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Esta a glória que fica, eleva, honra e consola.
MaChaDo De assis





Apresentação

Cicero Sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na Academia Brasileira de Letras

O presente número da Revista Brasi

leira está centrado na grande per-

da intelectual do ano de 2018: 

o Acadêmico Helio Jaguaribe. Ele viveu 95 

anos, atravessou diferentes momentos polí-

ticos do Brasil, otimista e acreditando, con-

forme nos diz Marco Lucchesi, “que ação e 

pensamento permanecem indissociáveis”. 

Foi cientista político de alta erudição e cons-

ciência vigilante, deixou obra vasta e criativa.

Dentre os ciclos apresentados na Aca-

demia neste ano, estampa-se nas páginas 

da Revista o de Poesia e filosofia, no qual 

o leitor poderá acompanhar o pensamento 

crítico de autores como: Alberto Pucheu, 

Antonio Cicero e Evando Nascimento.

Ressalta-se ainda a entrevista da Acadê-

mica Lygia Fagundes Telles, onde leremos o 

resgate de sua trajetória e o seu reafirmar 

de que “o escritor deve ser testemunha do 

seu tempo”.

Na seção dedicada à mesa-redonda, 

realizou-se uma homenagem ao jornalista 

Otávio Frias Filho, cuja perda precoce sur-

preendeu a todos. Nestas páginas, o leitor 

encontrará um relato comovente de Sérgio 

Dávila, e dos Acadêmicos Cicero Sandroni 

e Joaquim Falcão.

Contribuem também para a composição 

desta edição os Acadêmicos Arno Wehling  

e Arnaldo Niskier e o Professor Sebastião 

Velasco e Cruz.

Na seção Poesia, destacamos os poemas 

de Sergio Luiz Moreira, carioca, engenheiro 

elétrico com vários livros publicados de Poe-

sia e Prosa e de Ronaldo Cagiano, mineiro 

de Cataguases, que apresenta imagens poé-

ticas que remetem à memória drummonia-

na e aos símbolos da contemporaneidade. 

Por fim, a seção Conto apresenta duas 

narrativas, intituladas “Um ladrão” e “Pais 

e filhos”, de Graciliano Ramos e de Ernest 

Hemingway, respectivamente.

“Esta é a glória que fica, eleva, honra e con-

sola”, como disse Machado de Assis, em cuja  

sombra e em cuja luz nos abrigamos todos.





C I C L o  p o e s I A  e  f I L o s o f I A

Espantografias: Entre 
Poesia e Filosofia

Alberto Pucheu
Professor de Teoria Literária da UfRJ. Bolsista de Produtividade do CNPq  

e Cientista do Nosso estado pela faPeRJ

Quando, no Teeteto, em busca de 

pensarem o saber que reside nas 

palavras, a personagem homô-

nima ao diálogo e sócrates conversam a 

respeito do conhecimento ou da sabedo-

ria, a primeira definição dada pelo jovem 

defende o vínculo entre conhecimento e 

sensação ou percepção. Depois de sócra-

tes dizer que tal definição se dá a partir do 

pensamento de Protágoras e de questioná-

-la longamente, Teeteto finalmente afirma 

que isso que está sendo pensado pelo filó-

sofo lhe causa “espanto” (θαυμάζω) e que, 

quando ele olha para essas coisas que estão 

sendo pensadas, elas lhe provocam “verti-

gem” (σκοτοδινιῶ). Na passagem 175d do 

mesmo diálogo, sócrates fala, mais uma 

vez, da “vertigem” (desta vez, o termo gre-

go é: εἰλιγγιῶν) sentida por quem se lança a 

responder às perguntas filosóficas, ficando 

suspenso no abismo da aporia: “sente ver-

tigens na altura a que se viu guindado e, 

por falta de hábito de sondar com a vista o 

abismo, fica com medo, atrapalha-se todo 

e mal consegue balbuciar”1. Na Repúbli

1 PLaTÃO. Diálogos; Teeteto, Crátilo. Tradução Carlos alber-
to Nunes. Belém: editora Universitária UfPa, 2001. p.85.

ca, mais uma vez, a relação é estabelecida:  

na passagem 407c, é dito que se teme as 

“vertigens” [ἰλίγγους] e as dores de cabe-

ça, as exaustões mentais, as tensões ou 

dilatações cerebrais que são, de novo, im-

putadas à filosofia. Na passagem 216c do 

Lísis, a mesma articulação entre vertigem 

[εἰλιγγιῶ] e aporia, ou entre vertigem, apo-

ria e logos está colocada quando sócrates 

afirma que “sinto vertigem pela aporia do 

que está sendo dito”. a Carta Vii estabelece 

a conjunção entre “espanto” e “vertigem”: 

“a corrupção dos artigos das leis e dos cos-

tumes [se] alastrava tão espantosamente 

(θαυμαστὸν), que eu, que de início estava 

pleno de ímpeto para realizar o bem co-

mum, olhando para eles e vendo-os sendo 

completamente levados de qualquer modo, 

acabei em vertigem (ἰλιγγιᾶν)”2.

“espanto”, “aporia” e “vertigem”, eis 

uma associação que oferece elementos que 

indicam que se espantar com alguma coisa 

(ou encontrar-se em impasse) é sofrer uma 

sensação de desequilíbrio ou de rotação 

2 PLaTÃO. Carta VII. Tradução de José Trindade santos e 
Juvino Maia Jr. Rio de Janeiro: editora PUC Rio e edições 
Loyola, 2013. 325 d-e. p. 51.

Conferência pronunciada na academia Brasileira de Letras em 5 de julho de 2018.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qauma%2Fzw&la=greek&can=qauma%2Fzw0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=skotodiniw%3D&la=greek&can=skotodiniw%3D0&prior=au)ta\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29liggiw%3Dn&la=greek&can=ei%29liggiw%3Dn0&prior=a)podi/dwsin
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29li%2Fggous&la=greek&can=i%29li%2Fggous0&prior=kai\
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29liggiw%3D&la=greek&can=ei%29liggiw%3D0&prior=au)to\s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qaumasto%5Cn&la=greek&can=qaumasto%5Cn0&prior=e)pedi/dou
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29liggia%3Dn&la=greek&can=i%29liggia%3Dn0&prior=teleutw=nta
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em que tudo parece subitamente em movi-

mento e fora do lugar, levando-nos a, sem 

apoio, desorientados, tontos, nos sentirmos 

instavelmente sem chão, dessituadamente 

em queda, insolitamente despossuídos de 

qualquer segurança, fora dos eixos e do 

autocontrole. O esgotamento mental exigi-

do parece ser tanto que o que é mostrado 

produz distensões cerebrais, levando-nos, 

aprendizes, à vertigem. É então que, no Te

eteto, sócrates afirma a famosa frase que 

vincula, de modo indissociável, espanto ou 

admiração ou assombro (θαυμάζω) à filo-

sofia: “estou vendo, amigo, que Teodoro 

não ajuizou erradamente tua natureza, pois 

admiração [espanto] é a verdadeira caracte-

rística do filósofo. Não tem outra origem a 

filosofia”3. a filosofia não tem outra origem 

senão o espanto, pois este é o a que a filo-

sofia vem como seu depois, como a que, 

movida por ele, lhe segue em decorrência 

dele, jamais como o que lhe antecede. Nin-

guém filosofa senão na vertigem provocada 

pelo espanto.

em Platão, teria de ser pensado que o 

“espanto” se coloca como o páthos privile-

giado do acontecimento de seus diálogos, 

claramente na existência dos mitos e naquilo 

que pode ser chamado de seu método irô-

nico, que, com suas perguntas consecutivas 

a exaurirem o interlocutor de sócrates em 

suas possibilidades de respostas e levando-o 

a não acreditar que sabe quando na realida-

de não sabe, teria por objetivo, na assunção 

desse não saber, ou desse saber que sabe 

apenas que nada sabe, a provocação mesma 

do espanto. Não à toa, no Teeteto, sócrates 

afirma com humor, mas também com toda 

3 PLaTÃO. Diálogos; Teeteto, Crátilo. Tradução Carlos 
alberto Nunes. Belém: editora Universitária UfPa, 2001. 
p.55.

seriedade, mais uma vez, o que dizem acerca 

dele, a fama que ele tem com as pessoas em 

geral: corre na boca das pessoas a fofoca de 

que sua “atopia” leva os homens à “aporia” 

(149a). Mais à frente, ele acrescenta que os 

que convivem com ele também se sentem 

em aporia, em trabalho com muito mais 

dores do que as parturientes (151a). O fato 

de “atopia” e “aporia” serem termos cujos 

usos e sentidos possam ser intercambiáveis 

enquanto o que há para ser transmitido no 

modo de pensamento do sócrates platônico 

pode ser lido em diversos diálogos. No Pri

meiro Alcibíades, por exemplo, que começa 

com o espanto ou a admiração ou o assom-

bro (o thaumadzein) aparecendo duas vezes 

logo na fala inicial de sócrates e outra vez 

logo em seguida, quando alcibíades é leva-

do a dialogar sobre o que é justo e o que 

é injusto, depois de arriscar algumas respos-

tas que se revelam insatisfatórias, em certo 

momento, ele diz a sócrates: “Pelos deuses, 

sócrates, já não sei o que falo; encontro-me 

numa situação esquisita; quando me interro-

gas, ora sou de uma opinião, ora de outra”4. 

O termo platônico-socrático traduzido por 

Carlos alberto Nunes como “situação es-

quisita” é ἀτόπως, átopos, dissituado, de-

sassentado, deslocado, sem lugar, desenca-

minhado, estranho, inclassificável, esquisito. 

sem conseguir responder a sócrates, que lhe 

mostra que o grande erro e a causa de todos 

os males não é, de modo algum, não saber, 

mas presumir saber quando nada sabe, alci-

bíades se encontra atopicamente em aporia.

esse vínculo intrínseco entre poesia e fi-

losofia pelo espanto, gerando o que há en-

tre elas de indiscernível, com a decisiva im-

portância política desse desguarnecimento 

4 PLaTÃO. Primeiro Alcibíades. Tradução de Carlos al-
berto Nunes. Belém: ed.UfPa, 2015. 116 e. p. 87.

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qauma%2Fzw&la=greek&can=qauma%2Fzw0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29to%2Fpws&la=greek&can=a%29to%2Fpws0&prior=e)/oika
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das fronteiras pode ser evidenciado, além 

de, como sempre, pela enunciação dos 

diálogos platônicos, por um enunciado de 

um dos diálogos que pertencem ao ciclo 

do momento da acusação de sócrates, de 

sua defesa, de sua prisão e do dia em que, 

na prisão, ele é levado a tomar o veneno 

que o levará à morte – o Fédon. Como vem 

circulando entre discípulos e amigos a novi-

dade de que, na prisão, prestes a morrer, o 

filósofo tem transposto as fábulas de esopo 

para verso cantado, para música, Cebes lhe 

indaga o motivo de ele estar fazendo isso. a 

resposta de sócrates é uma das magníficas 

passagens de Platão que podem nos fazer 

entrever como se colocava, para ele, a rela-

ção entre poesia e filosofia. assim começa a 

resposta de sócrates: “– Dize-lhe a verdade, 

Cebes: não foi com a intenção de lhe fazer 

concorrência [a esopo], e muito menos às 

suas composições, que fiz aqueles versos: 

sei que isso teria sido muito difícil! eu os 

fiz em virtude de certos sonhos, cuja signifi-

cação pretendia assim descobrir, e também 

por escrúpulo religioso – prevendo, sobre-

tudo, a eventualidade de que as repetidas 

prescrições que me foram feitas se relacio-

nassem com o exercício dessa espécie de 

poesia. eis como se passaram as coisas: Vá-

rias vezes, no curso de minha vida, fui visi-

tado por um mesmo sonho; não era através 

da mesma visão que ele sempre se mani-

festava, mas o que me dizia era invariável: 

‘sócrates, dizia-me ele, deves esforçar-te 

por compor música!’”5.

Pela pergunta de Cebes, supomos 

que, contrariando uma das acusações que 

5 PLaTÃO. Fédon. IN: Platão; diálogos; O banquete, Fé
don, Sofista, Político. Tradução e notas de José Cavalcante 
de souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. – 5. ed. – são 
Paulo: Nova Cultural, 1991. – (Os pensadores). p. 61.

recaem sobre ele, a de não acreditar nos 

deuses da cidade, o que sócrates chama 

de “escrúpulo religioso” se refere a apo-

lo, mas sabemos igualmente que, na tradi-

ção grega, o sonho tem um envio divino. 

Quem não se lembra das tramas de Zeus 

que, enviando o sonho enganoso a aga-

mêmnon, engendraram tanta dor, mortes, 

destruições? em tradução de Haroldo de 

Campos, a segunda rapsódia da Ilíada co-

meça assim: “Deuses e os homens de elmos 

equinoformes ornados/ dormiam todos, 

toda a longa noite. Zeus,/ só ele, não cedia 

à hipnose do sono,/ mas ponderava: como, 

nos navios acaios,/ muitíssimos matar, hon-

rando assim aquiles./ Decide o coração (e 

lhe parece bem):/ enviar – ruinoso – o sonho 

do atreide agamêmnon./ ‘Ôneiros!’ – cha-

mou (e as asas-frases tatalaram):/ ‘alcança, 

ôniro-fúnebre, os navios aqueus./ Junto ao 

leito do atreide, diz-lhe, tal e qual:/ Põe os 

aqueus, cabelos-longos, – já! – em armas,/ 

todos, a tomar Troia, pólis de amplas ruas:/ 

que os imortais, do Olimpo aonde habitam, 

não/ mais discrepem, nenhum deles. Hera 

os dobrou/ a todos, suplicante. a angústia 

sobrepaira:/ ai dos Troianos!’ falou. Ônei-

ros ouviu./ Partiu. [...]”6. se agamêmnon 

é enganado pelo sonho enviado por Zeus, 

sócrates é aquele que, ao longo da vida e 

especialmente no momento de sua morte, 

não quer, de modo algum, ser trapaceado 

pelos sonhos, mas escutá-los em suas de-

terminações de modo a, seguindo-os, não 

ficar em dívida com eles nem com os deu-

ses. sócrates se coloca enquanto aquele 

que entende que, para ser seguido também 

na vigília, um sonho deve ser interpretado 

e que suas interpretações podem variar, 

6 HOMeRO. Ilíada de Homero. Tradução Haroldo de 
Campos. são Paulo: arx, 2002. p. 67.
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tratando-se, portanto, de se colocar à al-

tura do sonho, de interpretar aquele que o 

interpreta.

Na diversidade dos sonhos, o que pode 

significar a repetição do invariável que in-

terpreta sócrates, determinando-lhe o que 

fazer, ser a injunção para que ele compo-

nha música e, trabalhando nela, performa-

tizando-a, a pratique? em certo momento 

da República, sócrates afirma: “o que que-

ríamos constatar é que há em cada um de 

nós, mesmo nos que parecem totalmente 

regrados, uma espécie de desejos terrí-

veis, selvagens, irrefreáveis, e que é posto 

em evidência pelos sonhos”7. Nesse Pla-

tão avant la lettre freudiano, será a poesia 

fruto desses “desejos terríveis, selvagens, 

irrefreáveis” que, em sonho, voltam mes-

mo nos mais regrados e comedidos como, 

supostamente, seriam os filósofos? será a 

poesia o retorno, em sonho, do recalcado 

pelo filósofo? será a poesia o que o incons-

ciente filosófico demandaria diante da ra-

zão? Precisará sócrates de um psicanalista, 

mesmo que este seja o sonho cujo envio 

fora, de fato, por ele, analisando, recebido? 

Mostrando a interpretação que sócrates dá 

aos sonhos, que invariavelmente lhe dizem 

“sócrates, componha música, e, trabalhan-

do nela, performatizando-a, a pratique!”, a 

continuação da passagem retira sócrates, 

o filósofo, do suposto lugar de analisando, 

inserindo-o, claro, se fosse esse o caso, na 

posição de analista.

O que faz sócrates lidar com o sonho de 

uma maneira inesperada, dando-lhe gran-

de força interpretativa e passando de uma 

possível posição de analisando (do sonho) à 

7 PLaTÃO. A República de Platão. Tradução e organiza-
ção J. Guinsburd. são Paulo: Perspectiva, 2016. 572b. 
p. 341.

de analista, está em ele dizer: “e, palavra! 

sempre entendi que o sonho me exortava 

e me incitava a fazer o que justamente fiz 

em minha vida passada. assim como se 

animam corredores, também, pensava eu, 

o sonho está a incitar-me para que eu per-

severe na minha ação, que é compor músi-

ca: haverá, com efeito, mais alta música do 

que a filosofia, e não é justamente isso o 

que eu faço?”8 Tal passagem mostra que, 

no sonho de sócrates, a poesia não tem 

nada a ver com o retorno do recalcado do 

filósofo, com o inconsciente que quer se 

dizer à consciência filosófica, ou seja, com 

aquilo que não poderia comparecer quan-

do a filosofia comparecesse. sócrates, esse 

que nada sabe, termina sua vida compon-

do música, fazendo poesia, porque, como 

a filosofia socrática, a poesia, como ele a 

pensa, nada sabe. em seu caso, compor 

música ou fazer poemas não é de modo 

algum o inconfessável de toda uma vida 

tardiamente confessado, mas o confessado 

que, em todo caso, e apesar disso, se man-

tém enigmático. se é no momento de seu 

julgamento que sócrates explicita seu não 

saber ou seu saber de seu não saber como 

seu segredo, o segredo da poesia – e/ou da 

filosofia enquanto poesia – é revelado por 

ele no momento imediatamente anterior 

à sua condenação à morte por envenena-

mento, como as últimas palavras ditas, di-

tas imediatamente depois do dito do não 

saber e imediatamente antes e diante do 

não viver. ao invés de a poesia ser recalcada 

pelo filósofo, ela é exatamente aquilo que 

o filósofo, enquanto filósofo, afirma que, 

8 PLaTÃO. Fédon. IN: Platão; diálogos; O banquete, 
Fédon, Sofista, Político. Tradução e notas de José Ca-
valcante de souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. –  
5. ed. – são Paulo: Nova Cultural, 1991. – (Os pensa-
dores). p. 61.
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tanto antes quanto agora, sempre fizera; 

em outras palavras, o que o filósofo faz é 

música, poesia, um tipo de poesia, um novo 

tipo de poesia condizente com seu tempo 

e que, por ser a mais condizente com seu 

tempo, e por outros motivos que não temos 

tempo de abordar aqui, é chamada de “a 

mais alta música”. isso, ao menos, se por 

filósofo entendemos um filósofo como Pla-

tão ou sócrates enquanto personagem filo-

sófica de Platão. O filósofo é o poeta de seu 

tempo nessa nova espécie de poesia que, 

em tal momento, precisa se fazer sem me-

tro ou verso, esse novo tipo de poesia que, 

então, dialógica, é a filosofia. Nessa inter-

pretação socrática, os sonhos de sua vida 

não diziam para sócrates fazer finalmente o 

que ele nunca fizera, mas eram, antes, um 

estímulo para que ele continuasse a fazer 

exatamente o que antes fizera. Como se, 

a partir da injunção dos sonhos, a partir 

da voz dos sonhos que lhe dizia “sócrates, 

faça poesia!”, “sócrates, faça música”, só-

crates respondesse à voz como lhe caberia: 

“Mas não é isso – música, poesia – o que 

eu sempre fiz?”. sim, é isso, música, poesia, 

ainda que não em versos, sim, é isso, um 

novo tipo de poesia por não ser em versos, 

por não ser em metro, o que a filosofia faz e 

que sócrates diz que sempre fizera. 

acontece que, se esta interpretação 

socrática do sonho de sócrates é, de fato, 

impressionante, os sonhos, que não se dei-

xam apreendidos, podem ter diversas in-

terpretações. exatamente por nada saber, 

sócrates sabe da inacessibilidade das coi-

sas e que interpretações são inesgotáveis. 

No dia de sua morte, diante dela, ele reto-

ma esses sonhos sintomáticos para aventar 

outra hipótese: e se os sonhos estivessem 

lhe dizendo para compor versos, metros? 

e se os sonhos estivessem lhe dizendo 

para compor “essa espécie comum de 

composição musical” e não aquela nova 

espécie, diferenciada, estranha, pela qual 

ele será, em horas, executado? Por esse 

motivo, por não querer morrer sem obe-

decer os sonhos e os deuses, ele resolve, 

em seus últimos dias, compor versos, com 

a ajuda de apolo e esopo, reconhecendo 

sua ausência de grandeza – a ausência de 

grandeza dele, sócrates – n’“essa espécie 

comum de composição musical”. as pala-

vras que complementam a passagem são: 

“Mas sucede agora que a festa do Deus 

está retardando minha morte, o que é pre-

ciso então, pensei, no caso de que o sonho 

me tenha prescrito essa espécie comum 

de composição musical, é que eu não o 

desobedeça; é que eu componha versos. 

e, de fato, é muito mais seguro não me ir 

sem antes ter satisfeito esse escrúpulo re-

ligioso com a composição de tais poemas; 

não desaparecer antes de haver prestado 

obediência ao sonho. e, por isso, minha 

primeira composição foi dedicada ao Deus 

em cuja honra estava sendo realizado o 

sacrifício. Depois de haver prestado a mi-

nha homenagem ao Deus, julguei que um 

poeta para ser verdadeiramente um poeta 

não basta que escreva discursos em verso. 

É mister que seja capaz de inventar ficções. 

Não me sentindo capaz de invenção, tomei 

por matéria de meus versos, na ordem em 

que me vinham ocorrendo à lembrança, as 

fábulas ao meu alcance, as de esopo que 

eu sabia de cor. assim, pois, aí está, Cebes, 

o que deverás dizer a eveno. Transmite-lhe 

também a minha saudação, e além disso 

o conselho, se de fato ele é sábio, de se-

guir minhas pegadas o mais depressa que 

puder! Quanto a mim, parece que me vou 
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hoje mesmo, uma vez que os atenienses 

me ordenam”9.

seguindo Platão, que, como visto, no 

Teeteto, havia feito sócrates dizer ser o es-

panto a origem da filosofia associando-o, de 

algum modo, à aporia e, no fédon, indicara 

um desguarnecimento de fronteiras entre 

poesia e filosofia, aristóteles, na Metafísica, 

faz uma colocação decisiva, que, desde en-

tão, não poderia mais ser abandonada. se 

a passagem não é diferente do que, como 

visto, Platão escreve dispersamente, ela é 

uma impressionante condensação revisada 

das palavras de seu mestre. eis a passagem: 

“através do espanto, pois, tanto agora 

como desde a primeira vez, os homens co-

meçaram a filosofar [...]. Mas aquele que se 

espanta e se encontra em aporia reconhece 

sua ignorância. Por conseguinte, o filômito 

é, de certo modo, filósofo: pois o mito é 

composto do admirável, e com ele concorda 

e nele repousa”. Há, pelo menos, três asser-

tivas em tal passagem. a primeira: a de que, 

para haver filosofia, tem de haver espanto, 

pois é através dele que, desde sua origem 

até sempre que ela existir, a cada vez, ine-

vitavelmente, a filosofia se faz, ou seja, o 

grego está dizendo que, também em 2017, 

se houver filosofia, terá de haver espanto; 

na segunda, para a sorte de todos nós, uma 

breve explicação de quando o espanto se 

dá: o espanto se instaura quando, imersos 

na aporia, imersos na ausência de alternati-

vas a serem seguidas, reconhecemos nossa 

ignorância, mergulhando no não saber que 

a caracteriza; por fim, é exatamente o com-

partilhar dessa experiência do impasse e da 

9 PLaTÃO. Fédon. IN: Platão; diálogos; O banquete, Fédon,  
Sofista, Político. Tradução e notas de José Cavalcante de 
souza, Jorge Paleikat e João Cruz Costa. – 5. ed. – são 
Paulo: Nova Cultural, 1991. – (Os pensadores). p. 62.

ignorância, o compartilhar, portanto, da 

aporia, que faz com que o filósofo e o filô-

mito, de alguma maneira, sejam o mesmo, 

já que, tanto no mito quanto no filosófico, 

há a intensidade constitutiva do espantoso 

ou do admirável, confundida, agora, com a 

da aporia. em Platão já se encontrava o es-

panto como a origem da filosofia, o vínculo 

entre espanto e aporia, tudo isso compon-

do o fato de o filósofo ser também poeta, 

como nele também estava igualmente essa 

ignorância, esse ἀγνοεῖν, esse não enten-

der, esse não saber, esse não discernir, esse 

fracassar na compreensão, esse falhar em 

conhecer... afinal, se a palavra que aristó-

teles usa para dizer esse não saber ou essa 

ignorância é οὐκ οἶδα ou alguma variação 

desse verbo, não sendo, portanto, a mesma 

do sócrates platônico da Apologia, a pre-

servação do sentido está garantida.

enquanto negação de todo e qualquer 

sentido determinado que possa aparecer, a 

aporia mostra que o sentido é um apareci-

mento ocorrido pela passagem que por ele 

se dá a pensar, que o sentido é um salto 

mortal no abismo do impossível, derivado 

do impasse no qual o sentido sempre se faz 

e que, enquanto ignorância, enquanto um 

não-saber, enquanto um não saber dizer, 

enquanto um não saber dizer senão pela 

pergunta sobre, na impossibilidade, o que 

dizer, o constitui inapelavelmente como o 

poder dizer da exclamação que subjaz à 

interrogação. Para poetas e para filósofos 

gregos, para aqueles que lidam com o des-

guarnecimento das fronteiras entre poesia 

e filosofia, isso é de fato o mais espantoso, 

sendo o poeta e o filósofo, por isso mesmo, 

pelo fato de não abrirem mão de tal expe-

riência, de certo modo, o mesmo. se, de 

certo modo, eles são o mesmo, é porque a 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gnoei%3Dn&la=greek&can=a%29gnoei%3Dn0&prior=oi)/etai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ou%29k&la=greek&can=ou%29k1&prior=ou)=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%3Dda&la=greek&can=oi%29%3Dda0&prior=ou)k
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filosofia deriva da poesia como um de seus 

modos, levando adiante aquilo que mais 

lhes concerne. 

Deste modo, como dito anteriormente, 

a aporia e o espanto são dois dos termos 

privilegiados, que transitam da poesia para 

a filosofia gregas, mostrando – já essa pas-

sagem – vínculos de experiências e termi-

nológicos entre elas que fazem com que, 

de certo modo, sejam a mesma, ou tenham 

suas fronteiras desguarnecidas, ou se in-

discernibilizem. No verso 237 da Teogonia, 

em que Hesíodo nos dá a ouvir o Mar mu-

tante e informe (Póntos), com sua “planí-

cie impetuosa das ondas”, é dito: [o Mar] 

“amante de Terra gerou também o grande 

espanto”10. filho do Mar e da Terra, Thaú-

manta, espanto, se coloca, desde seu nasci-

mento, como um deus litorâneo, um deus 

por excelência do entre, do entrelugar, do 

choque impetuoso do mar (ao qual nos lan-

çamos) contra nossa morada terra a acolher 

as águas que sobre ela vêm, misturando-

-se a ela, deslizando e penetrando em suas 

areias, transformando, com o impacto, suas 

rochas que, por sua vez, por sua resistência, 

fazem a água entrar em novos movimentos 

informes. sendo Thaúmanta um deus do 

entre, a tradição grega pegou suas deriva-

ções tanto para a poesia quanto para a filo-

sofia, derivações não mais necessariamente 

divinas, mas poeticonceituais, para estabe-

lecê-las também enquanto o entre poesia 

e filosofia, enquanto o intermediário entre 

elas, enquanto o que faz com que o filósofo 

e o poeta, de certo modo, sejam o mesmo.

em algum momento do século Vii a.C., 

a partir do tema de um eclipse total do sol, 

surge o que é para mim um dos mais belos 

10 Hesíodo. Teogonia; a origem dos deuses. Tradução Jaa 
Torrano. são Paulo: editora iluminuras, 1995. Verso 237. 

fragmentos poéticos que conheço, de ar-

quíloco, que trago, agora, na tradução de 

Paula da Cunha Corrêa:

“Das coisas, nada é inesperável, nem se pode 
jurar impossível
ou admirável, uma vez que Zeus, pai dos 
Olímpios,
do meiodia fez noite, ocultando o brilho
do Sol luzente, e lúgubre temor sobreveio 
aos mortais.
Desde então, tudo é crível e pode ser esperado
pelos homens. Nenhum de vós deve se 
admirar do que vê,
nem se com golfinhos as feras trocarem o pasto
marinho e, para essas, as sonantes ondas do 
mar
forma mais caras e, para aqueles, o monte 
relvoso. [...]”11

Que esse poema fala do espantoso, do 

assombroso ou do admirável, isto se mostra 

textualmente. Por duas vezes, tanto no se-

gundo quanto no sexto versos, tal palavra 

(θαυμάσιον, θαυμαζέτω) aparece. em ambos 

os casos, ela surge, entretanto, no negativo, 

querendo sinalizar que, a partir de um acon-

tecimento totalmente imprevisível, a partir 

de uma desmedida da natureza (physis), 

nada mais é espantoso, que ninguém mais se 

assombre depois de tal acontecimento. an-

tes de ser um poema do espanto, seria ele, 

então, um poema da negação do espanto? 

Muito pelo contrário, ele é um poema por 

excelência do assombro, do estarrecimento, 

do arrebatamento secreto do organizado da 

11 Χρημάτων ἄελπτον [inesperado] οὐδέν ἐστιν οὐδ’ 
ἀπώμοτον/ [impossível] οὐδὲ θαυμάσιον, ἐπειδὴ Ζεὺς πατὴρ 
Ὀλυμπίων/ ἐκ μεσαμβρίης ἔθηκε νύκτ’, ἀποκρύψας φάος/ 
ἡλίου †λάμποντος, λυγρὸν† δ’ ἦλθ’ ἐπ’ ἀνθρώπους δέος./ 
ἐκ δὲ τοῦ καὶ πιστὰ [crível] πάντα κἀπίελπτα [esperado] 
γίνεται/ ἀνδράσιν· μηδεὶς ἔθ’ ὑμέων εἰσορέων θαυμαζέτω/ 
μηδ’ ἐὰν δελφῖσι θῆρες ἀνταμείψωνται νομὸν/ ἐνάλιον, καί 
σφιν θαλάσσης ἠχέεντα κύματα φίλτερ’ ἠπείρου γένηται, 
τοῖσι δ’ ὑλέειν ὄρος.
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natureza e da vida diária. sinalizando a pro-

ximidade entre os termos, em sua primeira 

aparição, o espanto vem como um páthos 

que se relaciona com o “inesperado” e com 

o “impossível”; mais abaixo, ele se relaciona-

rá ao “incrível”. ao se dar um acontecimen-

to no âmbito do radicalmente “inesperável”, 

“impossível” ou “incrível”, ao se dar a possi-

bilidade do inesperável, do impossível ou do 

incrível, quando o incrível se torna crível e o 

impossível possível, dá-se o espanto.

