sair. Perdeu, por fazer bem a alguns pobres doentes, o seu 
trabalho de tantos anos!

A maneira de hipnotizar de Érico e Fajardo nunca me agradou. Eles gosta-
vam de agir imperiosamente, ordenando.

– Dorme!
É um processo muito menos eficaz que o da brandura, da persuasão. No 

entanto, quando o hipnotizador goza de um grande prestígio aos olhos dos 
doentes ou quando estes têm o hábito da obediência passiva, pode dar bons 
resultados. E, de fato, dava nas mãos desses dois médicos.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS  
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

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

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
 02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
 03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
 04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
 07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
 08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
 10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
 14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
 18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
 21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
 23 José de Alencar Machado de Assis Antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
 25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
 28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
 29 Martins Pena Artur Azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
 33 Raul Pompeia 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 Fernando Henrique Cardoso
 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
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