O fragmento do poema é evidente: ele 

diz respeito a uma mutação súbita que leva 

o que está na ordem dos dias, a sequência 

do que se sucede, a uma desordem inan-

tecipável, inacessível e inapropriável, a um 

acontecimento que, vindo, no lugar de tra-

zer a possibilidade de seu conhecimento ou 

de seu reconhecimento, no lugar de trazer 

uma movimentação que vai do ignorar ao 

conhecer, traz, antes, o inverso, o que colo-

ca o previamente conhecido no âmbito de  

um não saber, não se dando absolutamente  

ao conhecimento ou, ainda mais, passando-

-se por fora das oscilações entre conhecer e 

desconhecer. Passando por fora do conhe-

cimento, poderia dizer que o poema acon-

tece, então, quando, naquilo que está habi-

tualmente disponível ao dizer na linguagem, 

irrompe, pelo contrário e às avessas, uma 

intensidade não disponível, alógica, que, a 

princípio, impede o dizer, desarticulando-

-o – sendo de dentro desse impedimento, 

de dentro dessa impossibilidade, de dentro 

dessa desarticulação, que o poeta canta, 

fala, escreve, levando-o a uma improvisação 

constitutiva da poesia desde seu começo. 

encontrando-se na tragédia, na épica e na 

lírica, tal dimensão alógica no lógos se con-

funde com o que os gregos chamam de es-

panto, de admiração, de assombro. 

Na Poética, em tradução de eudoro de 

souza, aristóteles afirma repetidamente 

coisas como: “o que é possível [δυνατόν] é 

plausível [πιθανόν]; ora, enquanto as coisas 

não acontecem, não estamos dispostos a 

crer [πιστεύομεν] que elas sejam possíveis 

[δυνατά]”12. Parece-me que seria melhor 

traduzir πιθανόν diretamente por crível, 

até para manter o jogo entre tal termo e 

πιστεύομεν, que aparece na sequência, fi-

cando então “o que é possível é crível; 

ora, enquanto as coisas não acontecem, 

não estamos dispostos a crer que elas se-

jam possíveis”. O que aristóteles parece 

estar dizendo é que se, habitualmente e 

de modo geral, o que é “crível” (πιθανόν) 

é exclusivamente o que se manifesta e se 

expõe de antemão para nós como possível, 

a poesia pode lidar com coisas que não se 

manifestam nem se expõem de antemão 

para nós como possíveis e, nesses casos, 

tem-se dificuldades em aceitá-las enquanto 

críveis. a poesia lida, privilegiadamente com 

o, de antemão, impossível, com o impossí-

vel possível de, nela, acontecer ou com uma 

possibilidade impossível que ela torna crível. 

Nesse sentido, tanto o eclipse do poema de 

arquíloco quanto suas consequências (gol-

finhos no pasto e feras no mar) seriam, an-

tes, impossíveis a ganharem credibilidade 

no poema. imitando um movimento ines-

perado, impossível e assombroso da nature-

za, criando-o ou, pouco importa, recriando-

-o de maneira verossímil, encenando-o ou, 

pouco importa, reencenando-o, o poema 

dá credibilidade a tal desmedida.

isso está dito explicitamente em outra 

passagem da Poética. Recito a passagem, 

de novo primeiramente em tradução de 

12 aristóteles. Poética. Tradução eudoro de souza. são 
Paulo: ars Poetica, 1992. 1451 b. p. 55.
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eudoro de souza: “De preferir às coisas pos-

síveis [δυνατὰ] mas incríveis [ἀπίθανα] são 

as impossíveis [ἀδύνατα] mas críveis [εἰκότα 

μᾶλλον]”13; ou, para facilitar, poderia, ime-

diatamente, inverter a frase em português: 

“as coisas impossíveis, mas críveis, são pre-

feríveis às possíveis mas incríveis”. em tal 

momento, tanto o que foi traduzido como 

incríveis tem o mesmo radical do termo usa-

do anteriormente, ἀπίθανα, quanto impos-

síveis, ἀδύνατα, também é a mesma palavra 

usada anteriormente de modo afirmativo, 

mas, dessa vez, o que foi traduzido por crí-

veis é εἰκότα, ou seja, o que, por se parecer 

com o que acontece, por se parecer com a 

natureza dos acontecimentos, mesmo que 

não aconteça imediatamente e por conta 

própria na natureza, mas precisando da 

poesia para aparecer, é provável, plausível, 

verossímil, razoável de acontecer. aristóte-

les estaria dizendo algo como que, na poe-

sia, “as coisas impossíveis, mas que se pa-

recem com a natureza dos acontecimentos, 

são preferíveis às possíveis mas incríveis”. 

a formulação é tão importante que aristó-

teles a repete, ainda, uma terceira vez; na 

tradução de eudoro de souza: “Com efei-

to, na poesia é de preferir o impossível que 

persuade ao possível que não persuade”14. 

De modo diverso do traduzido, o jogo aqui 

é de novo o do impossível crível (πιθανὸν 

ἀδύνατον) preferível ao incrível e possível 

(ἀπίθανον καὶ δυνατόν). Com tais passagens 

de aristóteles, estamos certamente no âm-

bito do poema do arquíloco, que, anterior 

à Poética, faz com que o supostamente im-

possível se torne crível e verossímil.

Volto a mencionar o poema de arquí-

loco, perguntando, então, como não levar 

13 Id. Ibid. 1460 a. p. 131.
14 Ibid. 1461b. p. 143.

em conta os termos (o espantoso, o ines-

perável, o incrível) do poema de arquíloco, 

praticamente os mesmos, como visto, men-

cionados por aristóteles na Poética? O que 

tento defender é que tais termos atraves-

sam uma parte significativa da poesia gre-

ga, não importando o gênero ou o modo, 

sendo desse empuxo, dessa impulsão, desse 

influxo, e nele, que nasce a filosofia. É certo 

que, da e na aporia, o espanto se diz em 

múltiplos poemas, de múltiplas maneiras, 

mas, se nem todos os poemas o atualizam 

ou, ao menos, se nem todos os poemas 

atualizam tal palavra, isso se dá pelo fato 

de que “não é necessário que o que é em 

potência chegue a ser em ato”15. eis a im-

portância maior do poema de arquíloco: a 

de trazer a explicitação da potência no ato, 

mostrando o que era então decisivo, sem 

perder, no ato, a potência, que desde o ato 

se abre. Do mesmo modo que poderia dizer 

que tais versos ou canção ou poema são, 

anacronicamente (pois anteriores ao que 

passou a se chamar de filosofia), de certo 

modo, filosóficos, poderia igualmente dizer 

que a filosofia é, por isso, de certo modo, 

poética. Não aceitar que a filosofia provém 

das canções, da poesia recitada e da poesia 

dramatizada, sendo, elas, de certo modo, 

a mesma, é, priorizando um preconceito 

cultural hegemônico moderno (o da cisão 

entre poesia e filosofia), não entender o 

movimento de maior importância e rele-

vância em seu nascimento. Nesse “de certo 

modo” que, via aristóteles, tenho repetido, 

coloca-se o que, a partir de um canto e de 

uma recitação do espanto e a partir das 

passagens de aristóteles e Platão, gostaria 

de chamar de uma thaumadzologia, uma 

15 aRisTÓTeLes. Metafísica. Tradução de Giovanni Rea-
le. são Paulo: edições Loyola, 2013. 1003b. p.125.
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thaumadzografia, uma linguagem e uma 

escrita do espanto, em uma palavra – uma 

espantografia.

se pensarmos que Gregory Nagy assina-

la o ano de 446 a.C. como o do fim impre-

ciso do cânone da história da poesia grega 

antiga, ou seja, se ele estabelece entre o 

tempo de quem é reconhecido como Ho-

mero e o de Píndaro o que ele denomina 

de pan-helenismo, e se pensarmos que o 

mesmo cânone alexandrino exclui os poe-

tas da segunda metade do século V a.C. e 

de depois (como, por exemplo, Thimotheos 

de Mileto, Philoxenos de Citera e Cinesias 

– que talvez estejam entre os músicos dos 

ditirambos mencionados por aristóteles no 

catálogo do início da Poética), e se pensar-

mos que Platão nasce, estimativa e também 

imprecisamente, entre 428 e 425 a.C., pa-

rece-me muito significativa essa linha que, 

ao invés de um fim, determina um modo 

de continuação diferenciado, caracteriza-

do exatamente por essas thaumadzologias, 

por essas thaumadzografias, por essas es-

pantografias, por essas linguagens e por 

essas escritas do espanto. a filosofia nas-

ce e se estabelece como um tipo de poesia 

composta por aqueles que, na imanência 

da poesia, numa intimidade com ela, numa 

proximidade radical dela, em uma interco-

nectividade e reciprocidade intensiva, a rea-

lizam, pensando-a, pensando o que ante-

riormente ela pensara e levando-a a novas 

possibilidades de escrita e de pensamento. 

Como ninguém antes, e apesar de muita 

coisa, Nietzsche soube antever algo como 

isso quando, em seu primeiro livro, escre-

veu: “se a tragédia havia absorvido em si 

todos os gêneros de arte anteriores, cabe 

dizer o mesmo, por sua vez, do diálogo 

platônico, o qual, nascido, por mistura, de 

todos os estilos e formas precedentes, paira 

no meio, entre narrativa, lírica e drama, en-

tre prosa e poesia, e com isso infringe igual-

mente a severa lei antiga da unidade da 

forma linguística; [...] O diálogo platônico 

foi, por assim dizer, o bote em que a velha 

poesia naufragante se salvou com todos os 

seus filhos”16.

Voltando ao fragmento do poema de 

arquíloco, a negação do espanto só vem 

por conta de um espanto ainda maior que, 

no caso, gera temor aos seres humanos por 

conta do acontecimento absolutamente 

inesperado, impossível e incrível do eclipse 

solar. se o eclipse, enquanto a desmedida 

irrepresentável demasiadamente espantosa 

acontece, causando-nos temor, tudo pode, 

doravante, espantosamente, acontecer – 

golfinhos podem, então, pastar nas mon-

tanhas ou bosques, ovelhas e vacas podem 

nadar, então, no mar... Como cantar, como 

dizer, como escrever esse impossível tornan-

do-o verossímil, plausível, dando credibili-

dade a ele? entre o mar e a terra, com tudo 

embaralhado, nesse litoral, nesse entrelu-

gar, o espanto. se, na Poética, aristóteles 

escreveu que se deve preferir as coisas im-

possíveis mas críveis às possíveis mas incrí-

veis, ou um impossível crível a um possível 

incrível, ou que se deve preferir o impossível 

verossímil ao possível inverossímil, o poema 

de arquíloco nos faz lidar, paradoxalmente, 

com o espanto do impossível a transformar 

o possível, do inesperável a transformar o 

esperável, do incrível a transformar o crí-

vel, da desmedida a transformar a medida, 

fazendo com que o espanto abra comple-

tamente a percepção da potência do que 

16 NieTZsCHe, f. O Nascimento da Tragédia. Traduzido 
por J. Guinsburg. são Paulo: Companhia das Letras, 
1992. p. 88.
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poderia acontecer no âmbito mesmo do 

acontecendo, dizendo, assim, no poema, 

o acontecimento enquanto pura potencia-

lidade. Diferente do que ocorrerá em Herá-

clito, que diz que “O sol não ultrapassará 

as medidas; se o fizer, as eríneas, ajudantes 

de Dike, o encontrarão”17, no poema de 

arquíloco, o sol ultrapassa suas medidas, e 

nenhuma das auxiliares da Justiça, nenhu-

ma de suas aliadas, nenhuma das eríneas, 

irá pegá-lo.

Tal experiência que lemos nesse mag-

nífico poema de arquíloco está por todos 

os lados na poesia grega, constituindo-a e 

se dando para nós ainda hoje como um de 

seus traços mais decisivos. Na “Ode Olím-

pica 1”, logo depois de dizer, na tradução 

de Glória Braga Onelley e shirley Peçanha, 

que “muitas são certamente as maravilhas 

[ἦ θαυματὰ πολλά]”18, à menção desses 

múltiplos espantos ou assombros ou admi-

rações ou estarrecimentos que se oferecem 

por todos os lados, Píndaro acrescenta que 

a Graça [Χάρις] (que, com as musas e apo-

lo, entusiasma os poetas, inflamando-os), 

fazendo vida brotar e florescer no canto, 

“[...] consegue, muitas vezes,/ tornar crí-

vel o incrível [ἄπιστον ἐμήσατο πιστὸν]”19. 

Com isso, ele mostra o dom de vivificação 

do canto em seu espanto diante do que (o) 

assombra enquanto o dar credibilidade ao 

incrível enquanto incrível. Não à toa, na Pí-

tica x, nos versos 49-50, o vínculo entre o 

espanto e o incrível é, factualmente, expli-

citado: na tradução de antónio de Castro 

17 Heráclito. fragmento 94. IN: Os pensadores origi
nários; Anaximandro, Parmênides, Heráclito. Tradução 
emmanuel Carneiro Leão e sérgioWrublewski. Petrópo-
lis: Vozes, 1991. p. 83.
18 PÍNDaRO. As Odes Olímpicas de Píndaro. introdução, 
tradução e notas Glória Braga Onelley e shirley Peçanha. 
Rio de Janeiro: 7 Letras, 2016. edição bilíngue. p. 29.
19 Id.Ibid.

Caeiro, “espanto-me [ἐμοὶ δὲ θαυμάσαι] 
sempre que os deuses actuam, pois nada 

parece/ ser inacreditável [ἄπιστον]”20. Como 

em arquíloco, também aqui, quando Zeus 

(“[...] abalador dos alicerces” que “dispõe 

as coisas como quer”, segundo semônides 

em tradução de Trajano Vieira) ou quando 

os deuses atuam, quando o real age des-

controladamente, quando o tempo, subita-

mente, golpeia ou é golpeado a contrapelo, 

nada parece inacreditável exatamente por-

que a intensidade do incrível, irreversível e 

irrepetível é tão tamanha que faz com que, 

contrariando todas as expectativas, passan-

do ao largo de todas as possibilidades de 

antecipação, o mais inesperado possa, a 

qualquer momento, irromper em sua pura 

estranheza, submetendo o homem “ao 

revés inescapável” e levando o poeta, que 

espera o inesperado como quem é tomado 

pelo incrível, continuamente ao espanto. 

se, como Lacan, entendermos que “os deu-

ses, isso é bem certo, pertencem ao real”, 

que os deuses são “um modo de revelação 

do real”21, e se entendermos o real enquan-

to a espantosa potência de emergência do 

impossível, do incrível ou do inesperável im-

positivos, vale lembrar, igualmente, da defi-

nição que, Em busca do real perdido, alain 

Badiou dá do poema: “todo grande poema 

é o lugar linguageiro de uma confrontação 

radical com o real. Um poema extorque à 

língua um ponto real impossível a dizer”22. 

20 PÍNDaRO. Píndaro; Odes. Tradução, prefácio e notas 
de antónio de Castro Caeiro. Lisboa: Quetzal editores, 
2010. Versos 49-50. p.73.
21 LaCaN, Jacques. O seminário; livro 8; a transferên
cia. Versão brasileira de Dulce Duque estrada. Revisão 
de Romildo do Rêgo Barros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
editor, 1992. p.51.
22 BaDiOU, alain. Em busca do real perdido. Tradução 
de fernando scheibe. Belo Horizonte: autêntica, 2017. 
p. 40.
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e stou convencido não apenas de que 

a poesia e a filosofia são empreendi-

mentos diferentes um do outro, mas 

também de que se encontram em polos 

opostos, embora não antagônicos, mas an-

tes complementares, do pensamento. 

Um sinal evidente da diferença entre 

poesia e filosofia é o seguinte. ao contrário 

do que ocorre com os poetas, é perfeita-

mente concebível que um filósofo jamais 

tenha produzido obra nenhuma. O filóso-

fo sócrates, por exemplo, jamais escreveu 

coisa alguma. No entanto, ninguém duvida 

que ele tenha sido um grande filósofo. Com 

efeito, existe, desde a Grécia antiga, uma 

vasta e crescente bibliografia sobre a filoso-

fia de sócrates. 

Pois bem, não há poeta que não tenha 

ao menos uma obra poética. Não se consi-

dera poeta quem não tenha composto ao 

menos um poema. além disso, é impossível 

escrever um livro sobre a poesia de um poe-

ta do qual não haja sobrevivido ao menos 

um poema ou um fragmento considerável 

de um poema. 

É que, enquanto a filosofia não se rea-

liza plenamente nos discursos filosóficos, 

que não passam de caminhos para aquela, 

é nos discursos poéticos, isto é, nos poe-

mas, que a poesia se realiza plenamente. 

Mesmo etimologicamente isso é verdadei-

ro, pois, enquanto “filosofia” significa o 

puro amor à sabedoria, o que não implica 

fazer coisa alguma, “poesia” significa feitu

ra, e o poema é o feito. É que, enquanto o 

poema é a finalidade da poesia, a finalidade 

da filosofia – e dos textos filosóficos – é a 

própria filosofia.

essa diferença é extremamente signi-

ficativa. Lembro que, ao final do diálogo 

Fedro (277d5ss.),1 Platão faz sócrates (não, 

evidentemente, o de carne e osso, mas o 

personagem platônico) deixar claro que a 

verdadeira filosofia está escrita na alma do 

filósofo, e não nos livros. De acordo com  

o sócrates de Platão, a filosofia que o verda-

deiro filósofo escreveu ou inscreveu na sua 

alma manifesta-se, em primeiro lugar, no 

seu modo de viver.

ao contrário disso, pode-se dizer que a 

verdadeira poesia não se encontra na alma 

dos poetas, mas nos poemas que escrevem. 

1 PLaTÃO. Fedro, 277d5ss.

Conferência pronunciada na academia Brasileira de Letras em 12 de julho de 2018.
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Para quem quer apreciar um poema en-

quanto poema (e não como documento 

arqueológico, sociológico, político, psicoló-

gico etc.), o poema consiste numa obra de 

arte. Ora, assim como não se pode modi-

ficar uma obra de arte sem que ela deixe 

de ser o que é, considera-se em geral que, 

em última análise, um poema é intraduzí-

vel e imparafraseável. O poeta Robert frost, 

por exemplo, dizia que “a poesia é o que 

se perde na tradução. É também o que se 

perde na interpretação”.2 É por essa razão 

que o grande poeta Haroldo de Campos 

considerava que a tradução da poesia não 

deve ser literalmente uma tradução, mas 

sim uma transcriação do original. Observe-

-se que Haroldo foi, ele mesmo, um grande 

transcriador de poemas. 

Já um texto filosófico pode perfeitamen-

te ser parafraseado não somente pelo seu 

autor, mas também por outros. Na verdade, 

o discurso filosófico é tão traduzível e pa-

rafraseável que Kant se sente autorizado a 

afirmar que 
não é nada incomum, através da comparação 
dos pensamentos que um autor exprime sobre 
seus pensamentos, compreendêlo até melhor 
do que ele mesmo se compreende, na medi
da em que não determinou suficientemente 
o seu conceito e, com isso, ocasionalmente 
falou, ou mesmo pensou, contra sua própria 
intenção.3 

É assim que, no que toca ao filósofo Des-

cartes, Heidegger tem razão ao afirmar que 
a consciência histórica da questão autên
tica deve esforçarse por pensar o sentido 
que Descartes mesmo tencionou para suas 

2 UNTeRMeYeR, Louis. Robert Frost: a backward look. 
ann arbor, U. of Michigan Library, 1964, p.18
3 KaNT, i. Kritik der reinen Vernunft. In: ___ Werke, vols. 
3-4. Berlim: Preussische akademie der Wissenschaften, 
1902ss.a. Reimpressão, Berlim: Walter de Gruyter, 
1968, p.B 371.

proposições e conceitos, mesmo quando para 
tanto se torne necessário traduzir os enuncia
dos dele mesmo para outra “língua” (in eine 
andere “Sprache”).4 

Como a palavra “língua” (“sprache”) se 

encontra entre aspas, nesse texto, Heideg-

ger está certamente a falar aqui não apenas 

de versões para idiomas estrangeiros, mas a 

qualquer tipo de versão ou paráfrase. 

Para quem se interessa por filosofia, 

o importante, num texto filosófico, são as 

teses ou proposições filosófica que ele afir-

ma ou nega. Um texto filosófico empirista, 

por exemplo, é capaz de afirmar que todo 

conhecimento provém da experiência. Um 

texto filosófico racionalista, por outro lado, 

é capaz de afirmar que nem todo conheci-

mento provém da experiência, pois há coi-

sas que podemos conhecer a priori. Portan-

to, a afirmação dos empiristas contradiz a 

dos racionalistas e vice-versa. Já um texto 

filosófico que contradiga o que ele próprio 

afirma destrói-se a si próprio. Como diz  

Ludwig Wittgenstein, “a verdade da contra-

dição [...] é impossível”.5

Diferentemente disso, um poema, na 

medida em que é fruído enquanto poema, 

não precisa afirmar tese alguma. Não é pela 

verdade ou falsidade das proposições que 

contém que se considera um poema seja 

bom ou ruim. assim, por exemplo, o poe-

ma mais famoso de Carlos Drummond de 

andrade diz, em primeiro lugar, que “Tinha 

uma pedra no meio do caminho”. Não se 

trata de uma tese, mas, aparentemente, de 

uma proposição. Na verdade, trata-se de 

uma pseudoproposição. Por quê?

4 HeiDeGGeR, “Der europäische Nihilismus.” In: ___. 
Nietzsche, vol. 2. Pfullingen: Neske, 1961b, p.163.
5 WiTTGeNsTeiN, L. Tractatus logicophilosophicus. 
London: Routledge & Kegan Paul, 1969, p.68, §4.464.



a PoeSia e a filoSofia no mundo ContemPorâneo  •  23

em primeiro lugar porque o leitor não 

pode saber exatamente o que é que essa 

pretensa proposição afirma e, consequen-

temente, não pode saber se o que ela é ver-

dadeira ou falsa. Tinha uma pedra? Onde? 

Quando? Trata-se de uma pedra real ou 

metafórica? O próprio poema não explica. 

em segundo lugar porque, de todo modo, 

ainda que fosse verdadeira ou falsa, sua ver-

dade ou falsidade não teria a menor impor-

tância para a apreciação do poema. Que 

pensaríamos de alguém que nos dissesse, por 

exemplo, que esse poema de Drummond é 

ruim porque, na verdade, não havia pedra 

nenhuma no caminho do poeta? acharíamos 

tal pessoa imbecil ou louca; ou, pelo menos, 

ignorante, no que diz respeito à poesia.

em terceiro lugar, digamos que alguém 

escreva um poema afirmando o oposto do 

que esse diz, isto é: “Não tinha nenhuma pe-

dra no meio do caminho”. ainda que se trate 

de um bom poema, não acharemos que ele 

desminta o poema do Drummond. É que po-

demos apreciar igualmente um poema que, 

aparentemente, afirme x (seja lá o que for 

x) e um poema que, aparentemente, afirme 

não-x. e isso significa que, na verdade, nem 

um nem o outro afirma coisa alguma: nem 

um nem outro é, no fundo, proposicional.

acima observamos que, para um pen-

samento filosófico, a autocontradição é au-

todestrutiva. Pois bem, a autocontradição 

pode ser o próprio motivo do poema. É o 

que ocorre, por exemplo, no seguinte poe-

ma de anacreonte:

De novo amo e não amo
Estou louco e não estou.6

6 e)re/w te dhuÅte kou)k e)re/w  
kaiì mai¿nomai kou) mai¿nomai.
aNaCReON. fragmentum 83.1. in: Page, D.L. (org.). 
Poetae melici Graeci. Oxford: Clarendon Press, 1967.

Ou seja, como diz um poema de Walt 

Whitman:

Do I contradict myself?
Very well then I contradict myself
(I am large, I contain multitudes.)

Ou, transcriado para o português:

Contradigome?
Pois bem, eu me contradigo,
(Sou vasto, contenho multidões)7

Os poemas são feitos para que pense-

mos sobre eles e, principalmente, a partir 

deles, com todas as faculdades que ele 

solicitar: razão, imaginação, memória, sen-

sitividade, intelecto, experiência, emoção, 

sensibilidade, sensualidade, intuição, sen-

so de humor, memória, cultura, crítica e 

até mesmo, de certo modo, com nossos 

corpos. O que pensa, no poema, não são 

apenas as noções correntes, mas também 

a materialidade linguística que o constitui: 

sua sonoridade, seu ritmo, suas rimas, suas 

aliterações etc., isto é, não apenas os seus 

significados, mas os seus significantes; e 

estes não se separam, no poema, daque-

les. O verdadeiro leitor de poesia deleita-

-se a flanar pelas linhas dos poemas que 

mereçam uma leitura ao mesmo tempo 

vagarosa e ligeira, reflexiva e intuitiva, 

auscultativa e conotativa, prospectiva e 

retrospectiva, linear e não linear, imanen-

te e transcendente, imaginativa e precisa, 

intelectual e sensual, ingênua e informada. 

 “O poeta”, como diz o filósofo Jean-

-Paul sartre, 
retirouse de uma só vez da linguagemins
trumento; ele escolheu de uma vez por todas 

7 WHiTMaN, Walt. “song of myself”, §51. in:____. 
“Leaves of grass”. in:_____. The complete poems. Har-
mondsworth: Penguin, 1977, p.123. Trad. minha.
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a atitude poética que considera as palavras 
como coisas e não como signos”.8

É importante lembrar que isso não sig-

nifica, porém – como, aliás, o próprio sar-

tre observa adiante – que, para o poeta, as 

palavras tenham perdido toda significação. 

Longe disso, são as palavras enquanto ao 

mesmo tempo significantes e significados 

que lhe aparecem como coisas. 

Tentemos entender melhor qual é o sen-

tido da afirmação de sartre. Na vida prática 

e cotidiana, empregamos a linguagem so-

bretudo como um instrumento. ela nos ser-

ve não apenas para a comunicação com os 

demais seres humanos, mas para o nosso 

pensamento descrever, classificar, qualificar 

etc. as diferentes coisas e pessoas, tendo 

em vista instrumentalizá-las para nossos 

próprios fins. Com efeito, na vida prática, 

cada coisa e cada pessoa é considerada 

principalmente enquanto meio para outras 

coisas. essa atitude faz parte do que pode-

mos chamar de apreensão instrumental do 

ser, e é, na verdade, indispensável para a 

condução da nossa vida. 

No mundo contemporâneo, a tecnolo-

gia parece ter levado a apreensão instru-

mental do ser a tal ponto que, para muita 

gente, nenhum outro modo de apreensão 

do ser parece racional. Para quem pensa as-

sim, não há lugar neste mundo nem para 

a poesia, nem para a filosofia. De fato, há 

pouco tempo li um artigo de um médico e 

imunologista que afirmava que a filosofia, 

não sendo ciência, está fadada a desapa-

recer. ele obviamente não se deu conta de 

que seu próprio juízo sobre a filosofia não 

faz parte de ciência alguma, mas de uma 

8 saRTRe, J.P. Qu�estce que la littérature? Paris: Galli-
mard, 1948, p.18.

filosofia tão primária que, inconsciente-

mente, nega-se a si própria.

a verdadeira filosofia não apenas não 

se reduz à apreensão instrumental do ser, 

mas demonstra que tal modo de apreensão 

do ser não é o único possível. Com efeito, 

ao fazê-lo, a verdadeira filosofia não argu-

menta apenas em defesa de si própria, mas 

também da poesia, mesmo embora seja in-

teiramente diferente desta.

a própria poesia não poderia, sem deixar 

de ser poesia, defender-se com argumentos. 

O que a poesia faz é perverter ou subver-

ter a apreensão instrumental do ser. De que 

modo? abrindo outro modo de apreensão de 

apreensão do ser. Trata-se da apreensão po

ética do ser. Podemos dizer que, ao assimilar 

um poema, abandonamos temporariamen-

te a apreensão instrumental do ser e temos 

acesso a outra dimensão do ser, que é a poé-

tica. Com isso, a poesia enriquece nossa vida.

Costumo dar como exemplo evidente 

dessa perversão da linguagem da apreen-

são instrumental do ser o poema de Vinicius 

de Moraes intitulado “Poética 1”. ele diz:

Poética 1

De manhã escureço
De dia tardo
De tarde anoiteço
De noite ardo.

A oeste a morte
Contra quem vivo
Do sul cativo
O este é meu norte.

Outros que contem
Passo por passo:
Eu morro ontem

Nasço amanhã
Ando onde há espaço:
– Meu tempo é quando.
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aparentemente, o eu lírico está, nesse 

poema, a falar de si mesmo. De fato, en-

contram-se na primeira pessoa os versos 

“De manhã escureço/ De dia tardo/ De tar-

de anoiteço/ De noite ardo...” etc. entretan-

to, devemos levar em conta, em primeiro 

lugar, o próprio nome do poema. Pois bem, 

“Poética” ou “arte poética”, é o nome que 

se dá aos tratados que pretendem mostrar 

exatamente o que é a poesia e como ela 

deve ser feita.

Na verdade, esse poema nos mostra o 

estado do poeta enquanto poeta, isto é, 

enquanto escreve um poema: é o poeta 

que abandona o estado cotidiano, conven-

cional, instrumental de se relacionar com 

as pessoas, as coisas, o tempo e o espaço. 

Também a pessoa que deseje fruir um poe-

ma deve deixar que ele a retire do estado 

convencional e a transporte para esse outro 

estado. Trata-se precisamente do que deno-

minei “apreensão poética do ser”.

Para concluir, proponho, a partir das con-

siderações expostas, adaptar dois conceitos 

lógicos para explicar melhor a diferença en-

tre a poesia e a filosofia. Refiro-me aos con-

ceitos de discursoobjeto e metadiscurso. 

Discursoobjeto é aquele sobre o qual outro 

discurso fala, e se opõe a metadiscurso, que 

é aquele que toma outro discurso como seu 

objeto. Consideremos um enunciado como 

(1) “a porta da sala está aberta”. se digo ou 

escrevo, por exemplo, (2) “o enunciado ‘a 

porta da sala está aberta’ é composto de seis 

palavras”, o que acabo de dizer ou escrever 

é um metadiscurso em relação ao discurso-

-objeto (1) “a porta está aberta”.

Mas um metadiscurso pode vir a ser um 

discurso-objeto em relação a outro discurso 

que fale dele. se digo ou escrevo, por exem-

plo, (3) “traduzi para o inglês o enunciado 

‘o enunciado a porta da sala está aberta é 

composto de seis palavras’”, então o que 

era antes um metadiscurso é agora um 

discurso-objeto em relação ao discurso que 

começa com (2) “traduzi para o inglês...”.

Pois bem, denomino discursoobjeto 

terminal aquele cujo verdadeiro sentido não 

é nem falar sobre discurso algum nem fa-

lar sobre coisa alguma. assim é o objeto da 

língua que é o poema enquanto poema, tal 

como o mostrei aqui.

Por outro lado, denomino metadiscurso 

terminal aquele que pode ter por objeto ou-

tros discursos e outras coisas, mas que não 

pode, ele mesmo, ser objeto de nenhum 

discurso fora de si, pois o único discurso 

que o tem por objeto é ele mesmo. assim 

é o ato de fala que é a filosofia. em ou-

tras palavras, não é possível falar sobre – ou 

mesmo falar contra – a filosofia enquanto 

filosofia a partir de um discurso que não 

seja, ele mesmo, filosofia.

alguém talvez objete que um gramático, 

por exemplo, poderia estudar o Discours de la 

méthode, de Descartes, sem que o seu estu-

do seja considerado filosofia. É verdade, mas 

então o seu objeto não seria o Discours de 

la méthode enquanto filosofia. O seu objeto 

não seria filosófico. Na medida em que fosse, 

então também o seu estudo seria filosófico. 

enquanto o valor da poesia não é dado 

pelo que fale sobre coisa alguma, pois, 

como mostrei acima, o seu sentido, en-

quanto poema, não é em primeiro lugar 

falar sobre coisa alguma, mas ser uma obra 

de arte sobre a qual seremos levados a pen-

sar e falar, o valor do discurso filosófico está 

no que fala sobre as coisas, ainda que a coi-

sa de que fale seja a própria filosofia.

Quando lemos um poema enquanto 

metadiscurso, deixamos de lê-lo enquanto 
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poema. enquanto poema, o que ele diz so-

bre alguma coisa não é um fim, mas me-

ramente um meio. Os discursos sobre um 

texto poético se multiplicam justamente 

porque o que ele diz não pode ser separa-

do das palavras através das quais o diz, de 

modo que todas as demais palavras com 

as quais tentamos exprimi-lo ou explicá-lo 

resultam sempre insuficientes; já os discur-

sos sobre um texto filosófico se multiplicam 

porque o que ele tenciona dizer não é in-

teiramente expresso pelas palavras com as 

quais o diz, de modo que sempre pode e 

deve ser expresso e explicado melhor por 

outras palavras.

as grandes intuições filosóficas são 

poucas e aqueles que as têm são grandes 

pensadores. são essas intuições que pro-

curamos captar, quando voltamos aos tex-

tos originais e primários, ainda que textos 

posteriores e secundários já os tenham ex-

plicado melhor, no todo ou em alguns dos 

seus aspectos. É que não voltamos àqueles 

textos como a um poema que sabemos ser 

insubstituível e para o qual cada uma das 

nossas leituras é sempre inadequada ou in-

suficiente, mas, ao contrário, como a um 

texto que é ele mesmo possivelmente ina-

dequado ao que tenciona dizer, mas que, 

ainda que inadequado, é, de todo modo, o 

texto de um grande pensador, isto é, de al-

guém que supomos ter ido muito longe em 

pensamento, ainda mais longe do que aqui-

lo que conseguiu exprimir por escrito e do 

que aquilo que, inadequadamente expresso 

por escrito, possa ter sido melhor explicado 

por outros. Relemos tais textos como indi-

cações, indícios ou sintomas de algo que 

eles mesmos não chegaram a exprimir ade-

quadamente.

essas são as principais razões pelas quais 

penso que esses dois polos do pensamento, 

poesia e filosofia, não podem ser reduzi-

dos um ao outro. Já Platão falava da “ve-

lha querela” entre a filosofia e a poesia, e 

dela participou, ao lado da filosofia.9 Hoje, 

é mais frequente tentar-se reduzir os discur-

sos filosóficos a espécies de poemas que se 

desconhecem enquanto tal. Mas é neces-

sário que haja tanto o discurso-objeto ter-

minal – a poesia – quanto o metadiscurso 

terminal: a filosofia. É esta que ambiciona 

conhecer a verdade. Como todo discurso 

sobre a filosofia é filosófico, de modo que 

toda tentativa de negar à filosofia a possi-

bilidade de conhecer a verdade é uma ten-

tativa filosófica de negar-se a filosofia, essa 

tentativa incorre no que se convencionou 

chamar de autocontradição performativa. 

Desse modo, a filosofia que negue a si pró-

pria a possibilidade de conhecer a verdade 

está, ipso facto, negando a si própria a pos-

sibilidade de enunciar tal “verdade”. Logi-

camente, não resta à filosofia senão rejeitar 

esse suicídio e afirmar sua própria potên-

cia. É importante que o faça, tanto para si 

mesma quanto para a poesia, pois, se esta 

constitui a afirmação radical e imanente do 

mundo fenomenal, aleatório, finito, aquela 

é o núcleo do empreendimento moderno 

de crítica radical e sistemática das ilusões e 

das ideologias que pretendem congelar ou 

cercear a vida e, consequentemente, con-

gelar e cercear a própria poesia.

9 PLaTÃO. República, 607b.4.
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Uma literatura pensante
antes de mais nada agradeço ao poe-

ta, filósofo e acadêmico antonio Cicero, 

organizador deste Ciclo em torno das re-

lações entre poesia e filosofia, ao poeta e 

ficcionista Marco Lucchesi, presidente da 

academia Brasileira de Letras, e à escritora 

e acadêmica ana Maria Machado, coorde-

nadora geral dos Ciclos, pelo gentil convite 

para realizar uma conferência nesta nobre 

instituição do saber. 

Não falarei da relação entre “poesia e 

filosofia”, a qual remete às origens gregas 

do termo poiésis. Utilizarei um termo de ori-

gem latina, cujo sentido moderno somente 

se consolida a partir do século xViii: lite-

ratura. esse vocábulo, que nos é tão caro, 

sob a égide do qual se sustenta a própria 

aBL, me parece recobrir a poiésis grega e 

diversas outras produções que surgiram ao 

longo dos dois últimos milênios de cultura 

ocidental e planetária.

Observaria também que não me inte-

ressa mais discutir se poesia ou literatura, 

de um lado, e filosofia, do outro, são coi-

sas semelhantes ou distintas. Para mim, é 

ponto pacífico que são propostas discur-

sivas fundamentalmente diferentes, mas 

que guardam estreitas relações desde os 

gregos antigos, já no modo como recor-

riam conceitual e praticamente à míme

sis. a hipótese com que tenho trabalhado 

desde os anos 90, quando defendi minha 

tese de doutorado, é a de que a literatura, 

ou antes, diversos textos literários possi-

bilitam pensar o impensado e até mesmo 

o impensável pela tradição metafísica do 

chamado ocidente. É isso o que tenho 

consignado com a categoria de uma lite

ratura pensante.

sendo bastante sintético, não há dú-

vidas de que a literatura pensa, ou antes, 

possibilita pensar. alguns textos literários 

formulam um pensamento que não vem 

através de proposições, conceitos, nem de 

teses ou de enunciados teóricos, como no 

caso do discurso filosófico. É necessário en-

tender que o pensamento não tem frontei

ras, nem muito menos constitui o apanágio 

da filosofia, da crítica literária, da teoria da 

arte, nem das ciências em geral. Tal seria 

um traço essencial do pensamento, como o 

defino – o semfronteiras.

Conferência pronunciada na academia Brasileira de Letras em 26 de julho de 2018.
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A inteligência das plantas
Nos últimos anos, mais precisamente a 

partir do ano 2000, tenho me dedicado a 

uma ampla temática, inspirada pela leitura 

de inúmeros textos literários, mas também 

filosóficos, científicos e jornalísticos. a cate-

goria uma literatura pensante tem me aju-

dado a refletir sobre outros viventes além 

dos humanos, em particular o vasto univer-

so dos animais e das plantas.

Uma literatura pensante, como a de Cla-

rice Lispector, a de franz Kafka, a de Gui-

marães Rosa, a de Hilda Hilst, bem como a 

de tantos escritores contemporâneos, como 

o romancista J.M. Coetzee ou a poeta Wis-

lawa szymborska, antes de mais nada ajuda 

a repensar o próprio devir humano nas suas 

errâncias auto e heterodestrutivas. Nada 

tenho contra o progresso tecnológico, não 

sendo nostálgico de uma era pré-industrial, 

nem de um mundo puramente artesanal. 

Pois sei que há tecnologia desde que o pri-

meiro homem ou mulher das cavernas pe-

gou um fragmento de sílex, amarrou a um 

pedaço de madeira e com isso construiu a 

ferramenta para derrubar plantas e abater 

animais.

em De anima (Peri psychê), aristóteles 

repassa todas as teorias precedentes da 

alma, desqualificando-as uma por uma. são 

convocados em sua argumentação textos 

de empédocles, anaxágoras, Demócrito e 

até de seu mestre Platão, entre outros. Para 

o filósofo, corpo e alma são inseparáveis 

e, por isso mesmo, deve existir uma con-

cepção de alma para cada tipo de corpo. 

O que há de mais rico na reflexão aristoté-

lica é que, ao contrário de diversos outros 

pensadores da tradição metafísica, ele não 

nega certa propriedade anímica às plantas; 

apenas o tipo de alma que detêm não é tão 

completo quanto o dos animais e sobretudo 

dos homens: 
Dentre as potências da alma [psiquê], [...] 

nas plantas subsiste somente a nutritiva, mas 
em outros seres, tanto esta como a percepti
va. E, se subsiste a perceptiva, também sub
siste a desiderativa, pois desejo é apetite, im
pulso e aspiração; e todos os animais têm ao 
menos um dos sentidos – o tato – e, naquele 
em que subsiste percepção sensível, também 
subsiste prazer e dor, percebendo o prazeroso 
e o doloroso; e, nos que eles subsistem, sub
siste também o apetite, pois este é o desejo 
do prazeroso1.

a planta seria então, enquanto porta-

dora de uma alma incompleta, inferior, uma 

vida no limite da existência. esse preconceito 

metafísico foi abordado dos mais diversos 

modos pela tradição ocidental. Claro, todos 

os animais necessitam dos vegetais, para ex-

trair a energia que os mantém de pé, mas 

tudo não passa de uma função utilitária. Os 

animais são chamados de heterótrofos por-

que não conseguem produzir seu próprio ali-

mento, por meio de substâncias inorgânicas 

e da luz solar. Já as plantas são chamadas 

de autótrofas pelo fato de obterem nutrição 

por meio da fotossíntese, das substâncias do 

solo e da água: produzem, desse modo, o 

orgânico a partir do inorgânico.

O fato é que quase nunca se coloca o 

sentido do viver vegetal em sua plena au-

tonomia. Curiosamente, Heidegger, o filó-

sofo que acusou Nietzsche de ser o último 

metafísico, repete os dogmas da tradição 

metafísica ao separar peremptoriamente as 

plantas e os animais dos outros viventes, os 

humanos, como diz com todas as letras na 

1 aRisTÓTeLes. De anima. 2ª. ed. Tradução, apresenta-
ção e notas Maria Cecília Gomes dos Reis. são Paulo: 
ed. 34, 2017, p. 77
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famosa Carta sobre o humanismo, dirigida 

a Jean Beaufret: “Dentre todos os entes que 

são, o ser-vivo é provavelmente o mais difícil 

de ser pensado por nós, porque ele é por 

um lado o que mais se parece conosco, e, 

por outro lado, está abissalmente separado 

de nossa essência ek-sistente.”2 entre nós, 

de um lado, e os animais e vegetais, do ou-

tro, existiria então um abismo. 

aqui interessa, portanto, preencher mi-

nimamente esse abismo, discutindo o que 

seria, por exemplo, um pensamento vege

tal, propondo um pensamento dos vegetais. 

Na perspectiva tradicional, faltaria às plan-

tas esse senso de mobilidade próprio aos 

animais, e que já está na “raiz” de sua eti-

mologia: o ânimo ou a anima que nos move 

enquanto viventes heterótrofos. Como ape-

nas com o surgimento das câmeras de ace-

leração de imagens pôde-se perceber que 

as plantas se mexem bastante, o precon-

ceito metafísico se perpetuou. Motivo pelo 

qual podem ser abatidas sem remorsos: elas 

não reagem porque não pensam nem sen-

tem propriamente, e por consequência não 

são dotadas de existência em sentido pleno. 

em 2008, o Comitê Ético federal suíço, 

pela primeira vez na história da humanida-

de, entregou um relatório cujo título era 

“a dignidade dos seres vivos no que diz 

respeito às plantas”. até onde se sabe, era 

inédita essa consideração ética do valor da 

vida vegetal. Mais precisamente: o valor de 

uma vida qualquer, independentemente da 

espécie ou gênero a que pertença. segundo 

os cientistas, as plantas representam 95% 

da biomassa, os 5% restantes competem 

aos animais, destes, menos de 1% ao corpo 

2 HeiDeGGeR, Martin. Carta sobre o humanismo. in: 
___. Marcas do caminho. Tradução enio Paulo Giachini 
e ernildo stein. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 338.

humano... se por uma catástrofe natural to-

dos os vegetais desaparecessem subitamen-

te da face da Terra, os animais morreriam 

em alguns meses: por falta de oxigênio e 

sobretudo por escassez de alimento.

O filósofo Michael Marder expõe com 

muita clareza o que eu chamaria de dom ou 

dádiva vegetal:
A vida vegetal dinamiza [enlivens, vivifica, 

anima] as plantas, tanto quanto, de diferentes 
maneiras, animais e seres humanos; a vida em 
comum em seu máximo despojamento, é em 
igual medida um fimemsimesma e uma fon
te de vitalidade paranós. Uma ofensa contra 
a vida vegetal prejudica tanto as plantas que 
destruímos quanto algo do ser/estar vegetal 
em nós. Além de aniquilar as próprias plantas, 
a altamente agressiva exterminação da flora, 
que atualmente tem colocado sob ameaça de 
extinção até um quinto de todas as espécies 
vegetais no planeta, empobrece um elemento 
vital no que chamamos de “o humano”.3

O que se espera da racionalidade huma-

na é que, minimamente, reduza o impacto 

de suas intervenções exploratórias sobre as 

demais espécies, levando em conta o cha-

mado ecossistema em que vive cada uma 

delas. esquecemos que a saga dessa espécie 

é muito recente, nada tendo de atemporal: 

o homo sapiens data “apenas” de 250.000 

anos, enquanto o chamado “homem mo-

derno”, “nós”, o homo sapiens sapiens, 

com uma capacidade cognitiva semelhante 

à nossa atual, data tão somente de 40.000 

anos, o que representa alguns minutos em 

termos de história da vida no planeta e de 

história da própria Terra; ou de nanosse-

gundos, se se levar em conta a história do 

próprio universo.

3 MaRDeR, Michael. Plantthinking: a Philosophy of Ve-
getal Life. Nova York, Columbia University Press, 2013, 
p. 182. (Tradução minha.)
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Não se trata, em hipótese alguma, de 

rebaixar o humano, mas sim de redimen-

sionar o conceito tradicional de Homem, 

em sua vertente humanista, herdeira do 

positivismo clássico. Para ser efetivamente 

universal, o valor humano deve ser inclusivo 

e respeitar as outras formas de vida não hu-

manas, tal é a questão.

Como sintetiza perfeitamente o cientis-

ta italiano stefano Mancuso a respeito da 

inteligência e da sensibilidade dos vegetais: 
Os estudos mais recentes mostraram que 

[as plantas] são dotadas de sensibilidade, que 
se comunicam entre si e com os animais, que 
dormem, memorizam dados e são até capa
zes de dominar outras espécies. Além disso, 
merecem de pleno direito o qualificativo de 
inteligentes. O aparato de suas raízes se de
senvolve ininterruptamente, com a ajuda de 
inúmeros centros de comando, cujo conjunto 
as guia à maneira de uma espécie de cérebro 
coletivo, ou antes, de inteligência distribuída, 
que, ao aumentar e se desenvolver, assimila 
informações capitais para sua nutrição e so
brevivência.4

Caeiro, o pensador das 
sensações

e aqui começo a citar o poeta-pensador 

alberto Caeiro:

Ah, como os mais simples dos homens
São doentes e confusos e estúpidos
Ao pé da clara simplicidade
E saúde em existir
Das árvores e das plantas! (p. 140)5

4 MaNCUsO, stefano; ViOLa, alessandra. L’intelligence 
des plantes. Tradução do italiano Renaud Temperini. Pa-
ris: albin Michel, 2018, pp. 208-209. (Tradução minha.)
5 Doravante todas as referências a essa obra serão feitas 
apenas com o número da página entre parênteses. Cf. 
CaeiRO, alberto. O guardador de rebanhos. in: Pes-
sOa, fernando. Obra poética. seleção, organização e 
notas Maria aliete Galhoz. Rio de Janeiro: Nova fron-
teira, 1983, pp. 137-162. 

Para Caeiro, nenhuma palavra consegue 

significar efetivamente as sensações. Nesse 

sentido, o pensamento, por ser feito com 

palavras, trai a materialidade das coisas:

Sou um guardador de rebanhos.
O rebanho é os meus pensamentos
E os meus pensamentos são todos sensações.
Penso com os olhos e com os ouvidos
E com as mãos e os pés
E com o nariz e a boca.

Pensar uma flor é vêla e cheirála
E comer um fruto é saberlhe o sentido (p. 146).

esse último verso joga com o duplo sen-

tido do verbo saber, que tanto designa o 

ato de conhecer quanto, por via erudita, o 

fato de ter sabor: saber a é ter o gosto ou 

o sabor de. a filosofia sem pensamento e 

a mística sem mistério de Pessoa-Caeiro é 

puramente tautológica: as coisas são o que 

são e nenhum pensamento reflexivo conse-

gue dar a dimensão do que é. Motivo pelo 

qual a Natureza, com maiúscula, não existe, 

não passando de invenção humana, que 

utiliza a linguagem verbal como instrumen-

to de falsificação, por meio da produção de 

abstrações:

só a Natureza é divina, e ela não é di-

vina...

Se falo dela como de um ente
É que para falar dela preciso usar da 
linguagem dos homens
Que dá personalidade às cousas
E impõe nome às cousas” (p. 152).

existem árvores, prados, montanhas e 

gado, mas não uma única entidade que os 

reúna. Nesse pensamento radical (que vem 

das raízes), todo conceito, mesmo o mais 

comezinho e não filosófico, não passa de 

abstração, fruto da imaginação estéril. só o 

sentir define o humano, não como animal 
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dotado do princípio racional, como o defi-

ne aristóteles (ζῷον λόγοϛ ἔχων), mas como 

animal-que-sente. 

Vi que não há Natureza,
Que Natureza não existe,
Que há montes, vales, planícies,
Que há árvores, flores, ervas,
Que há rios e pedras,
Mas que não há um todo a que isso 
pertença,
Que um conjunto real e verdadeiro
É uma doença das nossas ideias.
A Natureza é partes sem um todo.
Isto é talvez o tal mistério de que falam  
(pp. 160-161).

seguindo-se a rigor essa poética, todo 

poema, mesmo o mais sensorial, seria uma 

traição da realidade material das coisas ou 

das cousas. O mundo trazido de volta a si, 

eis a proposta radical de Caeiro. Todavia, 

como não existe “o” mundo, mas mun-

dos, não há como extrair uma única filoso-

fia desses versos; com isso, toda doutrina 

filosófico-poética se autoanula.

a poesia do pastor de rebanhos não é 

nem religiosa, nem metafísica, nem propria-

mente materialista, visto que o materialismo 

ainda implica alguma dialética. somente 

pode vigorar o pensamento-sensação, que 

não deseja de forma alguma fixar os seres 

e as coisas como entidades eternas. filóso-

fos e poetas se encontram assim indigitados 

por serem portadores de grave enfermida-

de, que os torna incapazes de reconhecer 

as coisas como são e estão, independente-

mente de suas vontades:

Porque o único sentido oculto das cousas
É elas não terem sentido oculto nenhum,
É mais estranho do que todas as estranhezas
E do que os sonhos de todos os poetas
E os pensamentos de todos os filósofos,

Que as coisas sejam realmente o que 
parecem ser
E não haja nada que compreender (p. 157).

a desqualificação geral da arte, em es-

pecial da arte poética, é o próprio artifício 

geral que engendra o poema. em outras 

palavras, “O pastor de rebanhos” é um 

magnífico poema, composto por quarenta 

e nove cantos, que se autonegam e se des

dizem (como bem diz o poeta e acadêmico 

antonio Carlos secchin)6, afirmando algo 

mais próximo da antipoesia do chileno Ni-

canor Parra:

E há poetas que são artistas
E trabalham nos seus versos
Como um carpinteiro nas tábuas!...

Que triste não saber florir!
Ter que pôr verso sobre verso, como quem 
constrói um muro
E ver se está bem, e tirar se não está!...
Quando a única casa artística é a Terra toda
Que varia e está sempre bem e é sempre a 
mesma (p. 156).

É nesse enquadramento antipoético que 

emergem as plantas com sua força des

natural, um híbrido de cultura e natureza, 

furtando-se às classificações humanas:

No meu prato que mistura de Natureza!
As minhas irmãs as plantas,
As companheiras das fontes, as santas 
A quem ninguém reza... (pp. 148-149,  
grifos meus).

O heterônimo Caeiro é um personagem-

-poeta que nega a si mesmo, desdizendose 

como poeta e como pessoa, com p minús-

culo e P maiúsculo. ao qualificar as palavras 

humanas como mentiras, no ato mesmo 

de utilizá-las, ele incide numa contradição 

6 seCCHiN, antônio Carlos. Desdizer: poesia reunida. 
Rio de Janeiro: Topbooks, 2017. 
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performativa (própria ao desdizer): só lhe 

interessam o ver e o sentir, mas para falar 

disso o único recurso são as próprias pala-

vras que negam o ver e o sentir!... a tauto-

logia das coisas que são o que são se afirma 

por contradições e paradoxos infinitos, que 

confirmam o primado da Natureza sobre 

as civilizações, mas que precisam abjurar 

o natural em nome do artifício, ou seja, os 

próprios cantos nomeados como “O pastor 

de rebanhos”!

se essa literatura de Pessoa-Caeiro ainda 

pode ser qualificada como pensante é por-

que retroage sobre seus próprios dispositi-

vos poéticos e indaga incisivamente “o que 

significa pensar” (aristóteles, Heidegger). 

essa é uma política pessoana (ou antes, de 

Caeiro) da existência, que se oferece como 

instrumento de contraponto às biopolíticas 

empresariais. em vez da vida das plantas 

empacotadas, com finalidade comestível 

e/ou medicinal, flores e folhas para serem 

saboreadas pelas sensações como forma ra-

dical de pensamento.

Solidariedade em vez de 
competição

aprendemos na escola que, segundo a 

teoria da seleção natural de Darwin, a vida 

é um combate. as espécies competiriam 

entre si, já que os espaços naturais, apesar 

de vastos, são globalmente limitados e os 

recursos, escassos. isso é em grande parte 

verdade, mas um botanista como Jean-Ma-

rie Pelt prefere salientar também o sentido 

colaborativo de sua área de pesquisa. Para 

ele, as plantas também são capazes de se 

associar entre si, num regime participativo 

que pode ocorrer entre indivíduos de uma 

mesma ou de outras espécies. a inteligên

cia vegetal permite também a simbiose com 

aves e insetos, por exemplo, no mecanismo 

da polinização. Cito Pelt: “a simbiose re-

presenta um fenômeno essencial do mun-

do vivo. a vida não é somente competição 

e predação. Os dispositivos de cooperação 

e de simbiose desempenham um papel es-

sencial. Competição e colaboração são as 

expressões de um jogo dialético. Uma e ou-

tra funcionam conjuntamente, gerando os 

grandes equilíbrios da vida”.7

Um pensar vegetal não pode ser um cul-

tivo de si em detrimento do outro, precisan-

do associar-se para colaborar em proveito 

de tudo o que vive, como vive. isso seria o 

que Derrida, numa entrevista a mim conce-

dida para a Folha de S. Paulo, chamou de 

solidariedade dos viventes, um tipo de asso-

ciação não coercitiva em que os habitantes 

de cada esfera não vivem em conflito, nem 

entre si nem contra os “estrangeiros”, mas 

simplesmente convivem, de acordo com 

suas percepções e capacidades, sempre na 

perspectiva das alteridades vicinais.

a liberação ampla e indiscriminada dos 

agrotóxicos mês passado no Brasil é um dos 

sinais mais evidentes do que se nomeia hoje 

como biopolítica: a vida mercantilizada, 

transformada em produto venal como qual-

quer outro, sem nenhum escrúpulo ético.

7 PeLT, Jean-Marie. L’évolution vue par un botaniste. Pa-
ris: fayard/J’ai Lu, 2011, p. 47. (Tradução e grifos meus.)
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Helio Jaguaribe
Antonio Cicero
Ocupante da Cadeira 27 na academia Brasileira de Letras

No meu discurso de posse, contei que 

costumava escutar atentamente 

as conversas de meu pai com seus 

amigos e, em particular, com Helio Jagua-

ribe. isso aconteceu, em primeiro lugar, em 

Washington D.C., nos estados Unidos, onde 

toda a minha família foi residir quando meu 

pai, ewaldo Correia Lima, assumiu a gerên-

cia de operações do Banco interamericano 

de Desenvolvimento (BiD), em 1960. eu ti-

nha, na época, catorze anos. Morei nessa 

cidade com meus pais até 1967, quando, 

tendo terminado o curso secundário, resolvi 

que queria fazer o curso superior no Brasil, 

onde pretendia morar.

Pois bem, em 1964, Helio Jaguaribe foi 

lecionar na Universidade de Harvard, em 

Boston, para onde se mudou com sua fa-

mília. Ocorre que, como Helio e meu pai 

eram grandes amigos, ele – com a esposa, 

D. Maria Lucia, e a filha mais velha, anna – 

vinham, de vez em quando, passar fins de 

semana conosco em Washington. Ora, des-

de a primeira vez que, ainda adolescente, 

ouvi as conversas – sobre todos os assuntos 

– dos dois, fiquei inteiramente fascinado. O 

brilhantismo das falas de Helio era admirá-

vel. a erudição – histórica, literária, artística, 

filosófica, sociológica – dos dois me deslum-

brava. Para mim, essas conversas foram au-

las magníficas. Depois de cada uma delas, 

eu ia buscar, na biblioteca do meu pai, livros 

sobre todos os assuntos que haviam sido 

discutidos. Quando, ao final dos anos ses-

senta, estávamos todos de volta ao Brasil, 

voltei a ser ouvinte dessas conversas, que 

aqui tinham lugar também na residência de 

Helio. aqui, aliás, delas participavam outros 

intelectuais notáveis como, por exemplo, 

Cândido Mendes e Celso furtado.

sempre manifestei minha admiração 

por Helio Jaguaribe a meus amigos, a maior 

parte dos quais não o conhecia. Ora, como 

– por coincidência, um pouco antes do fa-

lecimento dele – entrou em cartaz um fil-

me em que Helio aparece e fala com seu 

brilho usual, tenho recomendado a meus 

amigos que o assistam. Refiro-me a “Tudo 

é irrelevante”, dirigido por izabel Jaguaribe 

e por ernesto Baldan. aliás, eu faço um de-

poimento nesse filme, mas, sinceramente, 

considero meu depoimento realmente irre-

levante. Há outros muito mais interessantes 

no filme, como o de Cândido Mendes, o de 

Celso Lafer, o de sergio Paulo Rouanet e o 

de Zuenir Ventura.

O título “Tudo é irrelevante” é retirado 

de declarações do próprio Helio. No ensaio 

filosófico “O irrelevante e o significativo”, 

ele explica que

ao homem é dada a possibilidade de impri
mir um sentido transcendente à sua vida ou, 
diversamente, de ter uma vida insignificante, 
restrita ao atendimento de suas necessidades 
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psicofísicas. Cosmicamente, o que o homem 
faça ou deixe de fazer é igualmente irrele
vante. Relevância é algo que se restringe ao 
espaço humano. [...] O próprio da condição 
humana é esse contraste entre a irrelevância 
geral e última do mundo e a relevância que o 
homem pode dar a sua vida. A relevância da 
vida humana se exerce de forma puramente 
subjetiva.1

a convicção de que tudo é irrelevante 

deriva, segundo ele, de seu ateísmo que, de 

modo deliciosamente paradoxal, ele afirma 

ser resultado de ter levado às últimas con-

sequências o racionalismo jesuítico de que 

se impregnou, ao estudar no Colégio santo 

inácio.

Trata-se, segundo ele, do “ateísmo 

transcendente” daqueles “que chegaram, 

filosoficamente, à convicção de que Deus 

não existe, mas, ao mesmo tempo, acredi-

tam em valores transcendentais – o Bem, 

a Justiça, a Verdade, o Belo”.2 Para ele, o 

1 JaGUaRiBe, Helio. “O irrelevante e o significativo”. 
in:_____. Estudos filosóficos e políticos. Brasília: fU-
NaG, 2013, p.106.
2 JaGUaRiBe, Helio. “Breve referência aos deuses gre-
gos”. In op.cit.

importante é, como afirma no ensaio “Pro-

postas helenísticas e demandas contempo-

râneas”, que se encontra no livro Estudos 

filosóficos e políticos,

recolher da proposta estoica o sentido de serena 
superação da adversidade, baseada na sobera
nia da razão e o cumprimento do dever, relati
vamente à sociedade, ao conjunto da humani
dade e à preservação ecológica do planeta, bem 
como de imprimir à vida um sentido transcen
dente, não orientado para uma divindade inexis
tente, mas sim para os valores superiores de ca
ráter cultural, social e ético. Independentemente 
da irrelevância última do mundo, o homem tem 
o sentido que se confira a si mesmo, o que lhe 
permite se assegurar uma vida significativa, em 
vez de insignificante.3

identifico-me até hoje com esse modo 

de pensar. enfim, recomendo a todos não 

somente que vejam o filme em questão, 

mas que leiam os escritos desse extraordi-

nário pensador.

3 JaGUaRiBe, Helio. “Propostas helenísticas e deman-
das contemporâneas”. In op.cit.
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A trajetória brilhante de Helio Jaguaribe

Arnaldo Niskier
Ocupante da Cadeira 18 na academia Brasileira de Letras

No dia 23 de abril de 1923, o Rio de 

Janeiro viu nascer o seu filho ilustre, 

Helio Jaguaribe de Mattos, conhe-

cido apenas como Helio Jaguaribe. filho do 

general francisco Jaguaribe de Mattos e de 

francelina santos Jaguaribe de Mattos, já 

trazia na bagagem familiar muita responsa-

bilidade, já que o seu pai tinha sido geó-

grafo e cartógrafo da Comissão Rondon, 

chefiada pelo marechal Cândido Mariano 

da silva Rondon, que desenvolveu um dos 

projetos sociais mais importantes do país, 

e a sua mãe, portuguesa, era filha de um 

grande exportador de vinho do Porto. em 

relação aos estudos, a sua opção foi pelo 

Direito, se formando em 1946 pela Ponti-

fícia Universidade Católica do Rio (PUC-RJ). 

Mas ele não se deteve apenas nesta área 

de atuação, já que é muito conhecido em 

todo o país como sociólogo, cientista políti-

co e escritor brasileiro. e não apenas como 

advogado.

a sua participação no instituto superior 

de estudos Brasileiros (iseB), órgão criado 

em 1955, no Rio de Janeiro, vinculado 

ao Ministério de educação e Cultura, foi 

marcante. Os debates realizados no local 

tiveram grande impacto nos anos 1950 e 

1960, principalmente durante o governo 

de Juscelino Kubitschek, quando se busca-

vam caminhos para o desenvolvimento in-

dustrial do país e alternativas para garantir 

a diminuição das contradições sociais.  

a questão cultural também mereceu a 

atenção do instituto. O seu livro O Nacio

nalismo na Atualidade Brasileira, lançado 

em 1958, é considerado uma de suas prin-

cipais obras. 

O brilhantismo das ideias lançadas por 

Helio Jaguaribe era um dos destaques do 

iseB. Lá, teve a companhia de figuras, tam-

bém brilhantes, como Roland Corbisier, al-

berto Guerreiro Ramos, Álvaro Vieira Pinto, 

Nelson Werneck sodré, antonio Cândido, 

Wanderley Guilherme dos santos, Candido 

Mendes, ignácio Rangel e Carlos estevam 

Martins. sem falar nos chamados colabora-

dores, como Celso furtado, Gilberto freyre 

e Heitor Villa-Lobos, que também ajudavam 

nas atividades, assim como Miguel Reale e 

sérgio Buarque de Hollanda, considerados 

os membros ilustres. 

após ser extinto, em 1964, os inte-

grantes do iseB tiveram que se exilar. foi 

quando Helio Jaguaribe passou a lecionar 

nos estados Unidos: de 1964 a 1966 na 

Universidade de Harvard, na Universidade 

de stanford e no MiT - Massachusets insti-

tute of Tecnology. ao retornar ao Brasil, em 

1969, foi contratado pelo Conjunto Univer-

sitário Candido Mendes, onde atuou como 

Diretor de assuntos internacionais. Naquela 

mesma instituição foi decano do instituto 

de estudos Políticos e sociais, função que 



36   •  doSSiê helio Jaguaribe

exerceu até 2003, sendo depois nomeado 

Decano emérito, cargo que manteve até a 

sua morte, ocorrida no dia 9 de setembro 

de 2018. 

Helio Jaguaribe é doutor honoris causa 

da Universidade de Johannes Gutenberg, 

de Mainz, alemanha, da Universidade fe-

deral da Paraíba e da Universidade de Bue-

nos aires. Na academia Brasileira de Letras, 

foi o nono ocupante da Cadeira n.o 11, su-

cedendo a Celso furtado, seu companheiro 

dos tempos de iseB. foi eleito em 3 de mar-

ço de 2005 e tomou posse em 22 de julho 

de 2005, sendo recebido pelo acadêmico 

Candido Mendes de almeida. 

Para quem deseja conhecer mais sobre 

a obra de Helio Jaguaribe, é interessante 

ver o documentário “Tudo é irrelevante, 

Helio Jaguaribe”, sobre a vida do soció-

logo brasileiro. Dirigido por sua filha 

izabel Jaguaribe e por ernesto Baldan, a 

obra traz depoimentos de companhei-

ros nossos aqui da aBL, como fernando 

Henrique Cardoso, sérgio Paulo Rouanet 

e antonio Cícero. O cartaz do filme é um 

capítulo à parte, mostrando o nosso sau-

doso acadêmico sorridente, mãos levan-

tadas, num momento de descontração 

que marca profundamente a sua grande 

figura humana. 
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Helio Jaguaribe

Arno Wehling
Ocupante da Cadeira 37 na academia Brasileira de Letras

H elio Jaguaribe foi um acadêmico 

pela profundidade de seu saber e 

por sua permanente abertura ao 

diálogo. ele se enquadrava em quase todo 

o espectro do conceito, exceto quando se 

diz que um enunciado é “acadêmico” em 

oposição a “prático” ou “concreto”. sim, 

porque a obra de Helio Jaguaribe, rigorosa-

mente teórica, sempre foi obsessivamente 

pragmática. 

Pensar como homem de seu tempo os 

temas de seu tempo e criar instrumentos 

para problematizá-los e solucioná-los, de-

senhando cenários alternativos, foi a prin-

cipal impressão que dele me ficou, quer 

pela leitura de suas obras, quer depois pelo 

contato pessoal, aprofundado no instituto 

Histórico, quando propôs fazer de nossa en-

tidade o espaço acadêmico de seu projeto 

sobre a História, da UNesCO. 

a ambivalência teoria/prática fez dele 

um cientista social múltiplo, desligado de 

cadeias departamentais e preocupado com 

a aplicação dos resultados da investigação. 

aliás, esta oscilação entre polos pareceu-me 

ser característica de seu espírito inquieto: o 

homem preocupado com o desenvolvimen-

to do Brasil entendia-o simultaneamente 

vinculado a uma dimensão americana e 

mundial; os insights ortegueanos conviviam 

com as metodologias de Parsons e alfred 

Weber; o binômio dependência-autonomia 

ilustrava-se com a alternativa Zelote-Hero-

diana, opção emprestada a Toynbee para 

analisar o processo de absorção ou recusa 

da dominação de uma civilização, socieda-

de ou cultura por outra.

esse cientista social múltiplo, senhor e crí-

tico das opções metodológicas disponíveis no 

arsenal do pesquisador, sempre viu na história 

o locus por excelência de seu laboratório. e 

o fez sem determinismos ou esquematismos, 

provavelmente por uma vocação culturalista 

vinda de Ortega y Gasset e Cassirer.

Helio Jaguaribe foi uma bela expressão 

da geração de desenvolvimentistas-huma-

nistas que buscou tornar o Brasil contem-

porâneo de seu século. 
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O recado de Helio Jaguaribe

Candido Mendes
Ocupante da Cadeira 35 na academia Brasileira de Letras

N a articulação histórica das gera-

ções brasileiras, Helio logrou en-

carnar todo o protagonismo da 

nossa chegada à pós-modernidade. Traduz 

o assento de uma maturidade de nossa re-

flexão, na passagem à consciência crítica. 

O iseB (instituto superior de estudos Bra-

sileiros) exprimiu esta nova prospectiva de 

um pensar, referido às suas contradições, 

no escape de uma visão linear do aconte-

cer. É nesses termos que este pensamento 

superou a ideia de patriotismo e progresso, 

pela perspectiva referida, do nacionalismo 

e do desenvolvimento. Vencia-se o jogo 

típico ainda da fase colonial das domina-

ções externas, pela exigência dialética de 

um “pensar para si”. 

Na organização do Iseb, Helio logrou, 

inclusive, estabelecer e integrar um pensa-

mento de são Paulo e Rio, protagonizado 

pelas reuniões de itatiaia, e as publicações 

do “Cadernos de Nosso Tempo”. Reunido 

no Rio, o Iseb teve, na sua chefia, Roland 

Corbisier, e o alargamento desta visão de 

mudança envolvendo a perspectiva marxis-

ta na convocação de Nelson Werneck sodré 

para os seus quadros. 

a pressão pela politização imediata do 

empenho isebiano levou às primeiras rup-

turas e à saída do fundador e alguns dos 

seus colegas, tanto os outros buscavam a 

imediata representação político-partidária. 

Na sequência, Helio passou ao exterior, 

e a sucessão de cursos e pesquisas em uni-

versidades americanas, de Harvard, até Chi-

cago, stanford, e o MiT. 

Nesse quadro, emergiu toda a dimensão 

da visão prospectiva do pensador, voltada 

para a integração latino-americana, e, so-

bretudo, ao visàvis do Brasil com a ar-

gentina. a profunda influência de Dilthey, 

Jaspers, e da escola de frankfurt, rematou a 

sua reflexão no estudo efetivo da relevância 

do acontecer, frente à sua redundância ou 

de simulacros de seu efetivo significado. 

Não tem Helio equivalente na vastidão 

do compreender em sua geração e na en-

trega crítica à vida do espírito.
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Homenagem a Helio Jaguaribe

celso lafer
Ocupante da Cadeira 14 na academia Brasileira de Letras

H elio Jaguaribe, que acaba de nos 

deixar, integrou uma admirável ge-

ração de pensadores do nosso país 

que teve como tema compartilhado uma 

sensibilidade própria em relação à formação 

e ao destino do Brasil. estava neste sentido 

alinhado com os percursos de Darcy Ribeiro 

e Celso furtado, seus eminentes antecesso-

res na Cadeira n.º 11 da nossa academia 

Brasileira de Letras.

Helio exerceu com brio e convicção 

republicana o papel do intelectual público. 

empenhou-se, tendo em vista a relação 

entre os intelectuais e a política no mundo 

contemporâneo, tanto em propor rumos, 

quanto em elaborar conhecimentos aptos 

a converter os caminhos propostos em 

políticas públicas. a “ideia a realizar” que 

o norteou na sua obra, nas instituições 

que criou, nos seus artigos e intervenções, 

foi a de explicar e clarificar o porquê e 

o como promover a racionalidade, para 

ampliar democraticamente, com liberdade e 

igualdade, o poder de controle da sociedade 

brasileira sobre o seu destino. Nesta moldura 

se inserem as suas reflexões sobre o papel 

do Brasil no mundo. Tinha nesta matéria 

apreço pela política externa independente 

conduzida por san Tiago Dantas, que foi 

uma das referências do seu percurso e que, 

como ele, experienciou um fecundo diálogo 

entre o nacional e o universal.

O impacto da presença de Helio na 

vida pública e intelectual do nosso país, 

devidamente lastreada na profundidade dos 

seus conhecimentos, tem muito a ver com 

a fulgurante inteligência do seu poder de 

síntese e a originalidade contagiante de suas 

formulações. Helio foi uma encarnação da 

razão vital orteguiana, que, como ele disse, 

tem a dupla função de orientar a nossa vida 

no mundo, de orientar-nos no entendimento 

do mundo através da nossa vida.

Nesta tarefa seguiu o ensinamento de 

santo agostinho para o qual a transcen-

dência é o processo em virtude do qual um 

ser, permanecendo o que é, se ultrapassa a 

si mesmo. sua opção foi assim no sentido 

de orientar a sua vida por normas ético-

sociais válidas e relevantes e, por outro lado, 

tentar um esforço de compreensão da vida 

e do mundo. Nesta última vertente, seguiu 

no correr dos anos o lema que formulou em 

1953: “Compreender o nosso tempo na 

perspectiva do Brasil/ Compreender o Brasil 

na perspectiva do nosso tempo”.

Helio foi um pensador que, por apro- 

ximações sucessivas, com empenho de 

scholar, foi sistematizando e desenvolvendo 

as percepções e intuições da sua razão vital. a 

sua obra é a de maior escopo de sua geração. 

alargou os horizontes e elevou o patamar 

da Ciência Política em nosso país. foi o pa-

trono inaugural do pensamento acadêmico 
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brasileiro sobre relações internacionais. 

Dedicou-se aos problemas e desafios da 

américa Latina, tornando-se um intelectual 

brasileiro com ampla irradiação na região. 

são de grande fôlego suas incursões no 

âmbito da sociologia da História que, a partir 

das inquietações do presente estão voltadas 

para elucidar os fatores que asseguram ou 

comprometem a sustentabilidade de culturas 

e civilizações. são lúcidas as suas reflexões 

sobre os desafios existenciais, inerentes à 

antropologia filosófica. 

Helio foi, na sua admirável trajetória, 

uma personalidade generosa, solar, não 

impregnada pelas baixas paixões dos 

ressentimentos. suas indiscutíveis virtudes 

dele fizeram um grande brasileiro. Prezava 

e frequentava as boas letras. era um 

grande conhecedor do legado da Grécia e 

de Roma. admirava Camões e gostava de 

música barroca. apreciava o convívio com 

os confrades da academia que sentirão a 

falta de sua irradiante presença, que nos 

últimos anos rareou com a sua doença. 

Helio foi meu Mestre e um querido 

amigo desde os meus tempos de estudante 

universitário, época em que li e divulguei 

entre os meus colegas os dois primeiros 

livros de maior fôlego que escreveu: O 

Nacionalismo na atualidade brasileira 

(1958) e Desenvolvimento Econômico e 

Desenvolvimento Político (1962). fomos 

parceiros de empreitadas intelectuais e 

públicas. 

evoco nesta sessão a sua memória, com 

o mais denso sentimento de saudades. 
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Helio Jaguaribe

Cicero Sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na academia Brasileira de Letras

editor dos cadernos onde também publicou 

artigos era um jovem professor, Helio Jagua-

ribe, amigo de Paulo Bittencourt, este admi-

rador do jovem dinâmico, inteligência rápida 

e palavra elegante e também como ele, mas 

não na medida dele, apreciador do scotch and 

soda e que só trocava o diálogo com pessoas 

cultas (Carpeax, franklin de Oliveira, Álvaro 

Lins) quando Pixinguinha visitava o Correio. 

Lembranças de um garoto? Pode ser. 

Mas o nome de Helio permaneceu na minha 

memória, até que por intermédio do meu 

amigo e professor Candido Mendes, soube 

que Helio Jaguaribe participava do Grupo de 

itatiaia composto por jovens estudiosos do 

Rio de Janeiro e de são Paulo cujas ideias so-

bre o desenvolvimento brasileiro coincidiam 

em muitos pontos e resolveram reunir-se no 

meio do caminho, num hotel perto de Re-

sende. Desses encontros surgiu mais tarde o 

iBesP e os Cadernos do Nosso Tempo, que 

nós, alunos de Candido e Guerreiro Ramos na 

fundação Getúlio Vargas, líamos com cada 

vez maior interesse e mais tarde passamos a 

alunos ouvintes do iseB. entre essas ideias, 

a que mais nos marcou, e entre os colegas 

estava Rui Mauro de araújo Marini, mais tar-

de vítima da ditadura militar, constava de um 

dos seus primeiros livros. “O problema do 

desenvolvimento e a burguesia nacional”, 

conferência pronunciada no fórum Roberto 

simonsen e publicada em 1956, cito Helio: 

L embrar Helio Jaguaribe nesta sessão 

da saudade é tarefa difícil, pois se 

cada um de nós, sobreviventes na nos-

sa frágil imortalidade, lembrasse a vida e a 

obra do confrade que nos deixou, passarí-

amos aqui um bom tempo, a dissertar so-

bre vida tão exemplar e tão fecunda e vasta 

obra. esta tarefa caberá a quem o substituir 

na Cadeira número 11, rica em pensamento 

e análises sobre o Brasil, a lembrar dois con-

temporâneos, antecessores de Helio: Darcy 

Ribeiro e Celso furtado. 

Peço licença aos presentes e ao ritual 

da Casa, a exigir síntese neste momento 

de tristeza, para lembrar de Helio, antes de 

conhecê-lo, ainda nos meus dezesseis anos, 

quando encontrava seus artigos no Correio 

da Manhã, jornal indispensável ao meu pai. 

ao ingressar na redação daquele matutino 

em 1956, recordava-me de ter lido cadernos 

culturais que acompanharam as edições co-

memorativas do cinquentenário do jornal, 

em junho de 1951. e então orientado por 

Olimpio de souza andrade, diretor do rico 

arquivo do jornal e de sua coleção, encon-

trei, para reler cinco anos depois, os cader-

nos de 1951. Coleção hoje digitalizada na 

hemeroteca da Biblioteca Nacional, fonte 

segura para os historiadores do século xx. 

Um dos maiores estudiosos da obra de eu-

clides da Cunha, Olimpio, desde então e até 

a sua morte meu amigo, informou-me que o 
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“a situação colonial independe das relações 

políticas; ela é determinada, sobretudo, pela 

situação econômica, social e cultural do país 

dado, em relação a outros que, ainda que 

sem inculcação política expressa da condição 

de metrópole, atuam para com esse país tal 

como se o fossem. as massas principais da 

condição colonial são: por um lado, a falta 

de autonomia econômica e, do outro lado, 

a incapacidade, de crescimento endógeno”. 

Creio que estas linhas representam o ful-

cro do pensar e estar no Brasil em 1956 com 

reflexos em sua obra e no Brasil de hoje, es-

tende-se por toda obra de interpretação do 

Brasil de Helio, cujo talento e inteligência não 

se limitaram neste campo e desdobram-se nas 

suas obras de filosofia, história, cosmologia, 

economia e um sem-número de pesquisas. 

Helio esqueceu a academia quando não 

obteve o quórum para convivência entre 

amigos, mas alegrou-se quando Celso furta-

do elegeu-se depois da morte de Darcy Ribei-

ro. ingressei nesta Casa com o voto de Celso 

e aprendi muito com ele no pouco convívio 

que tivemos. Ouvimos dele, afonso arinos 

filho, Candido Mendes e eu em ocasiões 

diversas, que gostaria de ver Helio na aca-

demia. e depois de sua morte, fomos os três 

à casa de Helio, convencê-lo a candidatar-se 

apesar da oposição de dona Maria Lúcia. 

eleito com votos de sobra, foi recebido 

por Candido Mendes com discurso exemplar. 

Helio foi sempre um confrade agregador, 

companheiro amável, atencioso introdutor 

do vinho do porto nos chás de quinta-feira. 

enquanto teve condições de saúde, já alcan-

çados os noventa anos, jamais deixou de 

faltar às sessões plenárias, onde sua inteli-

gência sempre brilhava pela cultura e a cla-

reza na exposição das ideias. Certo dia, por 

iniciativa do então presidente Marcos Vilaça, 

um grupo de acadêmicos compareceu à rua 

do Ouvidor n.o 31, para inaugurar uma placa 

onde se dizia que naquele lugar realizaram-

-se as reuniões preliminares para a fundação 

da academia, e mais tarde reuniões do ple-

nário fundador. após a cerimônia na calçada 

da rua pública, Helio convidou-nos para um 

aperitivo no bar do Jockey Club, e lá tivemos 

uma conversa alegre, descontraída, troca de 

ideias às vezes divergentes, mas sem discus-

sões. este era o espírito de comunhão de 

Helio com os seus confrades. entre epicuro, 

Lucrécio, seneca e Marco aurélio, ele combi-

nava sua filosofia com, se me permitem citar 

o próprio autor dos Ensaios ao falar de sua 

obra, a salada de Montaigne.

Perderam os estudos de filosofia no Bra-

sil com a morte de Helio, nos últimos tempos 

mergulhado no mar dos filósofos. Perdemos 

um host que, para qualquer reunião em sua 

casa, nos brindava com as melhores grava-

ções da melhor música de todos os tempos, 

sua devoção desde jovem. Perdemos Helio 

duas vezes: quando fomos privados de sua 

presença, por motivos de saúde, e agora cin-

co anos depois, sua morte. Diante da herança 

cultural que ele leva à posteridade podería-

mos perguntar como na primeira e bela epís-

tola Corintios, de Paulo, ao pregar na Grécia.

Morte, onde está a tua vitória?

e para terminar este breve adeus, invoco 

os versos de Casimiro de abreu, patrono da 

Cadeira com que os integrantes desta Casa 

me honraram ao entregar-me: “Que tem a 

morte de feia?/Branca virgem dos amores/

toucada de murchas flores/um longo sono 

nos traz/ e o triste que em dor anseia/ - tal-

vez morto de cansaço/ vai dormir no teu re-

gaço/ como num claustro de paz/.

Com toda a certeza é num claustro de 

paz que Helio se encontra agora.
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Em memória de Helio Jaguaribe

Edmar Bacha
Ocupante da Cadeira 40 na academia Brasileira de Letras

do programa de mestrado em economia 

da PUC-Rio. Desde então, com ele parti-

cipei de inúmeras atividades intelectuais e 

políticas, convergindo para um projeto para 

a reconstrução do Brasil, que escrevemos 

juntos com andré Lara Resende e Winston 

fritsch, em setembro de 1988, por ocasião 

de um seminário comemorativo da criação 

do PsDB. 

Desse seminário participaram andré 

franco Montoro, fernando Henrique Car-

doso, José Richa, José serra, Mario Covas, 

Tasso Jereissati, entre outros. Lembro-me 

do entusiasmo de Helio ao final desse 

encontro. Disse-me que ocasiões assim 

tinham que ser comemoradas tomando 

um bom uísque ao som da 9.a sinfonia de  

Beethoven.

figura extraordinária. Uma enorme per-

da para o país. fica sua obra e sua confian-

ça de ser o Brasil “um dos países mais viá-

veis do rnundo’”. Que os deuses o ouçam. 

f ui desde jovem um admirador de sua 

obra. em 1960, calouro da faculdade 

de Ciências econômicas da UfMG, vim 

ao Rio para conhecer o instituto superior de 

estudos Brasileiros, do qual, além de Helio, 

participaram outros brilhantes intelectuais 

que eu admirava, como Candido Mendes, 

Guerreiro Ramos, ignacio Rangel e Nelson 

Werneck sodré.

Trouxe de volta para Belo Horizonte uma 

coleção de livros do iseB que guardo com 

carinho até hoje. entre eles, O Nacionalis

mo na Atualidade Brasileira em que, com 

destemor, Helio Jaguaribe criticava o radica-

lismo de posições que transformavam o na-

cionalismo em símbolo de uma luta contra 

a participação de capitais estrangeiros no 

processo de desenvolvimento.

Passaram-se os anos e nos reencon-

tramos em 1979 no Rio de Janeiro. Helio, 

fundando o instituto de estudos Políticos e 

sociais (iePs); eu, participando da criação 



44  •  doSSiê helio Jaguaribe 

Helio Jaguaribe

José Murilo de Carvalho
Ocupante da Cadeira 5 na academia Brasileira de Letras

Meu primeiro contato com Helio 

Jaguaribe foi apenas intelectual. 

ainda aluno da faculdade de 

Ciências econômicas da UfMG, fui levado 

por um professor que substituíra Guerreiro 

Ramos na chefia do Departamento de so-

ciologia do iseB a ler as obras produzidas 

pelos membros do instituto. a que mais me 

marcou foi a de Helio Jaguaribe, sobretudo 

seu polêmico livro intitulado O Nacionalis

mo na atualidade brasileira, de 1958. Um 

conceito nele desenvolvido, o de estado 

cartorial, serviu de chave interpretativa para 

o primeiro trabalho que publiquei. O livro 

impressionou-me também pela lucidez e 

pela coragem de enfrentar posições diver-

gentes no iseB que tinham o nacionalismo 

como um fim em si mesmo. encontrei-o 

pessoalmente pela primeira vez na Univer-

sidade de stanford quando fui seu aluno. 

ele saíra do Brasil em consequência do am-

biente hostil contra o iseB, criado após o 

golpe de 1964. Lá pude testemunhar seu 

cavalheirismo ao cumprimentar, após uma 

conferência, Guerreiro Ramos, o responsá-

vel por sua saída do iseB. 

Na aBL, em que ingressou em 2005, foi 

possível conhecer de perto alguns traços de 

sua personalidade: um papo encantador, so-

bretudo se acompanhado de um bom vinho 

ou whisky, uma alegria contagiante, uma pai-

xão pelo debates de ideias. insistia, seguindo 

a linha de Celso furtado, em que a academia 

discutisse os grandes problemas do país. Hon-

rou-me também com uma generosa crítica 

de meu livro sobre d. Pedro ii. Por esse tem-

po, Helio já expandira seu escopo de análise, 

indo além do Brasil e da américa ibérica para 

abranger a humanidade e sua história, tema 

que tratou em sua grande obra Um Estudo 

Crítico da História, publicada em 2001. 

Para mim, no entanto, seu principal lega-

do foi o de um pensador do Brasil que esca-

pava das análises de conjuntura, que também 

sabia fazer, para pensar no longo prazo e nas 

potencialidades do país, buscando caminhos 

para seu desenvolvimento com inclusão so-

cial. foi uma inteligência privilegiada, um 

entusiasta do debate intelectual, um homem 

íntegro, um intelectual público por excelência, 

um perfeito republicano. enfim, um estranho 

no Brasil de hoje. fará muita falta.
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Nota sobre Helio Jaguaribe

José sarney
Ocupante da Cadeira 38 na academia Brasileira de Letras

Com o falecimento de Helio Jaguari-

be, a academia Brasileira de Letras 

perde um de seus mais relevantes 

quadros e o Brasil um dos seus grandes 

pensadores do século xx. 

Conheci-o quando era Deputado fede-

ral, em meados da década de 1950, quan-

do liderou a criação e o funcionamento do 

iseB – instituto superior de estudos Brasi-

leiros, ao lado de nomes como anísio Tei-

xeira, Roberto Campos, sérgio Buarque de 

Holanda, Temístocles Cavalcanti, Gilberto 

freyre, Álvaro Vieira Pinto, Nelson Werneck 

sodré… 

incansável em sua atividade intelectual, 

professor e escritor, Helio foi sempre uma 

das primeiras vozes que se precisava ou-

vir sobre os grandes problemas nacionais, 

pela sua cultura, sua ponderação e sua 

enorme capacidade de acreditar no futuro 

do Brasil e em que a justiça social é possível 

e necessária. 
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Helio Jaguaribe

Marco Lucchesi
Ocupante da Cadeira 15 na academia Brasileira de Letras

e depois do exílio, mas sem perder o terri-

tório, poroso, sem perder o pertencimento 

de sua cultura radicada na emancipação de 

povo e nas instituições republicanas. 

Nosso primeiro encontro deu-se em 

Brasília, quando você delineava um diálo-

go em rede, entre Oriente e Ocidente, um 

West-östlicher Diwan, caro a tantas dos que 

aqui se encontram. Como não recorrer a 

Candido Mendes,  empenhado igualmente, 

naquela quadra, a encurtar as distâncias da 

Terra, como pensavam os poetas futuristas. 

seu itinerário tem algo da sinfonia Heroi-

ca de Beethoven, um fascinante afresco de 

ideias, um salto quântico, por assim dizer, 

uma quebra de paradigma, com as suas úl-

timas direções intelectuais, mediante um ar-

dor geométrico e uma flegma conceitual, so-

bre o quase épico estudo crítico da história, 

do ponto de vista hermenêutico e filosófico, 

ou, ainda, quando esboça uma poética do 

homem no cosmos, de cuja complexidade 

e leveza saímos tocados. atitude rara num 

cientista social, preso às malhas especiosas 

de um saber ciumento, de trincheira inamo-

vível. Caro Helio: você não se limitou a ser 

guarda de fronteira, a sua antropologia filo-

sófica não quis, não pode, nem tampouco 

desejou fazê-lo. Você produziu uma ode à 

liberdade, sinfonia de muitas vozes na parti-

tura de uma derradeira modernidade.  essa 

coragem instrumental, seu sotaque, seu 

e stamos aqui reunidos, nesta cerimô-

nia de adeus, pela soma das virtudes 

que formaram seu espírito intrépido e 

generoso.  Não são apenas as palavras do 

presidente da academia, mas as do outrora 

jovem professor que se preparava para le-

cionar história da Grécia. segui seus livros, 

Helio, com encantamento, não apenas os 

de uma especialidade que não exerci, mas 

todas as suas reflexões sobre a democracia 

grega e moderna, sua visão, por assim dizer, 

goetheana, revestida de ousadia, a desafiar 

slogans, formas de saber compartimentadas 

ad nauseam e monocórdias, desprovidas de 

saltos conceituais e de aventuras. Uma refle-

xão autônoma, cujo símbolo maior foi seu 

encontro com Karl Jaspers, rara abertura 

em nosso meio, cuja sensibilidade interdisci-

plinar parece ocupar espaço negativamente 

ficcional.  Como não dizer as reuniões de 

itatiaia, a criação do iseB, essa “grande 

máquina de pensar”, e uma rede de inte-

gração cultural com a américa Latina, de 

que o Brasil não deve se apartar, porque se 

trata de uma origem e de um destino, que 

não pode prescindir de uma política real de 

vizinhança e integração. e nessa paisagem, 

Helio, um programa dileto ao seu coração: 

desenvolvimento, distribuição da riqueza, 

promoção da igualdade, democracia não 

limitada a um gradiente formal e abstrato. 

e depois o mundo, caríssimo Helio, antes 
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acento, combinada com um desejo onívoro 

de conhecimento, desde a métrica de um 

logos, seminal e rizomático, traduzem a sua 

estatura, aqueles antigos heroicos furores de 

que dizia Giordano Bruno.

Perde o Brasil um de seus maiores intér-

pretes, uma lúcida inquietação, sutil e vigi-

lante. Mas o princípio-esperança permanece 

inalterado. enquanto não nos faltar esse 

princípio, a sua ausência, Helio, brilha e nos 

incita a prosseguir uma leitura radical da his-

tória e do cosmos.

estarei enganado ou parece-me ouvir 

um inesperado hino à alegria, na sala dos 

poetas românticos, para dizer que você per-

manece mais vivo que os vivos?
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A filosofia de Helio Jaguaribe

Sergio Paulo Rouanet
Ocupante da Cadeira 13 na academia Brasileira de Letras

política na perspectiva da sociedade como 

um todo. 

foi esse intelectual livre que em boa 

hora assumiu as funções de secretário Na-

cional de Ciência e Tecnologia. 

Helio se opôs assim tanto ao idealismo 

dos que exageram a onipotência do pensa-

mento, quanto ao ativismo de Napoleão, o 

famoso on s’engage, puis on voit, e o dos 

que levam demasiadamente a sério a 11.a 

tese sobre feurbach, de Marx, segundo a 

qual não se trata mais de interpretar o mun-

do, mas de transformá-lo. esse segundo 

unilateralismo é tão gritante que nos sen-

timos às vezes tentados a inverter a palavra 

de ordem: o mundo já foi tão transformado 

por uma prática política teoricamente cega, 

que o urgente não é mais transformá-lo, e 

sim interpretá-lo, Jaguaribe nunca cedeu a 

essa tentação. ele sempre foi fiel ao princí-

pio da indissolubilidade do vínculo entre o 

pensamento e o real. 

Mas até agora o polo da teoria era ocu-

pado principalmente pela reflexão sobre o 

Brasil, a sociedade brasileira, o desenvolvi-

mento brasileiro e seus desafios. essa preo-

cupação continua, mas o que está sendo 

interrogado agora é mais amplo e mais fun-

damental. É a condição humana. 

essa mudança de ênfase está muito 

clara em um dos seus últimos livros, Breve  

ensaio sobre o homem e outros ensaios. 

O s muitos depoimentos homenage-

ando Helio Jaguaribe por ocasião 

do seu nonagésimo aniversário de-

ram destaque ao sociólogo, ao historiador, 

ao cientista político. apontam, com isso, 

para uma importante vertente do seu pen-

samento, mas poucos evocam uma segun-

da vertente, a filosófica e a especulativa. 

esse erro não foi cometido por Celso Lafer, 

que, em admirável artigo no Estado de São 

Paulo, referiu-se à “orteguiana razão vital” 

de Jaguaribe. e, no entanto, de modo geral 

passou despercebido que o mesmo Jagua-

ribe, que numa primeira vertente analisa as 

contradições sociais do Brasil e sugere polí-

ticas para que ele venha a superar os garga-

los que retardam seu desenvolvimento, é o 

Jaguaribe que em outra vertente se dedica 

à especulação filosófica. 

Helio sempre soube que a teoria e a 

prática são indissociáveis. foi o que ele 

demonstrou em sua própria trajetória bio-

gráfica, pois foi homem da prática como 

empresário; pensador nas dezenas de livros 

e ensaios que publicou; e uma e outra coi-

sa como “conselheiro do Príncipe”. Nessa 

última função ele foi fiel à definição do 

intelectual dada pelo sociólogo que mais 

influenciou a sua geração, Karl Mannheim, 

para quem o intelectual é o homem que, 

por não estar ligado a nenhum interesse de 

classe específico, é capaz de orientar a ação 
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Nesse livro, Helio faz o que sempre fez, 

combinando teoria e prática, mas dentro 

da vertente teórica põe o foco sobre o que 

o preocupa hoje, uma reflexão sobre o hu-

mano. essa reflexão está contida em vários 

ensaios, o mais importante dos quais é o 

que dá seu título ao livro. 

em que consiste, para ele, a condição 

humana? 

Jaguaribe não hesita na resposta: o ho-

mem é o que a ciência diz que ele é: um pri-

mata. Mas o que Darwin não diz, é que esse 

primata padece de uma curiosa anomalia, 

que alguns classificariam como um defeito 

de fabricação: é um primata transcenden-

te. Helio chega a essa conclusão depois de 

passar em revista as várias concepções do 

homem, desde o conceito de zoon politikon 

e do homo faber até a teoria de Cassirer, 

que o vê como um fabricante de símbolos. 

Com sua definição, Jaguaribe demarca-se 

dos que negam a existência de uma natu-

reza humana, como Marx, para quem a na-

tureza humana é o conjunto das relações 

sociais, e sartre, ao afirmar que o homem 

não tem natureza, mas apenas um proje-

to, variável em cada indivíduo, cultura ou 

época. ao contrário, para Jaguaribe, existe, 

sim, uma natureza humana, conjunto de 

atributos comuns a todos os homens, desde 

a pré-história. 

É essa natureza que Helio tenta circuns-

crever com esses dois sintagmas aparente-

mente contraditórios: primata e transcen-

dente. Primata, porque em sua natureza 

biológica o homem pertence à ordem dos 

primatas, e com eles partilha inúmeros atri-

butos. Mas primata transcendente, porque 

só ele sente a necessidade de dar sentido 

à vida e a si mesmo, transcendendo a di-

mensão puramente psicofísica e realizando, 

de modo significativo, algo dotado de va-

lor próprio, que pode ser cultural, social ou 

ético. 

essas considerações fornecem o substra-

to teórico do que Jaguaribe chama de ateís-

mo transcendente. É a posição filosófica que 

sustenta ao mesmo tempo a inexistência de 

Deus e a transcendência do homem. 

Para fundar a primeira parte dessa de-

finição, o autor examina, uma por uma, as 

provas tradicionais da existência de Deus, 

desde o argumento ontológico de santo 

anselmo até as cinco vias de são Tomás, 

e conclui que nenhuma delas prova nada. 

Mas antes que objetem que a ausência de 

provas a favor da existência de Deus não 

prova nada contra sua existência, o que se-

ria uma posição meramente agnóstica, ele 

dá um passo além e afirma que a ciência 

moderna fornece, sim, indícios fortíssimos 

que convalidam a tese do ateísmo duro e 

puro. Por exemplo, a teoria cíclica susten-

tada por archibald Wheeler e andrei Linde 

afirma que o universo é eterno, e passa por 

diferentes ciclos, cada um dos quais come-

ça com um big bang e termina depois de 

alguns bilhões de anos, antes de dar origem 

a um novo big bang e a um novo ciclo. se é 

assim, a hipótese da criação ex nihilo perde 

sua plausibilidade, pois não havendo cria-

ção, não temos necessidade de um Deus 

criador. 

Na segunda parte da definição, Jagua-

ribe toma partido contra os que acham 

que um homem sem Deus está entregue à 

mera imanência do seu substrato corpóreo, 

sem qualquer possibilidade de aceder a um 

patamar mais elevado. Com isso, Helio se 

distancia de todas as éticas baseadas na 

sanção divina, que durante séculos domina-

ram o mundo, principalmente nas religiões 
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monoteístas. Para elas, só a fé em Deus 

podia garantir o comportamento moral, in-

dividual e coletivamente. É a tese famosa 

de Dostoievski: se Deus não existisse, tudo 

seria permitido. 

ao refutar essa tese, Jaguaribe se coloca 

dentro do que existe de mais contemporâ-

neo no debate de ideias de hoje e de mais 

característico na filosofia iluminista. 

De mais contemporâneo, porque os 

chamados “novos ateus”, como Richard 

Dawkins, Michel Onfray e Christopher Hit-

chens, que se transformaram em best sel

lers no Brasil, dedicam grande parte de sua 

militância à demonstração de que o ateís-

mo não é indispensável à moralidade. e de 

mais próximo do pensamento iluminista, 

porque era dessa mesma separação entre o 

ateísmo e a moral idade que partia a cru-

zada anticristã dos enciclopedistas. De fato, 

todo o proselitismo dos filósofos, na esfera 

ética, tendia a mostrar que os homens po-

diam ser virtuosos sem a religião revelada, 

e que esta, pelo contrário, estimulando o 

fanatismo e a intolerância, tinha sido a prin-

cipal responsável pelos crimes da humani-

dade. era um desdobramento do chamado 

“paradoxo de Bayle”, filósofo do século 17 

que tinha chocado a europa com a afirma-

ção escandalosa de que uma sociedade de 

ateus podia ser mais virtuosa que uma so-

ciedade fundada na religião. 

Diderot sustentou essa posição diante 

de uma duquesa, que lhe perguntou, escan-

dalizada, qual seria nesse caso a diferença 

entre pagãos e cristãos. a resposta do filó-

sofo não se fez esperar: “a única diferença 

é que se fôssemos pagãos seríamos menos 

tristes.” É verdade que Diderot era aberta-

mente ateu. Mas um deísta como Voltaire 

pensava do mesmo modo. segundo ele, 

“os que precisassem do socorro da religião 

para serem homens de bem seriam dignos 

de compaixão, e seria preciso que fossem 

verdadeiros monstros da sociedade se não 

achassem em si mesmos os sentimentos 

necessários a essa sociedade, e se fossem 

obrigados a procurar em outro lugar o que 

se deve encontrar em nossa natureza.” 

Mas Helio defende a possibilidade de 

dissociar a moralidade da religião de modo 

inteiramente original. Os novos ateus são 

para ele filosoficamente pobres, pois não 

propõem nenhum fundamento para a tese 

da moralidade puramente secular: eles se 

limitam a constatar que ela existe. Já os fi-

lósofos da ilustração tentaram fundamentar 

a tese da moral profana. esse fundamento 

seria a conformidade da lei moral, seja com 

a lei natural (Rousseau), seja com o interes-

se individual (Helvétius, Holbach), seja com 

a própria razão (Kant). Nenhum desses três 

fundamentos tem grande aceitação hoje 

em dia. 

O conceito de ateísmo transcendental, 

criado por Jaguaribe, propõe um funda-

mento novo. Para ele, o erro da religião é 

ter confundido o divino com o transcenden-

te. Podemos perfeitamente imaginar uma 

sociedade sem Deus, mas não podemos 

imaginar um homem sem transcendência, 

porque a busca de valores que transcendam 

o plano das necessidades materiais é um 

atributo inerente ao ser humano como tal, 

seja ele crente ou ateu. Mesmo sem Deus, 

o homem é levado por sua própria natureza 

de primata transcendente a criar um mundo 

de valores que ultrapassam o âmbito mate-

rial imediato, e entre eles estão os valores 

responsáveis pela sociabilidade e pela ética. 

Nem todos os presentes estarão de 

acordo com sua posição filosófica. 
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Como se sabe, o atentado de 11 de se-

tembro contra as Torres Gêmeas gerou duas 

reações opostas. Por um lado, o fanatismo 

religioso que está na origem dessa atrocida-

de estimulou em intelectuais do Ocidente 

um estado de espírito voltado contra qual-

quer forma de religião. É o chamado novo 

ateísmo, que poderia fazer sua a palavra de 

ordem da ilustração: écrasez l’irfâme, esma-

guemos essa patologia do espírito humano 

que chamamos de religião. Mas por outro 

lado, pensadores que nada têm de retrógra-

dos têm revalorizado.

formas “racionais” (Kant) de religião. 

ela pode fornecer recursos de sentido que 

se tomam cada vez mais escassos numa so-

ciedade secular dominada pelos valores do 

mercado. Luc ferry sustentou a necessida-

de de manter o secularismo, mas a partir 

de fundamentos diferentes dos usados pe-

los liberais do século 19: a secularização é 

importante, porque ela permite dar corpo 

ao ideal cristão da fraternidade universal. 

O católico Gianni Vattimo chega ao ponto 

de ver no secularismo a própria marca do 

divino.

Mas Helio não está à procura de consen-

so. ele não teme ficar na minoria. escolheu 

seu próprio caminho, de certo modo inter-

mediário entre as duas posições. ele é mate-

rialista, embora sem partilhar o furor marcial 

dos novos ateus. Ouvi dele, ao visitarmos 

uma mesquita no egito, que talvez certas 

sociedades não devessem modernizar-se, 

abandonando os consolos da religião. e é 

contrário à mera imanência, embora sem 

julgar que a transcendência precise apoiar-

-se na Revelação. É o caminho do que Helio 

chama de ateísmo transcendente. 

essa esplêndida afirmação do humano 

está contida no fecho de um dos seus mais 

belos ensaios. são os atos superiores de 

transcendência praticados pelo herói, pelo 

gênio e pelo santo, afirma Helio Jaguaribe, 

citando Max scheler, que elevam a condi-

ção humana ao nível do divino. 
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O Helio jornalista

Zuenir ventura
Ocupante da Cadeira 32 na academia Brasileira de Letras

mensalmente. seu convívio diário com as 

“petrinhas”, como se dizia, se deu, porém, 

como editorialista do lendário Correio da 

Manhã, de Paulo Bittencourt e Niomar Mu-

niz sodré (depois que ele morreu). 

No começo dos anos 2000, tive o privilé-

gio de ouvir em Genebra suas confissões so-

bre esse seu trabalho profissional que eu não 

conhecia. sua filha e minha amiga izabel, 

com quem eu colaborara no seu extraordi-

nário filme “Paulinho da Viola, meu tempo é 

hoje”, encontrava-se em Paris, como Mary e 

eu, e nos convidou para passarmos uns dias 

na casa da irmã ana, na suíça, onde estava 

o pai, com quem tive proveitosas conversas. 

foi quando o descobri jornalista. 

a rotina de Helio na época do Correio 

era divertida, ou assim parecia ao lembrá-la  

para, digamos, seu novo colega de ofício. 

Consistia em se encontrar toda manhã com 

o dr. Paulo para receber as sugestões de 

editorial, aquele espaço sagrado através do 

qual o jornal manifesta explicitamente sua 

posição sobre a atualidade. segundo o re-

lato, eles conversavam tão animadamente 

sobre literatura, sociologia, filosofia, que às 

vezes esqueciam do principal – a pauta do 

dia. É que o dr. Paulo ficava fazendo hora 

para tomar o seu uisquinho. ele evitava co-

meçar cedo sua atividade etílica.    

 Como eu devo ter comentando com 

um olhar espantado o hábito matutino, ele 

P or ter sido grande jurista, cientista so-

cial e escritor, Helio Jaguaribe nunca 

foi muito lembrado pelo grande pú-

blico como jornalista. sua obra é mais estu-

dada como um pensador preocupado com 

a formação e a desigualdade social do país, 

na linha de Celso furtado e Darcy Ribeiro, 

seus predecessores aqui na aBL. 

e, no entanto, ele teve uma grande vi-

vência em jornal, não apenas como articu-

lista, que ele nunca deixou de ser, mas como 

redator ou editor do Correio da Manhã, um 

jornal com a tradição de abrigar escritores 

e intelectuais como Graciliano Ramos, Lima 

Barreto, Carlos Drummond de andrade, 

antonio Callado. É possível que o exercício 

da escrita jornalística, com sua economia de 

termos, sua parcimônia no uso dos adjeti-

vos e advérbios, o enxugamento, o princí-

pio de que escrever é cortar palavras, tudo 

isso deve ter contribuído para apurar o es-

tilo de Helio, tão apreciado, por exemplo, 

por seu discípulo Celso Lafer, que fala “do 

poder de síntese e originalidade contagian-

te das formulações” do mestre. 

Um exemplo: “as ideias de um autor so-

bre o mundo coincidem com o mundo das 

ideias desse autor”.

sua primeira experiência em redação foi 

em 1949, três anos depois de formado em 

Direito, quando dirigiu o suplemento Cul-

tural do Jornal do Commercio, que circulava 
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cortou o ataque moralista com um lance 

rápido de seu humor característico: “fica 

tranquilo porque não foi então o que de 

melhor aprendi a essa hora do dia.”

De fato, o exercício da redação jorna-

lística, com sua economia de termos, suas 

parcimônia no uso dos adjetivos e advér-

bios, o enxugamento, o princípio de que 

escrever é cortar palavras, foi isso, não o 

uisque, o que melhor contribuiu para apu-

rar o estilo de Helio, tão apreciado, por 

exemplo, por Celso Lafer, que fala “do 

poder de síntese e originalidade conta-

giante de suas formulações”. 

O Caderno de Nosso Tempo, que Helio 

fundou e dirigiu em 1953, é também um 

exemplo dessa veia jornalística. O seu lema 

era: “Compreender o nosso tempo na pers-

pectiva do Brasil e compreender o Brasil na 

perspectiva de nosso tempo.”

aliás, não só um jornalista, tinha que ser 

também um grande sociólogo para ser ca-

paz de formulações como essas. isto é, só 

um Helio Jaguaribe. 





e n t r e v I s t A

Lygia Fagundes Telles

entrevista a maria Amélia mello
Jornalista e editora literária

O escritor deve ser testemunha  

do seu tempo

LYGia faGUNDes TeLLes

Lygia fagundes Telles num desenho  
de flávio de Carvalho.

Maria Amélia Mello: Como foi sua infância? 

Seu primeiro contato com a literatura?

Lygia Fagundes Telles: Olha, minha infância 

foi selvagem. Livre. Tinha tanto cachorro, 

tanto verde. Meu pai era promotor ou de-

legado de uma pequena cidade no interior, 

sertãozinho. Gostava de fazer discursos e 

de fazer poesia. Minha mãe tocava piano, 

me lembro que era alegre. e muito sensível. 

Não tive nenhuma influência do ponto de 

vista cultural. Nenhum contato com escri-

tores. eu lia tudo o que me caía nas mãos, 

desde o Almanaque do Biotônico Fontou

ra até os folhetins que botavam debaixo 

da porta, Maria, a Desgraçada ou Elzira, a 

Morta Virgem, coisas assim. Tudo escondi-

do, minha mãe achava essas histórias muito 

fortes. Também debaixo do colchão ficava 

O Livro dos Fantasmas, paixão maior da mi-

nha meninice. Cresci contando as histórias 

que ia inventando. foi quando percebi que 

cada vez que contava, repetia a história de 

uma maneira diferente. e as pessoas me 

cobravam: você trocou o nome da moça! 

Você mudou o fim, não acabava desse 

jeito! as versões eram sempre diferentes. 

Publicada na Revista Ficção, Número 84, Volume iV em Outubro de 1978.
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então, resolvi escrevê-las, em letra bem re-

donda, nas últimas páginas dos meus ca-

dernos da escola. Meu nascimen to como 

escritora foi assim, da necessidade de fixar 

um enredo, uma ideia para que a palavra 

oral não se perdesse, ao contrário, ficasse 

garantida. imutável. intuitivamente fiquei 

sabendo que a obsessão da permanência é 

inseparável da criação. essa obsessão have-

ria de me acompanhar até hoje. a vontade 

de permanecer no meu próximo através da 

minha palavra. Demarcá-lo com essa pala-

vra e de tal forma que ela continuasse mes-

mo depois da minha morte. Não a ambição 

da glória, mas da permanência. eu tinha 

meus dez ou doze anos quando comecei 

a guardar a palavra tão volúvel, tão fugi-

dia. Decorava as mais bonitas. a vontade 

de inventar quase tão aguda quanto a de 

ler. sem a menor orientação, é claro, não 

ia atrás de autores que de resto nem co-

nhecia, mas das capas dos livros – era pelas 

capas que me apaixonava. Quando a famí-

lia se mudou para são Paulo, fiz o ginásio e 

me preparei para o vestibular da faculdade 

de Direito do Largo de são francisco. e tam-

bém para a escola superior de educação fí-

sica – completei ambos os cursos, saía das 

aulas de esgrima ou natação ou ginástica 

e ia correndo para a faculdade. Me lem-

bro que meus colegas estranhavam minha 

cabeleira molhada, cheirando a cloro. e as 

camisetas brancas com os arcos olímpicos. 

Lia na fila do ônibus, na leiteria, na cama – 

uma enxurrada de livros que ia devorando 

num deslumbramento. fui entregue à força 

do destino, como diria Nélida Piñon. só nos 

preparatórios finais para a faculdade é que 

comecei a selecionar meus autores. a des-

cobri-los pouco a pouco, os estrangeiros em 

primeiro lugar. Como acontecia com quase 

todos os jovens da minha geração, dei as 

costas para o Brasil e me voltei, fascinada, 

para o mundo. Colonizada. e romântica.

MAM: E a poesia, nunca esteve presente?

LFT: Minha poesia? Pouco. Quando ado-

lescente, me apaixonei. fui infeliz e acabei 

fazendo uns poeminhas, mas tão ruins, eu 

mesma reconheci. sempre tive lucidez em 

relação às minhas coisas. e às dos outros.

MAM: Você rasga muito?

LFT: Muito. sem a menor autopiedade. Re-

escrevi, por exemplo, As Meninas umas três 

vezes. Trabalho demais a palavra e descon-

fio dela, mas isso só numa segunda fase, na 

revisão do texto. acho que a gente escreve 

numa espécie de sortilégio, magia. Depois 

então vem a fase do cálculo, da severidade. 

Nessa fase gosto de mexer com dicionário, 

amo o Aurélio. Depois de tanta experiência 

no ofício, ainda há dúvida, quero as origens. 

as raízes. Gosto muito de latim. ah, que é 

difícil escrever, isso é mesmo. “a morte não 

é difícil,” disse Maiakovsky. “Difícil é a vida 

e o seu ofício”. a busca. a insatisfação. a 

pesquisa. antes, eu fazia uma revisão do 

texto de uma edição para outra: podava, 

acrescentava, mudava a pontuação. agora 

o tempo encurtou. Não faço mais isso.

MAM: A que você tem se dedicado ultima

mente?

LFT: Queria me dedicar mais ao meu tex-

to, isso é o que eu queria fazer. Pretendo, 

em breve, deixar tudo em ordem para ter 

mais sossego. Mais paz. escrever é um ato 

de solidão. De sofrimento. Mas também de 

alegria. a luta pela palavra, o corpo a corpo 

com essa palavra. Não é, contudo, uma luta 
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vã, lembrando Drummond. Não acho que 

seja vã. Pelo menos preciso acreditar que é 

assim diante do próprio exemplo do poe-

ta. Quero me empenhar nessa luta com o 

maior fervor – como sempre fiz. assim, na 

hora da morte, se essa morte se sentar ao 

meu lado (a gente nunca sabe como vai ser) 

pelo menos eu possa pensar que trabalhei 

duro e honestamente. fiz o que pude, mi-

nha senhora. O resto já me escapa, não sei.

MAM: A figura de Érico Veríssimo lhe mar

cou muito?

LFT: Tive poucos contatos com o Mário, eu 

ainda estava na faculdade quando nos apro-

ximamos. ele morreria alguns meses depois. 

Mas que lindos os chás que tomamos na 

Confeitaria Vienense! ficamos instantanea-

mente amigos. O Mário me parecia sempre 

em ebulição, matéria ígnea que vinha da ter-

ra, lá de dentro e de repente não aguenta a 

pressão e faz – vupt! Um mundo de coisas 

sai pelas brechas, pelo rachão. Me achava 

medrosa, amarrada. “escreva sem medo, 

não seja assim boazinha!”, ele me dizia. Mas 

é que eu já sentia em redor o preconceito, 

afinal, era uma jovenzinha numa escola de 

homens. e querendo escrever como os ho-

mens – os únicos que, segundo fui informa-

da, sabiam escrever bem. ele achava muita 

graça em mim, a tímida-ousada. eu não sa-

bia então que os que tiram zero de compor-

tamento podem ser os escolhidos por Deus. 

Mário nunca teria 10 de comportamento, 

pelo menos na hora da criação.

MAM: Qual a tarefa fundamental para um 

escritor no mundo de hoje?

LFT: Testemunhar este tempo e esta socie-

dade com todas as suas coisas boas e más, 

principalmente más. e trazer esse testemu-

nho com coragem. e consciência. fé no ofí-

cio não visando a glória (que glória?!) ou 

bens materiais (que bens?!), mas estender 

ao próximo a nossa ponte: a palavra. e atra-

vés dessa ponte, ajudar esse próximo na sua 

solidão e na sua esperança.

MAM: Qual o papel da literatura hoje, por 

exemplo, num pais do Terceiro Mundo?

LFT: Testemunhar esse mundo, mas não nas 

aparências, que é o mundo da burguesia: le-

vantar a pele desse mundo e mostrar o que 

está embaixo. essa a função maior do es-

critor: tirar a maquiagem, o verniz – afastar 

essa espuma, esses jogos florais. e também 

(por que não? aproveitar essa espuma, o 

que é importante, percebe? importante de-

tectar essa frivolidade, essa aparência. O que 

nos transforma em seres tão inconvenientes 

como o índio, que está sobrando. Ou como 

a árvore, a inoportuna ocupante de um es-

paço que poderia render um belo estaciona-

mento. Digo sempre que há três espécies em 

extinção: o ínócuo, a árvore e o escritor, esse 

marginalizado. e duro ser escritor num país 

com esse índice de analfabetismo. e ainda 

por cima, censurado. A última arma do ci

dadão é o silêncio – escreveu Carlos Drur-

nmond de andrade. Peço licença ao poeta 

para acrescentar que o silêncio ficará para 

mais tarde: ainda estamos com a palavra.

MAM: Você acredita em algum meio de 

deter ou adiar essa extinção? O que, por 

exemplo, o INL, como um órgão ligado ao 

livro e ao escritor brasileiro, pode fazer?

LFT: Pode fazer muito. e deve fazer e tem 

feito. Todo o esforço no sentido de divulgar 

o livro, acho positivo. agora, não me sinto 
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em condições de analisar com profundidade 

a atuação do INL. eu teria primeiro que estu-

dar e entender a engrenagem do instituto.

MAM: Você não acha que todo escritor de

veria estar a par dos órgãos, instituições, 

sindicatos, fundações relacionados ao seu 

oficio?

LFT: sim, acho que o escritor deve se inteirar 

de tudo, isso é importante. e há escritores 

atentos, como um Osman Lins, por exem-

plo. Leio com o maior interesse as denúncias 

que ele fez através de livros como Guerra 

Sem Testemunhas. Ou esse mais recente, 

Problemas Inculturais Brasileiros. então eu 

me informo. Mas no meu caso, já vi que se 

me despregar do meu trabalho de escrever 

(o tempo se reduzindo tanto, meu Deus!) e 

começar a fiscalizar, digamos, esses órgãos, 

acabaria me afastando do meu objetivo. Já 

sou dispersiva por natureza, aquele meu 

lado distraído... Ora, se começar a assumir 

todos esses problemas que há anos se ar-

rastam implacáveis, insolúveis, seria difícil 

escrever. Participo ativamente das lutas do 

escritor. ah, sim, nunca me recusei a dar o 

meu nome ou apoio a uma causa. estava lá 

longe numa fazenda no interior do estado 

quando fui chamada ao Rio para fazer par-

te de uma pequena comitiva que levaria ao 

Ministro da Justiça, em Brasília, o “Manifesto 

dos intelectuais” contra a censura. O famoso 

“Manifesto” com centenas de assinaturas 

– todo o poder criador do Brasil. imediata-

mente peguei a estrada e dois dias depois já 

estava no Rio, no aeroporto, rumo a Brasí-

lia. Não tenho me omitido nunca.frequento 

universidades, dou depoimentos e gosto de 

dialogar com os jovens – função importante 

para o escritor. Recebo estudantes. Mais não 

posso fazer dentro do natural desgaste do 

dia a dia. O quadro de exigências é muito 

grande. O principal é escrever.

MAM: Qual é o seu método de escrever?

LFT: Nem dia certo nem hora certa, nada 

disso. eu me sento e vou escrevendo por-

que se ficar entregue à chamada inspiração 

(palavra que saiu da moda, mas que é mui-

to boa para definir o indefinível) eu traba-

lharia pouquíssimo. exijo minha concentra-

ção, me proponho tais e tais tarefas. ideias 

em estado latente. imagens, sonhos, frases 

– tudo isso pode ser a origem de um conto. 

Ou de um romance. Tenho é que começar 

me desafiando com prazos. Que de resto, 

não cumpro nunca. Mas é bom me estimu-

lar com esses desafios.

MAM: Como foi o Encontro Internacional 

de Editores, realizado em 77, em São Paulo? 

Você participou da Comissão Organizadora?

LFT: assumi a responsabilidade de cola-

borar e fui até o fim. Cumpri minha parte. 

Mas confesso que não me envolverei jamais 

numa experiência semelhante. Quando tudo 

terminou (e tudo somado, foi um sucesso) 

fiquei com o sentimento de tamanha per-

da de tempo. É preciso dar mais atenção às 

prioridades.

MAM: Quais são essas prioridades?

LFT: escrever. Ler. Conversar com meu filho. 

Ouvir música. Ver um amigo.

MAM: Você fala muito em fim, em tempo 

marcado, em morte.

LFT: É um dos temas sempre presentes na 

minha ficção. a vida também lá está. essa 
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lucidez diante do tempo e da nossa finitude 

nos dá bem a ideia dos valores prioritários. 

Não quero com isso me colocar cheia de sa-

bedoria para julgar o que importa e o que 

não importa, assim como quem levanta na 

mão uma balança com os dois pratos das 

opções. Também me envolvo e me disper-

so no cotidiano tanta perplexidade. Tanta 

solicitação – resistir quem háde? O que é 

preciso é uma certa vigilância nessa dispo-

nibilidade.

MAM: A sensação que me dá é que você 

se tranca num laboratório fotográfico e 

conhece o lugar de cada coisa mesmo no 

escuro, não se permitindo ver a luz, ficando 

vedada a ela. Não tem janelas para o conta

to externo e você fica isolada da claridade, 

do sol.

LFT: Não me entenda depressa demais – 

quem foi mesmo que disse isso? O fato é 

que temos que exigir um pouco ao menos 

de solidão. simples defesa. exigir um pou-

co mais de respeito, ninguém respeita nin-

guém. esse acúmulo de ruídos, de vozes, de 

acontecimentos. se a gente não se defen-

der (um pouco de toda essa carga que vem 

lá de fora como uma enxurrada, se a gen-

te não fechar a janela, a porta, o filme se 

perde. Às vezes é preciso isso. É necessário 

uma certa obscuridade. Um distanciamen-

to. a luz, quando excessiva, tem seu lado 

devorador: se me deslumbrar, não enxergo 

mais nada. É no laboratório que você vai 

revelar os filmes que andou tirando. a pala-

vra, como Deus, está em toda parte. Tenho 

que ir buscá-la. Com amor não destituído 

de cólera, fazer a seleção. Busca. Pesquisa. 

Luta.

MAM: Você distancia o escritor dos ou

tros homens? Acha que é uma dádiva, por 

exemplo?

LFT: sem dúvida, separo o escritor dos 

outros homens. Nem melhor ou pior, mas 

diferente. Dádiva ou condenação? Não 

sei. sei que é uma espécie de marca que 

distingue o artista. Não, nada de algo 

superior, não é uma superioridade, mas 

uma responsabilidade mais pesada, fal-

vez, percebe? Um fardo. Compensa? ah, 

sim, compensa. a alegria que me assalta 

às vezes em meio do trabalho. a alegria 

de ter amigos que me acompanham e me 

iluminam.

MAM: Como foi seu contato com Manuel 

Bandeira?

LFT: eu o admirava muito, era uma pessoa 

extraordinária. Nascemos no mesmo sig-

no: Áries. “Lygia”, ele me dizia, “a nossa 

estrela é Ha-mal, pequenina mas muito 

cintilante.”

MAM: Como você vê o boom da literatura 

brasileira ocorrido por volta de 1975?

LFT: sempre a literatura está em boom, al-

guns maiores, outros menores. Já houve 

antes, não houve? em 22, com a semana 

de arte Moderna. em 30, com Graciliano 

Ramos, Lins do Rêgo, Jorge amado, Rachel 

de Queiroz. a minha geração – Geração de 

45 – também não foi um acontecimento? 

apenas não usava a palavra boom nesse 

sentido de fermento. faz tempo que o cal-

deirão está fervendo, esse caldeirão vem 

de longe. Variam as circunstâncias, mais ou 

menos favoráveis, a um recrudescimento 

da criação.
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MAM: A que tipo de circunstância você se 

refere quando a censura, a repressão, os 

obstáculos estão todos aí?

LFT: Cresci ouvindo falar nesses obstáculos, 

nessas repressões, desafio permanente. e 

por que não dizer? estimulante. essa cir

cunstância é que espicaça o escritor, fornece 

para ele temas mais vivos. Mais fascinantes. 

acontece que nesses últimos anos a palavra 

tem sido mais fecunda porque mais objeti-

va, mais direta. antes, era uma palavra mais 

fechada, como se estivesse assim numa cus-

tódia. agora ela está indo para as univer-

sidades, está chegando às praças, acho es-

tupendas as experiências dos poetas jovens 

que vão até às praças divulgar seus poemas. 

sem elitismo. sem pudor. O escritor está per-

dendo o medo de dizer o que pensa. O que  

quer. sem esse medo ele poderá escrever 

grandes obras – apesar da censura, apesar 

de tudo.

MAM: Qual a função da vanguarda hoje no 

Brasil?

LFT: estou com Roland Barthes: quero cami-

nhar na retaguarda das vanguardas. Já me 

cansou essa história de vanguarda. De ver o 

escritor repetir palavras e fórmulas velhíssi-

mas e dizer “estou revolucionando!” então 

a gente vai ver e descobre que a inovação 

já estava no texto de Machado de assis.  

a revolução não pode vir como um mode-

lo do último figurino da moda. Revolução 

se faz de dentro para fora – nessa revolu-

ção eu acredito. Tantas novidades, tantos 

modismos. Tudo vai passando. e depois, 

o que adianta dizer que tal escritor é de 

vanguarda se ele não é bom? ele é bom? 

então pode ter cem anos ou doze anos e 

meio, pode ser desta ou daquela corrente 

– nada disso importa. a nossa escola Ro-

mântica teve tantos poetas. Quais ficaram? 

Um menino de vinte e um anos, Álvares de 

azevedo, esse em primeiro lugar. e um Cas-

tro alves, um Gonçalves Dias – uns poucos 

que, somados, não chegam a cinco pontas 

de uma estrela. Vanguarda (ou outro nome 

mais atual) não é um rótulo de uísque que 

se dependura no pescoço da garrafa. inte-

ressa é a qualidade do escritor que tem que 

ser consciente. insatisfeito e indomável na 

sua criação.
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Homenagem ao jornalista 
Otávio Frias Filho

sérgio dávila
Jornalista

agradeço à academia Brasileira de 

Letras pela iniciativa, na pessoa de 

ana Maria Machado, aos que me 

antecederam com falas tão eloquentes, os 

acadêmicos Marcos Vinicios Vilaça e Cice-

ro sandroni e a acadêmico eleito Joaquim 

falcão. Reconheço também na audiência 

Maria Cristina frias, diretora editorial e de 

Redação da Folha de S. Paulo, e fernanda 

Diamant, editora da Revista 451, curadora 

da flip e viúva de Otávio frias filho.

Convivi com Otávio por 25 anos, em 

dois períodos de maneira profissionalmen-

te mais intensa. O primeiro foi de 1996 

a 2000, quando fui editor da Ilustrada, o 

Caderno de Cultura da Folha. O segundo 

foi de 2010 até a morte dele, em 21 de 

agosto; neste, por força de minha função e 

de nossa afinidade, tínhamos um contato 

diário.

Como o jornalismo é uma atividade 

exercida por especialistas em generalidades, 

nossa convivência abarcava vários assuntos 

do conhecimento – e do desconhecimen-

to – humano. Discutíamos política, econo-

mia, ciência e, é claro, nossa profissão. ele 

dizia a amigos que eu respirava jornalismo  

24 horas por dia – e hoje penso se era um 

elogio ou uma crítica...

sendo esta a Casa das letras, no entan-

to, gostaria de me restringir ao aspecto mais 

literário de nossa convivência, falando de 

alguns poucos livros que tiveram um papel 

em nossa relação profissional e, em grande 

medida, em minha formação, já que, além 

de meu superior hierárquico e amigo, Otá-

vio era meu mentor intelectual.

assim que assumi o cargo que ocu-

po hoje, recebi dele um exemplar surrado 

de A educação de Ciro. antes que os mais 

afoitos pensem se tratar de um tratado so-

bre os modos do ex-candidato pedetista à 

Presidência, esclareço que falo da Ciropé

dia, a biografia romanceada que o atenien-

se xenofonte fez de Ciro, o Grande, consi-

derado o fundador do império Persa, escrita 

370 anos antes de Cristo.

É um dos livros canônicos da nossa histó-

ria, multifacetado e de muitas leituras pos-

síveis, mas o que interessava ao Otávio era 

o aspecto formativo de jovens líderes que 

a obra também tem. Muitos a consideram 

uma das inspirações de O príncipe, de Ma-

quiavel, embora haja controvérsia quanto a 

Mesa-redonda realizada na aBL em 13 de novembro de 2018.
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isso. O exemplar que ele me presenteou era 

de 1965, lançado naquele ano pela editora 

Cultrix e comprado de um sebo. eu o guar-

do com carinho.

eu salto 2.000 anos para falar de outro 

livro mais recente de um dos autores por 

quem ele tinha admiração. É Solar, de ian 

Mcewan, de 2010, publicado pela Compa-

nhia das Letras em bela tradução de Jorio 

Dauster, um libelo contra o politicamente 

correto, principalmente contra o círculo po-

liticamente correto dos militantes da causa 

ambiental. Corrosivo, irônico, ataca um dos 

pontos que mais horrorizava Otávio, que é 

o patrulhamento das ideias.

entre os dois títulos houve dezenas.

Para citar alguns: Como morrem os po

bres e outros ensaios, de George Orwell; O 

mundo em desordem e O Leviatã Desafia

do, dois volumes de divulgação de história 

mundial de Demétrio Magnoli, colunista da 

Folha, e elaine senise Barbosa, obras que 

ele definia como “operações de catarata”, 

citando uma frase de seu pai, Octavio frias 

de Oliveira, o seu frias, para definir um tex-

to cristalino sobre um assunto muitas vezes 

complexo.

Também Essencial Padre Vieira, do qual 

ele destacava o “sermão da sexagésima”, 

que ele considerava um guia atualíssimo de 

estilo; O Príncipe e o Sabiá, coletânea de 

Otto Lara Resende, outro ex-colunista do 

jornal, do qual ele recomendava particular-

mente dois perfis, do ex-presidente Jânio 

Quadros e do publisher adolpho Bloch.

ainda O ópio dos intelectuais, de Ray-

mond aron, e O retrato, de Osvaldo Pe-

ralva, um ex-correspondente da Folha. a 

unir ambos estava a coragem de ir contra 

o pensamento majoritário em suas épocas 

respectivas. Não por acaso ele os lançou 

pela Três estrelas, selo literário que era a 

menina dos olhos de Otávio e que ele criou 

em 2011.

Otávio dava livros com um objetivo 

prático, além de ajudar na formação do re-

ceptor – passava dicas. e os devorava com 

curiosidade genuína. Lembro-me de mais 

de uma viagem de avião que fizemos em 

que ele levava um livro para a leitura. Mui-

tos viravam resenha em suas colunas. Ou-

tros tantos rendiam pautas. a maioria ele 

concluía no próprio avião.

sua técnica de leitura, ao menos nes-

tas saídas de trabalho em que eu estava, 

às vezes para Brasília ou aqui para o Rio de 

Janeiro, era universitária. Previamente, de 

posse do livro original, que ele comprava, 

obviamente, pedia que fosse feita um xerox 

da obra inteira.

No avião, tirava da mala o calhama-

ço com o conjunto das páginas impressas 

lado a lado, frente e verso, abria a mesinha 

à frente e começava a leitura, sublinhan-

do passagens com caneta e régua. Quem 

passasse ao lado imaginaria um professor a 

preparar sua aula na faculdade ou um estu-

dante maduro que nunca perdeu a vontade 

de aprender.

De certa maneira, Otávio era um pouco 

dos dois.

em determinado momento, abandona-

va o material, ia esticar as pernas pelo cor-

redor e voltava com a soma: “Contei dez 

pessoas lendo jornal”, dizia, invento aqui os 

números de memória. “Cinco na versão im-

pressa, cinco na digital. Metade lia a Folha”, 

orgulhava-se.

Orgulho não era adjetivo usual para de-

finir Otávio.

autor de vários livros e peças, ele os lan-

çava sem estardalhaço e os assinava com 
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dedicatórias inteligentes, mas tímidas. O 

meu preferido é Queda livre, com o subtítu-

lo “ensaios de Risco”, publicado em 2003 

pela Companhia das Letras, coletânea de 

textos que ele chamava de “investigações 

participativas” e nos quais narrava expe-

riências como saltar de paraquedas, viajar 

num submarino e arriscar-se como ator 

numa peça.

Lembro-me de, na Redação, receber as 

provas do livro com um bilhete com um jogo 

de palavras: “sérgio, você se arriscaria fazer 

a reportagem?” eu aceitei a sugestão dele e 

escrevi com liberdade. Nenhuma palavra foi 

mudada. No lançamento, Otávio fez a se-

guinte dedicatória em meu exemplar: “Para 

o sérgio, que descascou este abacaxi.”

a circulação de livros entre nós era uma 

via dupla, a dele para mim muito mais mo-

vimentada, é claro. Mas houve algumas 

ousadias de minha parte. Na volta de uma 

viagem de férias a Nova York, trouxe a edi-

ção mais recente do livro de Primeiras Pági-

nas do jornal The New York Times, que ele 

deixou anos na mesa de centro de sua sala 

no jornal.

Dei a ele recentemente Nós, de Yevgeny 

Zamyatin. Concluído em 1921, é conside-

rado o precursor das ficções científicas dis-

tópicas, inspirador de Admirável Mundo 

Novo, de aldous Huxley, entre outros. Não 

havia tradução para o livro no Brasil há dé-

cadas, e a edição da aleph é belíssima.

em 2013, comprei pela amazon dois 

exemplares da edição de trigésimo aniversá-

rio de On Writing Well, manual clássico de 

escrita de não-ficção de William Zinsser. Dei 

um a Otávio com um bilhete de recomen-

dação e devorei o outro. seis meses depois, 

ele acabou lendo o livro. Comprou dez ou-

tros livros e distribuiu a alguns profissionais 

mais próximos – não era incomum que fi-

zesse isso; Otávio chamava a prática de 

“panfletagem”.

Um deles foi justamente para mim, com 

um bilhete: “sérgio, recomendo vivamente 

a leitura. eu gostaria de ter lido este livro 

quando era mais novo.” eu nunca o corri-

gi. anos depois, por iniciativa dele, a Três 

estrelas lançou a versão em português. 

Zinsser ainda estava vivo e acompanhou a 

tradução. Na edição, Otávio limpou as refe-

rências exageradas a jornalismo esportivo, 

principalmente aos relatos de jogos de bei-

sebol.

Como Escrever Bem virou um dos suces-

sos do selo literário da Folha. até o fim da 

vida, Otávio gostava de dar de presente o 

livro, que passou a ser item obrigatório no 

pacote que recebem os recém-contratados 

pelo jornal, junto do Manual da Redação e 

do livro de Primeiras Páginas, outros dois 

projetos supervisionados por ele de ampla 

repercussão.

O cuidado com a língua portuguesa num 

jornal de divulgação geral era obsessão de 

Otávio – assim como é de Maria Cristina. 

além de um colunista de português, sérgio 

Rodrigues, que sucedeu outro, o Professor 

Pasquale, a Folha deve ser um dos únicos 

diários a ter uma professora residente na 

Redação, Thais Nicoleti de Camargo, graças 

ao empenho pessoal de Cristina.

Mas o livro de que mais me lem-

bro hoje quando penso no Otávio é jus-

tamente aquele que não li – e nunca terei 

oportunidade de ler. É o que ele definiu 

como “a autobiografia do meu pai”, na úl-

tima entrevista que deu, em agosto deste 

ano. Já tinha os esboços dos capítulos e os 

títulos de cada um: Urgência, no qual fala-

ria da descoberta e do tratamento de sua 
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doença, Os fatos, uma referência a auto-

biografia homônima do escritor Philip Roth, 

Capitalismo, Ditadura e Democracia. Neles, 

Otávio narraria a vida do pai e a sua própria.
Esse livro sobre o meu pai, que eu pas

sei anos, quase que a vida inteira, me prepa
rando um dia para escrever, no fundo é uma 
espécie de autobiografia minha por meio de 
meu pai, ou através de um relato da vida do 
meu pai, contou ao jornalista fernando Bar-
ros e silva.

ele morreu antes de começar.

Mas ele deixa frutos. Teremos dois li-

vros que estavam prontos ou encaminha-

dos e devem ser lançados no ano que vem. 

Sete histórias que fazem pensar é o título 

provisório de um deles, para crianças, com 

sua versão para a vida do primeiro buda, a 

parábola bíblica do filho pródigo, a histó-

ria de Guilherme Tell, a de Romeu e Julieta,  

A vida é sonho, de Calderón de la Barca, 

uma versão de O capote, de Gógol, e o na-

vio Titanic.

O outro reunirá ensaios publicados pela 

imprensa mas nunca lançados em livro. eu 

comprarei e lerei os dois. Não haverá mais 

dedicatórias ou recomendações novas. Mas 

haverá um pouco mais do pensamento de 

Otávio frias filho, que hoje é homenageado 

aqui, na presença de sua irmã, de sua viúva, 

de amigos e de admiradores. Não é pouca 

coisa.

Como diz o Padre Vieira na conclusão 

do Sermão da sexagésima, “(...) saiba a 

mesma terra que ainda está em estado de 

reverdecer e dar muito fruto”.



Folha 

Cícero Sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na academia Brasileira de Letras

P residente da associação Brasileira de 

imprensa eleito em 1983 e falecido 

aos 103 anos de idade, além de jorna-

lista durante toda a sua vida adulta, Barbosa 

Lima sobrinho escreveu vários livros sobre a 

história do Brasil e estudos sobre os nossos 

problemas econômicos, sociais e políticos. 

em sua casa na Rua assunção, em Botafogo 

havia uma estante com mais de cem livros 

de sua autoria, e como costumava dizer, ne-

nhuma coletânea de artigos. entre as lições 

que aprendi com ele no convívio semanal 

na aBi por mais de um quarto de século, 

marcou-me a afirmação de que, se as fon-

tes primárias são indispensáveis ao traba-

lho do historiador, nas coleções dos jornais 

encontra-se a descrição dos acontecimen-

tos no calor da hora, e a influência decisiva 

que a imprensa exerceu sobre eles. e assim 

aconteceu na independência, na abolição 

da escravatura e na proclamação da Repú-

blica, para citar apenas três momentos fun-

damentais da nossa história.

além de presidente da aBi, Barbosa 

Lima sobrinho também foi presidente des-

ta Casa. Outro presidente, Rui Barbosa, 

afirmou: “a imprensa é a vista da nação. 

Por ela é que a nação acompanha o que 

lhe passa ao perto e ao longe, enxerga o 

que lhe malfazem, devassa o que lhe ocul-

tam e tramam, colhe o que sonegam e rou-

bam, percebe onde lhe alvejam ou nodoam, 

mede o que lhe cerceiam ou destroem, vela 

pelo que lhe interessa, e se acautela do que 

a ameaça.” Com a morte de Machado de 

assis, o consolidador da Casa, e cujo legado 

de jornalista narra grande parte do segun-

do Reinado, com a pena da ironia molhada 

na tinta da melancolia, Rui, que se exilara 

na inglaterra quando perseguido pelo go-

verno floriano Peixoto, sucedeu-o durante 

nove anos.

e nesta lista de presidentes da aBL, além 

dos pais fundadores da nossa história, en-

contramos austregésilo de athayde, o que 

mais tempo permaneceu no cargo, de 1958 

até falecer em 1993. Profissão de athayde, 

jornalista. Redator brasileiro da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, que no 

próximo dia 10 de dezembro completa se-

tenta anos de existência, ele nos deixou um 

legado de defesa da liberdade da imprensa 

espalhado em toda a sua obra jornalística 

da qual extraio o seguinte trecho de artigo, 

Mesa-redonda realizada na aBL em 13 de novembro de 2018.
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escrito quando o marechal Castelo Branco 

enviou ao Congresso, então emasculado, 

o projeto de Lei de imprensa que cerceava 

a liberdade de expressão: “Quando os go-

vernos mentem, caluniam e cometem toda 

sorte de abusos, para a defesa do povo res-

ta apenas a liberdade da imprensa.”

Por todos os motivos esta Casa se sente 

honrada ao prestar homenagem póstuma 

a quem pautou sua vida, de forma tão pre-

coce terminada, pelo constante trabalho no 

desenvolvimento de uma imprensa livre, de 

qualidade, responsável, isenta e atenta às de-

mandas de informação: Octávio frias filho. 

ainda jovem, ele consagrou-se ao trabalho 

de renovar a Folha de S.Paulo, sempre em 

processo de modernização, e assim ajudou 

também a renovar o jornalismo brasileiro.

Peço vênia para trazer aqui uma lem-

brança da minha infância. entre os amigos 

presentes, julgo ser o mais antigo leitor da 

Folha. Nasci em são Paulo e aprendi as pri-

meiras letras até os onze anos nos jornais 

paulistas. Não, não sou tão velho para ter 

lido a primeira edição da Folha, então Folha 

da Manhã, em 1921. Mas aos dez anos, em 

1945, já procurava ler os jornais que meu 

pai trazia para casa: o Estado, a Folha e a 

Gazeta. Talvez por mergulhar na leitura des-

tes jornais no último ano da infância, em 

vez de me aplicar no estudo dos deveres 

escolares, imaginei que quando crescesse 

gostaria de ser jornalista.

este sonho perdeu-se no tempo. Naque-

le mesmo ano minha família mudou-se para 

o Rio de Janeiro, e a saudade dos jornais 

paulistas foi compensada pela leitura do 

Correio da Manhã, e mais tarde também de 

O Globo e do Jornal do Brasil, jornais nos 

quais eu pensava um dia trabalhar, o que de 

fato aconteceu. À época, livres da censura 

do estado Novo, os jornais brasileiros goza-

vam da liberdade que se extinguiu em todo 

o país a partir de 1964.

avançando de volta ao passado, lem-

bro que da Colônia aos dias de hoje, nos-

sa história registra um tempo maior sem 

imprensa ou sem imprensa livre do que 

em regime liberal. Basta lembrar que, nos 

322 anos desde o achamento da Terra até 

a independência, não havia impressoras no 

Brasil, a não ser em brevíssimos períodos de 

Nassau em Pernambuco e Gomes freire no 

Rio de Janeiro. assim, sem contar o Correio 

Braziliense, armazém literário, impresso em 

Londres, começa com a Gazeta do Rio de 

Janeiro, o Diário Oficial. após a primeira 

medida liberalizadora do regente D. João, 

surgiram outros jornais, mais panfletos do 

que jornais, que isabel Lustosa estudou 

em seu livro Insultos impressos. Todos eles, 

entre os quais a Aurora Fluminense, de 

evaristo da Veiga, impressos em máquinas 

toscas movidas à força do trabalho escravo, 

e assim lamento constatar que a imprensa 

brasileira nasceu sob esse regime desumano 

que atrasou em séculos o Brasil em seu de-

senvolvimento econômico, cultural e social.

as máquinas que imprimiram o primei-

ro exemplar da Folha, em 1921, 33 anos 

após o fim do regime escravocrata, eram 

modernas. Os primeiros sessenta anos 

da história do jornal foram contados com 

exemplar exatidão no livro Folha de S.Paulo 

1921/1981, de Carlos Guilherme Motta e 

Maria Helena Capelato. Trata-se de histó-

ria fecunda, que prosseguiu no correr do 

tempo, com mudanças de orientação e de 

donos, a acompanhar sempre com régua e 

compasso o descompasso de nossa história. 

No volumoso álbum Primeira Pági

na, onde encontramos a reprodução da 
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primeira Folha inicial, de 1921 até a de 5 de 

outubro de 1998, quando a manchete do 

jornal foi “fHC é o primeiro presidente a se 

reeleger na história o país”, extraí este texto 

de Otávio frias filho, que explica não só a 

confecção da folha de rosto, mas alcança 

todo o dia a dia da produção de um jornal. 

suas palavras: “Mesmo que não exista acor-

do sobre o que é um ‘fato’ – como isolá-lo, 

por exemplo, do fluxo em que se dissolvem 

todos os acontecimentos? –, damos como 

certo que a cada dia ocorre uma infinidade 

deles. somente uma parcela ínfima é re-

colhida e relatada às pressas pelos jornais; 

parcela ainda menor é projetada, depois de 

vencer uma corrida semelhante à da seleção 

natural, nas primeiras páginas. elas se con-

vertem, assim, em espelho do mundo, de 

acordo com metáfora famosa, mas se trata 

de espelho não só convexo, como também 

duplo. Por meio dele ficamos conhecendo 

tanto sobre a realidade objetiva, exterior 

que procuraram focalizar, quanto sobre o 

recorte humano – suas indiossincrasias, há-

bitos e ilusões – que determinou a escolha 

entre o que ‘vale’ e o que ‘não vale’ dar na 

primeira página. ... a legitimidade dos jor-

nais se conecta cada vez mais na sua pre-

tensão, ainda quando em vão, de imprimir 

certa ordem ao caos e deduzir, do turbilhão 

de informação fervilhante, alguma síntese. 

seu lastro é o mais essencial dos ritmos, a 

periodicidade que deu origem a todos os 

calendários à alternância entre dia e noite, 

sono e vigília – lapso de tempo em que cabe 

todo um mundo de surpresas e a promessa 

de outro amanhã.” 

Texto límpido e sintético a demonstrar 

não só o repórter consciente de sua profis-

são, mas também reflexão sobre a maneira 

de fazer jornal. 

O jovem repórter, levado por seu pai à re-

dação, sucedia aos que o antecederam, des-

de 1921 até 1930 dirigido por Olival Cunha e 

Pedro Cunha, jornal voltado para os proble-

mas da cidade. Com a vitória da Revolução 

de 30 foi empastelado e voltou em 1931 sob 

a direção de Octaviano de Lima, Diógenes de 

Lemos e Guilherme de almeida. sim, o poeta 

modernista, autor de vasta obra, o primeiro 

de sua geração, iconoclasta diante da aca-

demia, a ingressar nesta Casa, em 1930, na 

sucessão de amadeu amaral. Participou da 

Revolução Constitucionalista de são Paulo 

em 1932 e foi exilado para Portugal. ao seu 

lado, entre tantos outros revolucionários do 

jovem repórter dos Diários Associados que, 

em 1951, com seu voto, ingressaria nesta 

academia.

em 1945 a diretoria passa para Nabanti-

no Ramos, alcides Ribeiro Meirelles e Clovis 

Medeiros Queiroga. e em 1962 assumem 

Octávio frias de Oliveira e Carlos Caldeira 

filho. Nicolau sevcenko nota o caráter des-

contínuo, pleno de rupturas e redefinições, 

que assinala o percurso da fsP desde a sua 

fundação, e pergunta-se se isso poderia pa-

recer demérito para alguns, mas ele mesmo 

responde: 
“Eu diria que acompanhar o espírito do 

tempo, nas tecnologias de imprimir, na for
ma de apresentar o jornalismo, me encan
ta, porque coloca esse diário sob o signo da 
ruptura que, ao que me parece, preside não 
só a essência do exercício jornalístico, seja 
na crítica ou no apoio quanto aos próprios 
movimentos dessa estranha nebulosa deno
minada história”.

e assim chegamos ao momento em que 

o jovem Otávio, depois de formar-se em Di-

reito e concluir o curso de pós-graduação 

em Ciência sociais na UsP, a pedido do 
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pai, passa a trabalhar no jornal ao lado do 

então redator chefe, Cláudio abramo, um 

dos expoentes do jornalismo brasileiro do 

século xx. Participou da reforma editorial 

conduzida por seu pai e abramo, na qual 

as páginas da Folha foram abertas a polí-

ticos e intelectuais de todas as tendências, 

ao valer-se do início da abertura política. a 

linha pluralista trouxe prestígio à Folha e a 

aproximou da sociedade civil.

Diretor da redação desde maio de 1984 

em substituição a Boris Casoy, Otávio siste-

matizou e desenvolveu as experiências do 

jornal no período da abertura política e da 

campanha pelas Diretas Já. iniciou, então, 

o Projeto folha, definido pela prática de um 

jornalismo crítico, apartidário e pluralista. em 

1984 surgiu o Manual da Redação, atualiza-

do desde então. Mais que um manual de es-

tilo, é um conjunto de normas e compromis-

sos assumidos pelo jornal. foi o primeiro livro 

do gênero colocado à disposição do público. 

e ampliou sua distribuição nacional, em es-

pecial para o Rio de Janeiro, ao contratar jor-

nalistas integrantes do quadro desta Casa, 

entre os quais os saudosos Otto Lara Re-

sende, Carlos Heitor Cony, antonio Callado 

e ferreira Gullar. Por oportuno, gostaria de 

lembrar dois membros do Conselho editorial 

da Folha, meus mestres e meus amigos: Luis 

alberto Bahia e Osvaldo Peralva. sem esque-

cer os vigorosos talentos que, com coragem, 

enfrentaram a ditadura e continuam na ati-

va: Jânio de freitas e Clóvis Rossi. são tantos 

os heróis desta jornada que levaria muito 

tempo para citá-los aqui. 

Nesta galeria de nomes que fizeram a 

história da imprensa brasileira e a história 

do Brasil, o nome de Otávio frias filho tem 

papel destacado. sua vida, dedicada à mo-

dernização da Folha de S.Paulo, influenciou 

de forma radical os jornais diários brasilei-

ros e estabeleceu um cânone, hoje exemplo 

para todos.
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Ocupante da Cadeira 3 na academia Brasileira de Letras

Moebius strip ii é uma formiga de-

senhada por Maurits Cornelis es-

cher no século passado. 

É também a figura central da capa do 

livro de Otávio frias filho, Seleção Natural: 

Ensaios de cultura e política, de 2009, da 

Publifolha.

escher, artista gráfico holandês, dese-

nhou formigas em movimento, concomi-

tantemente, indo ou vindo, subindo ou des-

cendo, para a direita ou para a esquerda, 

sobre e sob uma treliça retorcida. 

figura 1 
Otávio frias. seleção Natural.

esta capa não foi escolha aleatória de 

Otávio. 

Hoje, quando ver é também escrever, 

dificilmente o autor deixa de participar da 

definição da capa de seu livro. 

No mínimo, avança um código de com-

preensão, ou uma preferência estética.

em Seleção Natural, com escher, Otávio 

avançou os dois: compreensão e estética.

Tanto escher, quanto as formigas estão 

presentes em outros textos seus. inclusive 

no ousado brilhante A descendência de 

Darwin. 

Onde Otávio procurou nos estudos do 

entomologista edward Wilson os dados so-

bre formação dos hábitos, isto é, da cultura 

organizacional nas formigas.

Produziu um ensaio, quase um questio-

namento metafísico da ciência, um de seus 

temas preferidos. e concluiu que a teoria da 

evolução das espécies nos levaria à mono-

tonia do previsível.

 analisando agora a capa de escher, 

para me reencontrar com Otávio, deduzi 

– responsabilidade minha – algumas das 

características do motor do seu pensamen-

to antimonotonias.

Mesa-redonda realizada na aBL em 13 de novembro de 2018.
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antimonotonias que lhe colocou em 

movimento como jornalista-editor e escri-

tor-ensaísta. Tais como: 

a permanente obsessão de ultrapassar 

limites, até fazer o racional tocar no irracio-

nal. e vice-versa. 

a revelação de simetrias e assimetrias, 

perspectivas e antiperspectivas, até mesmo  

de ilusões óticas, escondidas onde estives-

sem, na notícia ou no ensaio. 

a aceitação e, ao mesmo tempo, a fuga 

da contingência que aprisiona o jornalista, 

em direção ao futuro, do qual ele próprio 

muito duvidava.

acreditava inclusive que o passado po-

deria se fazer futuro, como sugere sua críti-

ca ao filme Alien, de Ridley scott.

O combustível ativante de seu pensa-

mento era uma permanente curiosidade 

sobre tudo e todos.

Curiosidade a ser transmitida aos leito-

res. Com clareza. e simplicidade.

Mesmo as contradições precisavam cla-

ramente ser verbalizadas. inclusive as con-

tradições sobre si mesmo. 

Por exemplo.

 em certo momento da vida chegou 

mesmo a dizer: 
O que eu tinha era quase uma fé na inexis

tência de Deus.

Como editor, pedia a seus colegas da 

Folha: “Didatismo, didatismo”.  

Que o jornalista explicasse, traduzisse 

a notícia, o fato, a pauta, não no nível de 

compreensão deles próprios. 

Mas no nível de seus interlocutores maio-

res, seus chefes permanentes: os leitores.

argumentou certa vez ao criar a seção 

“análise”:
As pesquisas mostram que nosso leitor 

compreende muito menos do que gostaríamos. 

Precisamos traduzir, simplificar as notícias, os 
debates numa linguagem e num raciocínio 
mais perto do leitor.

O Brasil precisa mais compreender o Brasil.
foi para esta tarefa, inclusive, que o 

próprio Otávio nos chamou para a análise 
quase diária do julgamento do Mensalão. 

em uma entrevista, perguntaram-lhe o 
que gostaria de ter sido, se não tivesse sido 
jornalista.

Professor. Professor. Respondeu.
e foi. 
sua sala de aula, situada em são Paulo, 

na alameda Barão de Limeira, foi o Brasil.
em quase todo bom jornalista há um 

professor potencial. e vice-versa. em quase 
todo professor há um jornalista latente. 

Mas atenção, exigia, além do didatismo, 
precisão e rigor.

Otávio foi seu crítico mais íntimo e ri-
goroso. 

em momentos de solidão, procurava se 
não havia algo nele mesmo “de relevante 
e que passara desapercebido nestes longos 
anos em que temos convivido intimamente, 
eu e eu”.

Como se ele fosse seu próprio fernando 
Pessoa a exigir: “Nada teu exagera ou exclui”.

Como editor, Otávio demandava “rigor 
espartano”, diria Gilberto freyre.

Como escritor na busca do prazer de 
pensar e escrever, de criticar e criar, era mais 
dionisíaco.

Brincava com a inteligência que fabri-
cava, com as dúvidas que o mantinha em 

estado de permanente energia intelectual. 

Como editor, sua função foi orquestrar 

um jornal, às vezes Wagner, às vezes Mozart, 

oferecendo aos leitores as fontes plurais, as 

repetições, as checagens, a surpresa do iné-

dito, tanto o trompete quanto o piano.
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e mais raramente a harpa, nunca na pri-

meira página. a flauta, quase sempre no pé 

de página. Ou o cello que se desdobrava, 

grave e longo, no fim do editorial. 

Detestava a notícia solo. 

Orquestrava as infinitas melodias, a har-

monia e a desarmonia, do quotidiano, do 

eterno presente, como gostava de dizer. 

Não se tratava de oferecer ao leitor ape-

nas o debate fragmentado ou a posição 

explicitada e argumentada. Posições fixas, 

apenas em momentos decisivos. Quando 

valores, como liberdades, mais do que es-

tratégias jornalísticas, estavam em jogo.

Tinha perfeita ciência da complexidade 

do aparentemente simples.

Detestava a notícia óbvia. Queria a notí-

cia colorida por suas inúmeras tonalidades. 

Como escher, Otávio sabia que a reali-

dade, a notícia, o fato é feito por escadas 

que descem, quando estão subindo. 

Por portas que se abrem, quando estão 

fechadas. 

Por pássaros que estão indo, quando es-

tão voltando. 

Por caminhos que se cruzam, quando se 

separam.

figura 2. 
Maurits Cornelis escher. “Relatividade”.  
M. C. escher foundation-Baarn-Holanda.

Detestava notícia de uma nota só.

a edição de um jornal tem sempre o 

momento de incerteza da surpresa.

Da necessidade de estilhaçar o fato, ex-

plodi-lo, recompô-lo, desintegrá-lo e, assim, 

revelar seu plasma original.

Um editor é tanto mais editor quanto 

mais descobridor de surpresas. De furos.

Não só furos de notícias, mas furos de 

intepretações, ideias e opiniões.

Ou de deslizes, como Otávio me disse 

um dia.

Éramos, então, muito jovens.

a arte do editor, como chefe de orques-

tra, assemelha-se à arte combinatória.

É uma expressão de Leibniz, de cerca de 

1.600.

Diz o seguinte:
A principal ideia é que todos os conceitos 

não são mais do que combinações de um pe
queno número de simples conceitos.

Assim como as palavras são combinações 
de letras.

Todas as verdades podem ser expressas 
numa combinação apropriada de conceitos.

O que, por sua vez, pode ser decomposto 
em simples ideias, tonando a análise mais fácil.

isto é uma edição.

Permite combinar, descombinar, recom-

binar, reconfigurar, criar, recriar, expandir, 

equilibrar ou desequilibrar a nossa equação. 

a nossa sinfonia.

Otávio elevou a Folha de São Paulo à ex-

celência da arte combinatória.

Não se trata de justaposição, contradi-

tório, mestiçagem ou sincretismos. Ou mes-

mo de tambores rufando.

Nem é a arte das dicotomias. É a arte 

de uma unidade inventar ou reinventar a 

outra.

Lembram a capa do livro?
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a mesma formiga significa e designifica 

a outra.

a arte combinatória é arte da criação 

das possibilidades prováveis, ainda não vi-

síveis. 

Dos sons, ainda não ouvidos.

É puro jornalismo.

Percam, pois, as esperanças quem pre-

tendeu ou ainda pretende moldar a Folha 

como de “direita” ou de “esquerda”. “Li-

beral” ou “conservador”. “situação” ou 

“oposição”. “socialista” ou “capitalista”.

a unidade, a perspectiva, a opinião não 

importa. importa a combinação entre elas. 

a combinação é o som e o segredo.

“O som ao redor”. Pernambucanamente. 

e quem detém este segredo é o editor: 

Otávio.

Chefe de orquestra. 

É como se Otávio entendesse o Bra-

sil, até mesmo sua própria vida, como um 

imenso banco de dados. 

Quanto mais dados, cruzamentos, opo-

sições, multiplicidades, inovações, mais sur-

presas. Mais realidades. 

O editor propõe, a Folha põe e o leitor 

dispõe.

e o dia seguinte, tudo repõe.

Não é por menos, que logo muito jo-

vem, antes mesmo de ser editor, abre as 

portas da Folha aos intelectuais: físicos, ju-

ristas, cientistas sociais, poetas e escritores.

Produziu a improvável combinação de 

todos, acima das jaulas dos partidos polí-

ticos, dos corporativismos de todas as clas-

ses, do limitador positivismo disciplinar, que 

ajudou a fazer surgir uma nova combina-

ção, a democracia, contra a combinação 

desgastada e corrosiva do autoritarismo.

Na democracia, a arte combinatória é a 

nova verdade.

finalmente, uma última palavra sobre 

a permanente tentação de Otávio de ultra-

passar limites.

esta tentação não foi apenas estratégia 

competitiva ou fórmula de exercitar a cria-

ção intelectual.

Nem mesmo pura adrenalina profissional.

foi também vida vivida.

Pois o que são seus ensaios de risco, 

publicados no livro Queda Livre, senão a 

curiosidade, o teste, ou stress, da coragem, 

o ilimite? 

são sete tentativas de tocar o ilimite 

com a mão e talvez até com o medo:

um salto de paraquedas, 
uma visita à aldeia amazônica do Santo  
 Daime,
um mergulho no oceano a bordo de um  
 submarino, 
uma experiência como ator de teatro, 
a peregrinação pelo caminho de Santiago, 
o mundo do sexo transgressivo e 
os abismos do suicídio.

e depois de tudo, como se não bastas-

se: “viver para contá-las”, diria García Mar-

ques. 

este saber de experiência feito foi a 

matéria-prima para seus ilimites literários, 

ensaísticos, dionisíacos. 

Já a matéria-prima para os ilimites jor-

nalísticos, espartanos, foram outras. Quase 

todas na defesa da liberdade de imprensa, 

de comunicação. 

Como diante do Presidente fernando 

Collor que ameaçava processar a ele e a 

três colegas da Folha por críticas ao seu go-

verno.  

É bom lembrar suas palavras de desas-

sombro.

Dizia em carta aberta, ao então presi-

dente fernando Collor.
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“O problema é o abismo que se abre entre 
o que o sr. diz e o que seu governo faz, entre o 
liberalismo da retórica e a selvageria da ação, 
entre o privatismo confesso e o intervencionis
mo que é praticado.

Como cidadão, estou farto de suas tentati
vas de iludir, desorganizar e tutelar a sociedade.

Que o senhor esqueça o processo contra 
meus três colegas e concentre seus rancores 
na minha pessoa, já que deseja atingir a Folha 
como instituição.

O senhor exige aplauso irrestrito e capitu
lação. Devo dizer que quanto mais o senhor 
persegue este jornal, maior é o ânimo que vejo 
nos olhos dos jornalistas, não apenas da Folha.

Seu governo será tragado pelo turbilhão 
do tempo, até que dele só reste uma pálida 
reminiscência. 

Mas este jornal, desde que cultive seu com
promisso com os direitos dos leitores para com 
a verdade, ainda continuará de pé.

Até mesmo o senhor é capaz de compre
ender por que minha causa é melhor do que 
a sua”.

foi. 

a história o fez vencedor.

e assim construiu para nós, seus amigos, 

colaboradores e admiradores, um exemplar 

eterno instante.

a favor da liberdade de imprensa. 

a sempre se repetir quando for neces-

sário.
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N a balança de seus contemporâneos 

de geração, os juízos sobre Oliveira 

Lima historiador aparecem como 

predominantemente favoráveis. Juízos pre-

dominantes, mas não unânimes. João Ribei-

ro o considera “melhor historiador da forma-

ção da nacionalidade”, com o que concorda 

euclides da Cunha. afonso Celso fala de 

seus conceitos engenhosos e argutos, além 

da imparcialidade, enquanto Max fleiuss o 

coloca numa tríade ao lado de Varnhagen 

e Capistrano de abreu. a escala, contudo 

é decrescente. José Veríssimo reconhece-

-lhe méritos, mas não deixa de fazer reparos 

aos “aspectos da literatura brasileira” e ao 

“Reconhecimento da independência”. este 

último seria considerado “muito superficial” 

por Capistrano, que já havia feito restrições 

à obra de estreia de Oliveira Lima sobre Per-

nambuco. Na correspondência do autor ce-

arense ele próprio comenta que após uma 

fase inicial de “boas relações” afastou-se 

dele, embora a distância não soe apenas 

como pessoal, mas intelectual. A Chave de 

Salomão de Gilberto amado chega ao extre-

mo da crítica negativa, bem ao estilo pole-

mista da “Belle Époque” brasileira.

Um primeiro ensaio de reabilitação – e 

a palavra aparece aplicada a ele em vários 

autores – surge com a reedição em 1945 

de “Dom João Vi no Brasil”. No prefácio, 

Otavio Tarquínio de sousa destaca a im-

portância da reconstituição da vida social, 

econômica e política do início do século xix 

– opinião semelhante à de euclides em “À 

margem da história”. e conclui afirmando 

que o livro talvez fosse “o ponto mais alto 

de nossa historiografia”.1

a reabilitação completa viria no cente-

nário do autor, cujas comemorações se ini-

ciaram em 1967. Um rico ciclo de estudos 

no itamaraty reunidos em volume, o livro de 

Gilberto freyre Oliveira Lima, Dom Quixo

te gordo, ampliando conferência dos anos 

1940, a edição da Obra Seleta em papel-

-bíblia com longo estudo introdutório de 

Barbosa Lima sobrinho e a biografia de 

fernando da Cruz Gouveia constituíram o 

panteão biográfico e historiográfico do au-

tor pernambucano.

1 sOUsa, Otavio Tarquinio de. Prefácio, in Manuel de 
Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, Rio de Janeiro, José 
Olímpio, 1945.
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Por que tal oscilação? Podemos conjetu-

rar várias explicações. Os percalços da carreira 

diplomática e seu conflito com Rio Branco, 

o prolongado afastamento do Brasil e aspi-

rações frustradas, como não conseguir ser 

ministro em Londres, governador de Pernam-

buco ou chanceler de Washington Luís2 con-

tribuíram para o desgaste de sua imagem. 

Um comportamento provocativo, na expres-

são de Barbosa Lima sobrinho,3 em especial 

nas Memórias, também pode ter contribuí-

do. Ou ainda uma carreira de scholar feita no 

exterior, aliás com brilho, mas sem seguidores 

ou discípulos no Brasil, em contraste, segun-

do Gilberto freyre, com a “quase seita” em 

torno a Capistrano de abreu.

as razões apontadas são exógenas à 

obra. sem excluí-las, poderíamos acrescen-

tar, à guisa de hipótese, outra explicação. 

Oliveira Lima escreveu muito, sobre temas 

diversos, demonstrando conhecimento 

abrangente da metodologia disponível nas 

ciências sociais de sua época, com amplo 

domínio das fontes históricas e também de 

dados contemporâneos, como transparece 

em seus trabalhos sobre o Japão e os esta-

dos Unidos. Mas o resultado é irregular, jus-

tapondo-se sínteses muito amplas a insights 

brilhantes, argumentos solidamente emba-

sados em documentos a juízos de valor. 

De tal forma isso ocorre que simulta-

neamente têm razão Veríssimo e Capistra-

no nas suas restrições, Otávio Tarquínio, 

euclides, Gilberto freyre e Barbosa Lima 

sobrinho no julgamento favorável, porque 

se referem a obras diversas, ou a aspectos 

diversos da mesma obra.

2 fReYRe, Gilberto. Oliveira Lima, Dom Quixote gordo, 
Recife, UfPe, 1968, p. 80.
3 a. J. Barbosa Lima. sOBRiNHO, Oliveira Lima: sua vida 
e sua obra, in Manuel de Oliveira Lima, Obra seleta, Rio 
de Janeiro, iNL, 1971, p. 120.

sem dúvida o grande livro de Oliveira 

Lima é Dom João VI no Brasil, mas para 

compreender sua concepção de História e 

as contribuições que deu ao corpus inter-

pretativo da história do Brasil não podemos 

nos restringir a ele. Para esse fim devemos 

percorrer os trabalhos sobre Pernambuco, 

a independência, o império, a formação 

da nacionalidade, a literatura brasileira, D. 

Pedro e D. Miguel, as colonizações compa-

radas e mesmo o compêndio de História da 

Civilização.

Reconstituindo a concepção 
de História em Oliveira Lima

Nas Memórias Oliveira Lima fala das pri-

meiras influências que contribuíram para 

sua formação: Renan, Taine, eça de Quei-

rós e Teófilo Braga.4 Cientificismo puro, 

um pouco abrandado pelo esteticismo de 

Renan, mesclando positivismo, darwinismo 

social e leituras posteriores de spencer, de 

quem o aproximava também a ideologia li-

beral. Leituras de toda uma geração que ia 

de silvio Romero (nascido em 1849), Capis-

trano de abreu (1853) e euclides da Cunha 

(1866) ao próprio autor, nascido em 1867. 

Cada um desses intelectuais brasileiros li-

dou a seu modo com esta tradição. Oliveira 

Lima adaptou-a, modificando-a e retirando-

-lhe os contornos dogmáticos, como o fez 

também Capistrano.

O que era a História para Oliveira Lima? 

Percepções esparsas aparecem dos primei-

ros trabalhos nos anos 1890 até os últimos 

trabalhos. Um resumo cômodo é dado por 

ele próprio no compêndio de História da Ci-

vilização, publicado em 1921.

4 LiMa, Manuel de Oliveira. Memórias (estas minhas re
miniscências...), Rio de Janeiro, José Olímpio, 1937, p. 29.
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a história faria parte das ciências sociais, 

cuja síntese conduzia à sociologia. era ain-

da o esquema epistemológico comtiano, 

pela senda de Taine. e poderia assumir as 

formas: narrativa, “inventário dos fatos me-

moráveis ocorridos no seio das sociedades 

civilizadas”; pragmática, “que procura dar 

a significação moral dos fenômenos his-

tóricos e trata de deduzir as relações que 

regem seu encadeamento”; e filosófica, 

“que busca alcançar e definir as causas da 

evolução humana e tenta mesmo explicar 

sua finalidade”.5 Desta vez, era a tradição 

hegeliana e da historiografia iluminista que 

adotava.

 a leitura de suas obras historiográficas 

permite constatar a coerência com que apli-

cava o modelo, embora muito temperado 

com a leitura aprofundada das fontes e 

uma preocupação estética.

Há assim, em Oliveira Lima, certa distân-

cia entre a prescrição sociológica e a prática 

historiográfica.

 a definição de sociologia é aquela que 

encontramos na ciência social francesa de 

Comte e Taine até o início do século xx, 

trazida para a história pelo compêndio de 

Langlois e seignobos que, aliás, cita. a ela 

caberia “estabelecer pelos seus processos 

e métodos as leis que presidem à atividade 

do organismo social”.6 À história, como aos 

demais campos do conhecimento, cumpriria 

fornecer-lhe os elementos empíricos que per-

mitiriam a construção do edifício científico. 

se tivesse aplicado rigorosamente a nor-

ma cientificista, sua obra teria tido a pobreza 

das interpretações históricas do apostolado 

Positivista, ou o dogmatismo de algumas 

5 Idem. História da Civilização (traços geraes), são Pau-
lo, Melhoramentos, 1921, p. 2. 
6 Idem, p. 6. 

das conclusões de silvio Romero. Percebia, 

porém, que os “fenômenos históricos não 

oferecem a mesma constância e regularida-

de” dos naturais e que as “deduções históri-

cas” e mesmo as “generalizações sociológi-

cas” possuíam uma “relatividade” que não 

se coadunava com a “verdadeira ciência”. 

abria-se assim um campo para as “ciências 

morais” que se distinguia claramente das 

“ciências físicas”.

se assim sintetizou a questão da cientifi-

cidade teoricamente, mais avançou neste ca-

minho na prática historiográfica, trabalhando 

conceitos e interpretando dados e comporta-

mentos individuais e coletivos com preocupa-

ções sociológicas, morais e estéticas.

analisemos estes pontos.

Gilberto freyre, que conheceu bem a 

obra e o homem, dizia que Oliveira Lima não 

se contentou em ser pesquisador, acrescen-

tando a seus trabalhos interpretação e atri-

buição de significado. sobre as realizações 

da pesquisa, isso mesmo disse Oliveira Lima 

ao fazer o elogio de seu patrono Varnhagen 

na academia Brasileira de Letras, mas acres-

centando a crítica em que lamentava a falta 

da interpretação sociológica.

era necessário, observa ainda freyre, a 

propósito de Oliveira Lima, associar dons 

de erudição e arte para que a obra fosse 

sugestiva e fecunda, introduzindo-lhe “so-

pro poético... indispensável para animar a 

história”.7

 esse registro de Gilberto freyre chama a 

atenção para as preocupações sociológicas 

e estéticas de Oliveira Lima. acrescentemos 

a ela as morais, como o próprio autor as 

considerava, e teremos completado o qua-

dro de sua concepção da história.

7 fReYRe, Gilberto. Op. cit., pp. 120-121.
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Para Oliveira Lima o historiador era ob-

viamente um pesquisador. Conhecia do-

cumentos e os analisava. Mesmo quando 

se baseava em investigações alheias, sabia 

onde ir procurar a resposta correta para suas 

indagações. foi desta forma que respondeu 

a Gilberto freyre quando este lhe reprovou 

a consulta à obra do norte-americano John 

fiske porque a considerava pouco original.8

O inventário dos manuscritos do Museu 

Britânico relativos ao Brasil, publicado na 

Revista do instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro em 1903 e o uso extensivo da 

documentação nas obras historiográficas 

são provas evidentes de como encarava seu 

papel de pesquisador. O programa do que 

deveria ser uma história do Brasil, de 1909, 

por sua vez revela sinteticamente o que 

considerava indispensável que se somasse a 

este trabalho de erudição.

Partia de uma constatação pouco lison-

jeira e mesmo injusta em alguns casos: no 

Brasil de 1909 havia história dos sucessos, 

não das instituições; história política e mili-

tar, não história econômica e social. inven-

tariava a historiografia brasileira até ali para 

reforçar seu argumento e expunha o que, a 

seu juízo, faltava.9

No inventário de certo modo repetia, 

atualizadas para sua época, as sugestões 

que Martius havia oferecido sessenta anos 

antes ao instituto Histórico. Pedia, focan-

do mais no período colonial, o estudo das 

instituições municipais e sua relação com 

o espírito de autonomia; dos diferentes 

poderes entre si, como os governos, o “le-

gislativo municipal”, os tribunais e a esfera 

eclesiástica; do conflito entre os interesses 

8 Idem, p. 211.
9 LiMa, Manuel de Oliveira. O que deve ser uma Histó-
ria do Brasil, in Obra seleta, p. 696.

reinóis e os coloniais, lembrando a impor-

tância documental das petições a agravos; 

das relações entre as classes considerando 

as diferentes posições de fidalgos, peões, 

indígenas e africanos. Reclamava que pou-

co se conhecia sobre o sistema tributário, 

o funcionamento dos tribunais, a formação 

de milícias, a organização comercial, a atua-

ção do Conselho Ultramarino. Muito menos 

ainda sobre a “atmosfera moral” da colô-

nia, como as relações entre senhores e es-

cravos, funcionários portugueses e naturais 

da terra, jesuítas e indígenas, fazendeiros 

e agregados, o clima que levou às conju-

rações e a atuação dos bandeirantes, pro-

pondo a propósito um problema: se a ação 

portuguesa fora tão obscurantista como se 

dizia, como foi possível se formarem e se 

imporem à metrópole homens como ale-

xandre de Gusmão e José Bonifácio? 

em resumo, dizia, faltava “a histó-

ria do povo, se bem que sobrando a das 

guerras”.10

Oliveira Lima lembrava por fim que havia 

dois grandes temas em aberto na historio-

grafia brasileira: o da conquista do interior 

pelos bandeirantes que levou à fixação do 

território do país – a “história geográfica”, 

na sua expressão, e ainda o das “relações 

incessantes entre as autoridades da metró-

pole e as populações do ultramar” – a “his-

tória social”, segundo ele.

Um programa sintético que, se pode 

ser aproximado do de Martius no passado, 

aponta para algumas realizações futuras da 

historiografia e das ciências sociais no Brasil 

pelo menos até a década de 1940. Como 

não reconhecer nessa instigação o povo de 

Oliveira Viana e José Honório Rodrigues, o 

10 Idem, p. 697.
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“complexo da Casa-Grande e da senzala”, 

de Gilberto freyre, a história econômica de 

Roberto simonsen e Caio Prado Jr., os qua-

dros mentais de sergio Buarque de Holan-

da, os bandeirantes de Taunay e Jaime Cor-

tesão, os jesuítas de serafim Leite, a história 

administrativa de fleiuss e Rodolfo Garcia, 

a história social de Pedro Calmon e afonso 

arinos de Melo franco e até o levantamen-

to documental de eduardo de Castro e al-

meida sobre o Conselho Ultramarino?

Necessidades consensuais da pesquisa 

histórica brasileira, seria possível dizer, mas 

que foram pela primeira vez reunidas e sin-

tetizadas num texto de três páginas escrito 

em 1909. e numa quadra, acrescente-se, 

em que se dispunha apenas da síntese, em-

bora notável, de Capistrano de abreu sobre 

a colônia, além de estudos tópicos do au-

tor cearense sobre o século xVi, da síntese 

didática de João Ribeiro (atualizando a de 

Handelmann e incorporando alguns ele-

mentos da História Cultural de Lamprecht) 

e a segunda edição de Varnhagen, portanto 

sem o enriquecimento que lhe deu a edição 

de Rodolfo Garcia.

Para além do pesquisador, havia a “vi-

são sociológica” de que falavam Gilberto 

freyre e ele próprio. se a sociologia tinha 

para ele ainda o sentido positivista de 

cume do pensamento científico, já perce-

bia a irredutibilidade das ciências sociais às 

naturais. aparentemente não conheceu, a 

despeito de sua estadia na alemanha, as 

obras dos neokantianos que questionavam 

o determinismo sociológico e falavam na 

diferença ontológica entre as ciências na-

turais e as ciências culturais. Mas sua posi-

ção sobre a inaplicabilidade das leis físicas 

à história e à sociologia implica admitir 

que, ao contrário de um silvio Romero ou 

de um euclides da Cunha, reconhecia limi-

tes ao cientificismo.

Muito provavelmente podemos atribuir 

o fato a seu domínio da documentação e 

a seus exercícios de interpretação históri-

ca, isto é, à prática historiográfica. esta o 

levou a recusar o esquematismo e mesmo 

o simplismo inerentes a uma visão demasia-

damente apriorística da realidade histórica, 

embora lhe pagando um tributo.

sim, porque a rigor Oliveira Lima contri-

bui com um meio tributo ao cientificismo. 

ao rejeitar o determinismo integral, afir-

ma, no entanto, que a sociologia e a his-

tória são ciências (“rigorosamente”, na sua 

expressão),11 embora lhes faltem a “positi-

vidade” das ciências físicas12. Não chega a 

classificá-las de “quase-ciências” como fez 

silvio Romero, mas admite que as “leis da 

história não podem apresentar os mesmos 

característicos de uniformidade e seguran-

ça” das ciências físicas. 

Não atravessa porém o Rubicon que a 

leitura de Dilthey, Windelband ou Ritter, pu-

blicados, respectivamente, em 1883, 1894 

e 1899 lhe teriam permitido. Rompe com 

o mero reducionismo de um determinismo 

estrito, mas deixa-se ficar num determinis-

mo largo, admitindo a diferença entre am-

bos os modelos de ciência, não deixando de 

aspirar que algum dia a história chegue lá. 

Pelo menos é o que se infere quando diz: 

“constituindo cada vez mais uma ciência 

desde que julga os acontecimentos como 

simples fenômenos...”13

esse desconforto com o determinismo 

sociológico aparece também quando trata 

11 LiMa, Manuel de Oliveira. História da civilização. Me-
lhoramentos, 1921, p. 3.
12 Idem, p. 6.
13 Ibidem.
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a questão racial. a raciologia do início do 

século xx estava efervescente e o puro ra-

cismo era um de seus elementos mais im-

portantes. Oliveira Lima acompanhava as 

polêmicas suscitadas pelo tema e a propó-

sito do congresso mundial das raças reu-

nido em Londres, em 1911, endossou as 

posições do representante brasileiro, João 

Batista Lacerda, então diretor do Museu 

Nacional, sobre a mestiçagem e a tendência 

ao branqueamento da população brasileira. 

impossível deixar de reconhecer aí também 

o desdobramento posterior da tese em Oli-

veira Viana. No caso da mestiçagem, em 

conferência feita na sorbonne sobre a “for-

mação histórica da nacionalidade brasileira” 

neste mesmo ano concluía com a apologia 

do pacifismo e das migrações de povos, per-

guntando a seu auditório francês: “existirão 

raças puras no planeta, ou não será a huma-

nidade antes uma mistura de raças?”14

a ponderação e a avaliação equilibra-

da até certo ponto discrepantes de sua 

personalidade entre polêmica e provocati-

va, se aceitarmos o juízo de Barbosa Lima 

sobrinho, transparecem sistematicamente 

na obra. Um bom exemplo dessa posição 

aparece no discurso sobre “O atual papel 

do instituto Histórico”, quando prescreve 

contra os preconceitos ideológicos que 
“não se devem exalçar os próceres da inde
pendência à custa dos portugueses que a 
tornaram possível, nem os propagandistas da 
República à custa dos homens de estado do 
Império...”15

a perspectiva histórica de Oliveira Lima 

somente se completa se considerarmos, 

14 Idem, Formação da nacionalidade brasileira, Rio de 
Janeiro, Topbooks, 1997, p. 285.
15 Idem, O atual papel do instituto Histórico, in Obra 
seleta, p. 724.

além dos aspectos mencionados, o moral. 

ele o entendia num todo articulado que ia 

da pesquisa às considerações filosóficas e 

estéticas, “pois que o papel do historiador 

é completar o do analista... pondo em evi-

dência seus móveis e suas consequências, 

isto é, o espírito filosófico que encerram. 

a história seria então a realidade social, 

a atividade moral interpretada – exata-

mente como a arte é a interpretação da 

natureza”.16

Para além do significado epistemológico 

de uma “ciência moral” Oliveira Lima vê a 

história servindo para a “educação cívica” 

das gerações vindouras, com a “sugestão 

de exemplos de altruísmo e de heroísmo”.17

Por último, vale observar que o autor era 

bastante sensível ao que na historiografia 

anglo-saxônica se denomina as “variações 

da história”, as diferenças de abordagens 

e flutuações de juízos e que atualmente 

faz o principal objeto da história da histo-

riografia. Na conferência pronunciada na 

Universidade de stanford em 1912 sobre a 

“evolução histórica da américa Latina e da 

américa inglesa”, publicada em português 

em 1914, lembrava que o “critério históri-

co” se modificava sucessiva ou simultanea-

mente, com juízos contraditórios:
“A Revolução Francesa, para tomar um 

exemplo frisante, geralmente julgada a prin
cípio uma salvação, foi depois acoimada de 
sangueira infame e improgressiva, para ser de 
novo endeusada, outra vez vilipendiada e afi
nal considerada em bloco uma redenção, se 
bem que nalguns episódios um pesadelo ou 
uma vergonha.”18 

16 Citação em Wilson Martins, História da inteligência 
brasileira, são Paulo, Cultrix, 1978, vol. V, p. 464.
17 LiMa, Manuel de Oliveira. História da civilização, me-
lhoramentos, 1921, p. 5-6.
18 Idem, evolução histórica da américa Latina e da 
américa inglesa, Obra seleta, p. 882.
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Algumas interpretações 
marcantes da História do 
Brasil por Oliveira Lima

Quer na grande obra sobre D. João Vi, 

nas anotações ao livro de Muniz Tavares 

sobre a Revolução de 1817, nas biografias 

de D. Pedro e D. Miguel, no estudo sobre a 

independência ou nas obras de síntese so-

bre a literatura colonial e a evolução de Per-

nambuco, da nacionalidade brasileira ou do 

império, há percepções e insights que se in-

corporaram ao legado comum da historio-

grafia ou, ainda que sugestivas, passaram 

despercebidas ou foram pouco valorizadas.

Os perfis biográficos revelam a acuida-

de de Oliveira Lima. D. João Vi era fraco, 

mas tolerante e clarividente, qualidades que 

o faziam – à Taine mais uma vez – “o ho-

mem absolutamente necessário ao meio e 

ao momento histórico do Brasil, para levar 

a cabo a pesada tarefa de fazer dele uma 

nação”.19 Tal juízo, coincidente com o de 

euclides da Cunha, embora carregado de 

determinismo e ucronia, representou a re-

abilitação histórica de D. João Vi e até cer-

to ponto, se aceitarmos a interpretação de 

Gilberto freyre, a conversão do republicano 

Oliveira Lima à monarquia.20

em D. Pedro i via mais vacilação “do que 

levavam a crer seus ímpetos”, carecendo 

de “outra vontade mais esclarecida e mais 

forte que lhe iluminasse” e guiasse, como 

a de José Bonifácio. Deste traça o perfil, 

sempre baseado em documentos contem-

porâneos, de um estadista, “nascido para 

as eminências”, sabendo aliar sua superior 

19 idem. da nacionalidade brasileira, Rio de Janeiro,  
Topbooks, 1997, 156. 
20 fReYRe, Gilberto. Oliveira Lima, Dom Quixote Gordo, 
Recife, UfPe, p. 121.

capacidade intelectual à argúcia e ao senso 

prático que, segundo ele, advinha de sua 

formação nas ciências naturais.21 

D. Pedro ii aparece muito favoravelmen-

te em sua avaliação, sublinhando a “intran-

sigente probidade”, o “intransigente libe-

ralismo” e a imagem pública, inclusive nos 

estados Unidos, de despretensão, ilustração 

e seriedade.22

No âmbito da história colonial valorizou 

o papel dos jesuítas e foi o primeiro histo-

riador a chamar a atenção para a defesa do 

fim da escravidão no Etíope Resgatado de 

Manuel Ribeiro da Rocha.23

Nas notas ao livro de Muniz Tavares 

sobre a Revolução de 1817 destacou a 

aliança de oficiais brasileiros, aristocra-

cia territorial e clero “nutrido da filosofia 

francesa” no movimento. Caracterizou-o  

mesmo como uma “revolução de fra des”.24 

a atuação de clérigos, traço do clima revo-

lucionário da época e cujo protótipo ocor-

reu na Revolução francesa, não lhe passou 

também despercebida na independência.25

Nos trabalhos sobre o movimento de in-

dependência e a institucionalização do país 

há várias contribuições fecundas para a in-

vestigação e o conhecimento do tema. fal-

tava povo no Brasil como na américa espa-

nhola, dizia, restringindo-se a ação política 

aos fazendeiros; mas essa constatação não 

era mero insight, por mais verossímel que 

fosse, pois ele a amparou numa citação de 

21 LiMa. Manuel de Oliveira. O movimento da indepen
dência, são Paulo, itatiaia-edusp. 1989, p. 263. 
22 Idem. impressões da américa espanhola, in Obra se
leta, p. 973.
23 Idem. evolução histórica da américa Latina e da 
américa inglesa, in Obra seleta, p. 880.
24 LiMa. Manuel de Oliveira. anotações, in francisco 
Muniz Tavares, História da revolução em Pernambuco 
em 1817, Recife, Cepe, 2017, p. 116.
25 Idem. O movimento da independência, são Paulo, 
itatiaia-edusp. 1989, p. 263, p. 122.
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Mareschal, representante da Áustria para 

sua chancelaria.26

a descrição que faz da vida social no Rio 

de Janeiro da independência recupera de 

modo vivaz os tipos sociais e o clima polí-

tico; neste destaca o “espírito americano” 

em contraposição ao “espírito europeu”.27 

Considera também a questão da forma 

monárquica, se reino ou império, explicando 

que “a extensão entrou nisso por pouca coi-

sa”. achava que decisiva para a opção tinha 

sido a associação do reino com a tradição 

e a herança dinástica, enquanto o império 

“ significava a conquista revolucionária, a 

aclamação popular”, inspirada na concep-

ção napoleônica.28 Claro que se poderia 

objetar-lhe que a aclamação fazia parte do 

rito da monarquia portuguesa, mas Oliveira 

Lima não deixou de sublinhar o caráter eclé-

tico da solução, numa sofisticada análise da 

cerimônia de sagração do imperador.

Na conclusão do livro sobre a indepen-

dência, considera a natureza constitucional 

do império, o caráter não hereditário da 

nobreza, o liberalismo do clero e a debili-

dade do exército como elementos de uma 

solução política que, iniciada pelo predomí-

nio do executivo, passaria mais tarde à do 

legislativo. Viu nisso uma “democracia co-

roada”, fórmula que teria sucesso posterior 

em setores da historiografia.

Nessa interpretação revela-se um as-

pecto ucrônico, quando o autor endossa a 

crítica de setores republicanos do fim do im-

pério que afirmavam ser o excesso de poder 

do legislativo uma das distorções do regime. 

foi o argumento preferido daqueles que, na 

26 Idem, p. 36.
27 Idem, p. 40.
28 Idem, Formação da nacionalidade brasileira, Rio de 
Janeiro, Topbooks, 1997, p. 180.

Constituinte de 1890-1891 defenderam o 

fortalecimento do executivo pelo presiden-

cialismo. Mas como afirmar referindo-se 

ainda ao primeiro reinado, a existência de 

uma “democracia coroada” iniciada pelo 

predomínio do executivo e posteriormente 

autoaperfeiçoada – somente após 1840 – 

pelo do legislativo?

Duas contribuições significativas de Oli-

veira Lima à historiografia brasileira têm 

sido a meu juízo pouco valorizadas ou mes-

mo passadas em branco.

Já foi muito destacada a relevância da 

biografia de D. João Vi. Otavio Tarquínio de 

sousa lembrava que através do monarca se 

reconstruiu a terra, o homem brasileiro, a 

sociedade, os costumes e a economia, re-

sultando talvez “no ponto mais alto da his-

toriografia brasileira”.

O conjunto das iniciativas do período 

joanino estudadas por Oliveira Lima – e já 

mencionadas antes dele por Varnhagen e 

João Ribeiro – repetem-se torrencialmente 

quer em obras específicas, quer em obras 

mais gerais que o mencionem: abertura dos 

portos, liberação das indústrias e da imigra-

ção, modificações no exército e na Mari-

nha, Jardim Botânico, produção de pólvora, 

prospectiva de mineração, elevação a Reino 

Unido, entre outras.

O tratamento dado por Oliveira Lima à 

preeminência de D. João Vi contribuiu para 

valorizar sua atuação pessoal, neutralizan-

do a crítica do jacobinismo republicano, que 

aliás já vinha de antes. Um aspecto desta 

preeminência tem sido esquecido e aparece 

não somente na própria biografia como na 

Formação da Nacionalidade Brasileira e diz 

justamente respeito à sua atuação direta. 

Trata-se da continuidade do que hoje cha-

maríamos políticas de estado.
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a sucessão de ministros – D. Rodrigo 

de sousa Coutinho, o marquês de aguiar, 

o conde da Barca, Galvêas, Vilanova Por-

tugal – para Oliveira Lima não demonstrou 

descontinuidades e alterações, mas uma 

sequência coerente. ele a atribui justa-

mente a D. João, criticando os intérpretes 

da “fraqueza” do monarca, acentuando o 

paradoxo de que “a vontade desse fraco 

pesou definitivamente sobre todos os acon-

tecimentos da época”.29

a fundamentação da tese Oliveira Lima 

vai buscar, no caso das políticas de estado 

na “continuidade da influência benéfica 

e esclarecida sobre os negócios públicos, 

influência que foi igual quer no tempo de 

ministros ativos e empreendedores, quer 

no tempo de ministros tímidos e curtos de 

inteligência”.30

O estudo de algumas das políticas de-

senvolvidas naquele período vem confir-

mando a tese do historiador pernambuca-

no. No caso da centralização política pelo 

fortalecimento da ação judiciária isso é irre-

torquível, como procuramos comprovar na 

planejada e sistemática criação de juizados 

de fora e ouvidorias, reveladora de um pro-

pósito – às vezes claramente expressado em 

documentos oficiais – de aumentar a pre-

sença do estado em áreas de nítido predo-

mínio privado ou de simples anomia. 

Outro ponto esquecido que merece desta-

que é o da importação do conceito de gentry 

para o estudo da américa Latina e do Brasil. 

a historiografia inglesa vinha ampliando no 

final do século xix seu interesse pelo assunto, 

que no segundo pós-guerra explodiria num 

conflito conceitual entre liberais e marxistas, 

29 idem, Formação da nacionalidade brasileira, Rio de 
Janeiro, Topbooks, 1997, p. 156.
30 Ibidem.

representados por Hugh seton-Watson de 

um lado e eric Hobsbawn e Lawrence stone 

de outro, o que fez James Hexter falar no exa-

gero deste “storm over the gentry”.

À época de Oliveira Lima, porém, as 

coisas estavam mais tranquilas e ele podia 

referir-se a ela quando tratou da guerra civil 

inglesa na História da Civilização como sim-

plesmente a “fidalguia rural” e distinguin-

do-a da burguesia.31 Já seria merecedor de 

elogios a propósito da atualidade historio-

gráfica do compêndio, se comparado ao que 

se lia no Brasil de 1921 e mesmo em textos 

escolares sobre o tema. em O movimento 

da independência, 18211822, que publi-

caria logo depois, trouxe o conceito para a 

américa, dizendo que a classe dirigente na 

américa espanhola e no Brasil era uma aris-

tocracia territorial,
“espécie de gentry, de caráter territorial – agrí
cola, ou pastoril ou mineira – que foi natural 
e fundamentalmente simpática à causa da 
emancipação política, a qual ela pode tanto 
melhor servir quanto, no Brasil, formava essa 
classe os quadros de oficiais dos regimentos 
de milícias e os senados das câmaras munici
pais, encontrandose também representantes 
dela nos cargos da magistratura e dos gover
nos das capitanias menores”.32

esse grupo social em sua interpretação 

não era uma novidade. Para Oliveira Lima, 

andré Vidal de Negreiros no século xVii já 

pertencia a este estrato.

Contribuições significativas, a do papel 

de liderança política na consolidação do 

novo estado brasileiro e a da existência de 

um processo de “gentrificação” ao largo da 

experiência colonial brasileira.

31 idem, História da civilização. Melhoramentos, 1921, 
p. 400.
32 idem, O movimento da independência, são Paulo, 
itatiaia-edusp. 1989, p. 27.
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em conclusão, depois dos aportes trazi-

dos principalmente pelas comemorações do 

centenário de Oliveira Lima, o que podemos 

acrescentar 150 anos depois de seu nasci-

mento?

Preliminarmente, fazer justiça à sua 

grande produção. Não só a qualidade e a 

diversidade, mas a quantidade merece re-

gistro. Tão extensa que na edição aguillar 

de 1971 fez-se uma “obra seleta” e não 

uma “obra completa”. a quantidade, que 

pode parecer às vezes contraproducente, 

talvez se explique pelo comentário que tece 

nas Memórias: tinha um “espírito de ordem 

e de trabalho”, comparando-o ao do Barão 

de itajubá, com quem serviu no posto diplo-

mático de Berlim.33

sua perspectiva geral era a de conciliar 
tradição e modernidade, como constatou 
Gilberto freyre, que com ele conviveu. essa 
perspectiva foi reiterada em diferentes opor-
tunidades e trabalhos, ante a aceleração da 
história provocada pela modernização eco-
nômica e pelas transformações sociais. 

No que respeita à história, somente 
a entendia como a reunião da pesquisa – 
labor propedêutico – à interpretação. esta 
deveria vir, em boa lógica cientificista, da 
sociologia, da qual esperava que em al-
gum momento futuro chegasse às leis das 
ciências. e o fazia também recorrendo com 
frequência a procedimentos comparativos, 
tendo como parâmetros as colonizações 
do Brasil, dos estados Unidos e da américa 
espanhola. Mas ficou a meio caminho do 
cientificismo de euclides e silvio e da nega-
ção historista de Capistrano. É possível que 
a isso o induzisse sua preocupação com o 
aperfeiçoamento moral das sociedades, 

33 idem, Memórias (estas minhas reminiscências...), Rio de 
Janeiro, José Olímpio, 1937, p. 104.

nesse ponto deixando-o mais próximo de 

spencer e de Lord acton do que de Taine, 

leitura da mocidade. aliás era o liberal ac-

ton que afirmava ser a “missão da ciência 

histórica manter a moralidade como único 

critério imparcial para homens e coisas”.

se a história-processo poderia contri-

buir para o melhoramento do homem so-

cial, a história-conhecimento poderia con-

tribuir para o homem integral, burilando 

sua sensibilidade estética. Por outro lado, 

seu estilo é extremamente pessoal e o tex-

to simultaneamente rico e sóbrio. Poderí-

amos recordar o registro de Josué Monte-

lo, que, ao perguntar a Gilberto freyre de 

onde vinha seu estilo também tão peculiar, 

respondeu que de Oliveira Lima. afinal, 

para ele, a história também era uma arte, 

mas uma arte que tinha dimensões ontoló-

gicas muito diferentes das do cientificismo. 

Jamais o ouviríamos dizer, como Taine, que 

“as sinfonias de Beethoven são belas como 

um silogismo”.

O conjunto dessas características leva-

-nos a conjeturar se Oliveira Lima represen-

ta no Brasil uma historiografia whig seme-

lhante à que se desenvolveu na inglaterra, 

estudada na obra clássica de Herbert But-

terfield. Mesmo se o admitirmos um saqua-

rema, como faz evaldo Cabral de Mello, ain-

da assim não lhe tiraríamos o caráter whig: 

desconfiança em relação a muitos traços da 

administração colonial e do antigo Regime 

em geral, simpatia com as atitudes liberais, 

percebidas como progresso moral e opção 

decidida pelas liberdades civis e políticas, 

com sensibilidade discreta para o problema 

da igualdade e os fenômenos sociais con-

temporâneos. Deste promontório liberal, 

avaliava a dinâmica da história.
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esse comentário leva à última caracterís-

tica intelectual de Oliveira Lima que gostaria 

de sublinhar, a de seu comedimento, não 

obstante ser considerado às vezes “provo-

cativo”, como disse Barbosa Lima sobrinho. 

Comedimento intelectual, equilíbrio no juí-

zo, revelador da temperança aristotélica 

incorporada como virtude teologal pelo 

cristianismo medieval, para o qual tinha 

sensibilidade, revelada no seu interesse pe-

los jesuítas e pela escola de salamanca. 

excelente erudito, tinha perspectiva so-

ciológica, sem o determinismo de Taine, de 

spencer ou dos darwinistas sociais. Mora-

lizante em sentido filosófico, sem nenhum 

arroubo moralista. sensibilidade estética na 

narrativa, longe dos excessos de Michelet 

ou Renan. Por fim, whig mais subliminar 

que explícito, sem o exagero retórico de 

Macaulay.

Uma grande obra, cuja valorização de-

ve-se em parte a Gilberto freyre. Recordan-

do Wilson Martins, se Oliveira Lima reabi-

litou D. João Vi, Gilberto freyre reabilitou 

Oliveira Lima. 





Homo Deus – educação humanista

Arnaldo Niskier
Ocupante da Cadeira 18 na academia Brasileira de Letras

Y uval Noah Harari escreveu em israel 

o seu notável Sapiens – uma breve 

história da humanidade, publicado 

em mais de 40 países. É um best-seller inter-

nacional, lançado originalmente em 2011.

agora, o êxito é do seu Homo Deus – 

uma breve história do amanhã, em que tra-

ta as questões da humanidade e do mundo 

moderno. Certamente repetirá o êxito do 

livro anterior. Mostra que a guerra se tor-

nou obsoleta e que a morte é apenas um 

problema técnico. Para entender quem so-

mos e descobrir para onde vamos, combina 

ciência, história e filosofia, sem descurar do 

nosso passado e das nossas origens. O pes-

quisador de história pela Universidade de 

Oxford e professor da Universidade Hebrai-

ca de Jerusalém dá sinais animadores sobre 

o futuro da humanidade, com o avanço da 

genética e as implicações éticas das mudan-

ças que estão ocorrendo. a leitura da sua 

obra se tornou indispensável para os estu-

diosos do mundo inteiro.

O que representará a existência de uma 

inteligência artificial que gerencie aspectos 

relevantes da vida e da sociedade? No mun-

do dominado por algoritmos, até que ponto 

o livre-arbítrio será importante para as futu-

ras gerações? Harari, com os seus estudos, 

observa o passado de forma rigorosamente 

original. e assim ajuda a desvendar os pró-

ximos passos da evolução da humanidade.

No seu Homo Deus, Harari afirmou que:
no início do século XXI, o trem do progresso 
está novamente saindo da estação e provavel
mente será o último a deixar a estação chama
da Homo sapiens. Os que perderem esse trem 
jamais terão uma segunda oportunidade.

e vem aí o chamamento para o estudo: 
Para conseguir um assento, você tem de 

entender a tecnologia do século XXI, particu
larmente os poderes da biotecnologia e dos 
algorismos de computação. Esses poderes 
são muito mais potentes do que o vapor e 
o telégrafo e não serão usados apenas para 
produzir alimentos, têxteis, veículos e armas. 
Os principais produtos do século XXI serão 
corpos, cérebros e mentes, e o abismo entre 
os que sabem operar a engenharia e corpos 
e cérebros e os que não sabem será muito 
maior do que aquele entre a GrãBretanha de 
Dickens e o Sudão do Mahdi. Na verdade, será 
maior do que a brecha entre o Sapiens e os 
neandertais.

e conclui o grande pensador israelense: 
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Neste século, os que viajam no trem do 
progresso vão adquirir aptidões divinas de 
criação e destruição, enquanto os que ficarem 
para trás enfrentarão a extinção.

Pode-se inferir que os humanos estejam 

empenhados em alcançar a imortalidade, a 

felicidade e a divindade. são os ideais tradi-

cionais do humanismo liberal. as novas tec-

nologias pós-humanistas ajudarão a calcular 

ou projetar o nosso futuro, com as surpresas 

possíveis, quando o Homo sapiens perder 

o controle que hoje detém, e se assinalar o 

avanço de elementos como a biotecnologia 

e a inteligência artificial. e ficará a dúvida: 

qual a religião que substituirá o humanismo?

No livro, ele investiga o futuro da hu-

manidade em busca de uma resposta sobre 

qual será o nosso destino na Terra. Lá pelas 

tantas, ele afirma que a ascensão de ideias 

humanistas revolucionou o sistema educa-

cional. Na antiguidade, os professores apre-

sentavam uma pergunta aos alunos e estes 

tinham de se lembrar como aristóteles, o 

rei salomão ou santo Tomás de aquino res-

ponderiam a ela, pois o objetivo era instilar 

obediência e memorização, com base nas 

antigas tradições.

Devemos inferir que, hoje em dia, a edu-

cação humanista moderna ensina os estu-

dantes a pensar por si mesmos, sem despre-

zar o que significa a contribuição dos autores 

clássicos. Podemos concluir que o ideal é a 

mescla dos conhecimentos de sempre com 

as conquistas espetaculares da inovação.

a educação humanista moderna leva 

os estudantes a conhecer os melhores ca-

minhos da política, da arte e da economia. 

Temos que levar os nossos jovens a racioci-

nar sobre isso. em recente reunião no Con-

selho Técnico da Confederação Nacional do 

Comércio de Bens, serviços e Turismo o pro-

fessor Célio Borja reclamou que os nossos 

alunos, de um modo geral, não são levados 

a pensar por si mesmos. e nesse pensamen-

to do eu interior cabe espaço para acredi-

tar na existência de Deus, a quem devemos 

ouvir com frequência. Como fez o profeta  

isaías (40,22), para quem “ele senta-se no 

trono acima do círculo da Terra” – aí se pode 

deduzir o seu formato redondo (geóide).

Utiliza-se a trigonometria (o estudo da 

medida dos triângulos) para conhecer o 

formato da Terra e a estrutura de todo o 

sistema solar. Por isso, os cientistas passam 

anos em estudos, a fim de reunir dados em-

píricos que facilitem a busca da verdade. se 

quisermos ter a resposta a qualquer ques-

tão ética, devemos nos conectar com nos-

sas experiências anteriores e empregar nas 

observações a máxima sensibilidade.

segundo Harari, a experiência é um 

fenômeno subjetivo que inclui três ingre-

dientes principais: sensações, emoções e 

pensamentos. a sensibilidade só se desen-

volve passando por uma longa série de ex-

periências. O grande objetivo de uma vida 

humanística é desenvolver o conhecimento 

mediante uma boa variedade de experiên-

cias intelectuais, emocionais e físicas.

Tais considerações nos levam ao Homem 

de Lata, no filme O mágico de Oz. ele per-

corre a estrada de tijolos amarelos na com-

panhia de Doroty e seus amigos, na expecta-

tiva de que, quando chegar a Oz, o mágico 

lhe dê um coração. No final eles verificam 

que o grande mágico é um charlatão, que 

não lhes dará nada disso. Mas descobrem o 

melhor de tudo: o que eles querem já existe 

dentro delas, ou seja, sensibilidade, sabedo-

ria e bravura. É com esses elementos que se 

devem seguir pela vida.
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Ocorrências insólitas

Um dos aspectos mais salientes – e mais 

controversos – do populismo, em suas múl-

tiplas manifestações históricas, é o seu pen

dor antiinstitucional.  Como vamos tratar 

dele nesta conferência, peço que me seja 

permitido introduzir o tema de maneira 

pouco convencional. Começarei, então, 

com um relato – breve e esquemático.

Quando: 6 de agosto de 2015.

Onde: estádio Quicken Loans arena, 

Cleveland, Ohio, local escolhido pela fox 

News para a realização do primeiro debate 

entre pré-candidatos Republicanos às elei-

ções presidenciais do ano próximo.

Personagens: os dez primeiros coloca-

dos nas pesquisas de opinião, de um total 

de 17 postulantes; a anfitriã, Megyn Kelly, 

e os dois jornalistas chamados a secundá-la.

ação: aberto o programa, feita as apre-

sentações, um dos convidados dá início à  

discussão pedindo que todos os participantes 

confirmem o compromisso de aceitar o resul-

tado das eleições primárias e de apoiar o ven-

cedor em sua campanha contra o candidato 

democrata. Manifeste-se levantando a mão 

quem não possa dar essa garantia.

então o gesto inesperado – que roubou 

a atenção do público e pôs o seu autor no 

centro de uma celeuma muito mais longa 

do que o referido debate.

Não seria a única. a trajetória mete-

órica de Donald Trump na cena política 

americana foi acompanhada em todo o 

mundo com indisfarçável perplexidade. 

Recém-filiado ao Partido Republicano, o 

magnata nova-iorquino lançou-se à disputa 

pela candidatura à Presidência de seu país, 

concorrendo com políticos provados, mui-

tos dos quais com longo currículo político, 

detentores de cargos públicos de primeira 

ordem, além de um ou outro novato. Tido 

inicialmente como personagem folclórico, 

tratado como motivo de chacota, Trump 

abriu seu caminho na ciranda das eleições 

primárias rompendo todas as convenções 

e praticando estudadamente o exercício do 

politicamente incorreto. Com um discurso 

bombástico e tiradas jocosas de gosto du-

vidoso, bateu, um a um, todos os seus ad-

versários sem fazer qualquer concessão aos 

donos da máquina republicana.
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Com esse mesmo estilo conduziu a 

campanha que o levou à Casa Branca. Re-

jeitado publicamente por  extensa fileira de 

republicanos históricos – líderes políticos, 

formadores de opinião, ex-funcionários de 

estado – Trump não abriu mão de nenhum 

dos pontos polêmicos de sua plataforma 

eleitoral, respondendo aos ataques sofridos 

com virulência inusitada. 

e seguiu consternando a todos – em 

seu país e fora dele – com o seu discurso 

de posse. Não por acaso. Depois de ligeira 

referência à transmissão regular do poder, 

a cada quatro anos, e um agradecimento 

protocolar ao casal Obama, ele abriu sua 

oração com essas frases
“A cerimônia de hoje tem um significado 

muito especial porque hoje não estamos ape
nas transferindo o poder de um governo para o 
outro ou de um partido para o outro, mas esta
mos transferindo o poder de Washington a fim 
de devolvêlo a vocês, que constituem o povo.”

Há muito, um pequeno grupo vem colhen
do na capital da nossa nação as recompen
sas do governo, enquanto o povo arca com o 
custo. Washington prosperou, mas as pessoas 
não compartilharam de sua riqueza. Os políti
cos prosperaram, mas os empregos se foram 
e as fábricas fecharam.

Tudo muda a partir deste momento por
que ele pertence a todos vocês.

Ele pertence a cada um dos que estão 
reunidos aqui, a cada um dos que nos veem 
em todo o país. Este é o seu dia, é sua come
moração ...O que realmente importa não é o 
partido controlar o nosso governo, mas se o 
governo é controlado pelo povo.

Dia 20 de janeiro de 2017 será lembrado 
como o dia em que o povo se tornou nova
mente o governante desta nação.”

enquanto o novo presidente dos esta-

dos Unidos proferia essas palavras, a polícia 

dissolvia em Washington pequeno grupo de 

manifestantes hostis. Na tarde do dia seguin-

te, em centenas de cidades espalhadas pelo 

país, milhões foram às ruas em ruidoso repú-

dio à sua pessoa e suas políticas.

Trump e o populismo
Nem todos concordam com a qualifi-

cação de populista comumente atribuída a 

Trump. Mas não há como negar que o seu 

discurso apresenta as características típicas 

do fenômeno em causa. a saber, a invoca-

ção do povo como fundamento da autori-

dade pretendida; a denúncia do status quo 

vigente, com as estruturas de poder econô-

mico e social correspondentes; a oposição 

entre elite e povo; a identificação deste com 

os grupos negativamente privilegiados na 

sociedade.

Voltarei ao tema mais adiante. Por ora, 

devo chamar a atenção para um aspecto 

derivado dessa caracterização sumária: ten-

do em vista as propriedades assinaladas, a 

comoção provocada pela vitória de Trump 

não surpreende – a polarização, a disputa 

agônica são concomitantes obrigados do 

populismo. 

isso posto, cabe observar que – com 

todas suas peculiaridades – o caso Trump 

parece expressar um fenômeno mais geral. 

De fato, na europa e em outras partes do 

mundo, líderes personalistas, à frente de 

grupos mais ou menos radicais, têm desa-

fiado com êxito variável o controle exercido 

sobre a vida política de seus respectivos paí-

ses pelos partidos tradicionais.

Le Pen e Mélanchon, na frança; farage e 

Corbyn, na inglaterra. frequentemente esse 

desafio assume a forma de uma figura bi-

fronte, com os dois lados – o direito e o es-

querdo – bastante pronunciados. foi assim 
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também dessa vez nos estados Unidos, que 

esteve perto de assistir ao confronto entre 

Trump e Bernie sanders, outro outsider que 

talvez lograsse a indicação se não tivesse 

sido barrado por manobras pouco transpa-

rentes dos dirigentes do Partido Democrata.      

Muitas hipóteses foram aventadas para 

explicar a onda populista que se propaga 

no mundo contemporâneo – das mudan-

ças estruturais no sistema de partidos aos 

deslocamentos socioeconômicos e culturais 

produzidos pelo processo de globalização.

em relação à primeira das dimensões 

apontadas, vale a pena referir, a título de 

exemplo, o argumento do cientista político 

irlandês, Peter Mair, exposto em seu livro 

póstumo Governando o Vazio. O Esvazia

mento da Democracia Ocidental. Muito 

esquematicamente, para esse autor a “de-

mocracia de partidos” – que ainda molda a 

compreensão de muitos sobre o funciona-

mento adequado da política democrática – 

vem sendo minada nas últimas décadas por 

duas tendências intimamente relacionadas.

De um lado, o afastamento do eleitor 

da arena política convencional, tendência 

expressa não tanto pelo declínio da parti-

cipação nas urnas – embora os sinais nesse 

sentido sejam eloquentes – mas sobretudo 

pelo caráter cada vez mais errático do voto 

e pela desestruturação correspondente do 

corpo eleitoral. Nesse processo o cidadão 

tende a se transmudar de participante a es-

pectador da política, a que ele assiste passi-

vamente pela TV no conforto de seu lar. O 

autor não está certo do sentido da causali-

dade, mas não há dúvida na literatura sobre 

a forte conexão entre esses dois aspectos.

De outro lado, a deserção dos políticos 

da vida partidária. Não que eles tendam a 

abandonar os partidos, que continuam a 

desempenhar um papel central no processo 

eleitoral e na organização da atividade par-

lamentar. Mas o seu empenho em expandir 

a influência de agremiações na sociedade 

civil declina aceleradamente, no mesmo pas-

so em que aumenta o seu afã pelo acesso 

a cargos governamentais. e não é só isso. 

Reduzida sua capacidade de autofinancia-

mento, os partidos se tornam cada vez mais 

dependentes dos recursos públicos. Peter 

Mair usa uma figura sugestiva para expressar 

a resultante desse processo. Os partidos fa-

zem a intermediação entre a sociedade civil 

e o estado. Pois bem, se no passado eles es-

tavam mais próximos do primeiro polo nesse 

contínuo, hoje estão convertidos em orga-

nismos paraestatais. Nessa batida as diferen-

ças programáticas entre os partidos tendem 

a se diluir, o que realimenta o alhea mento do 

homem comum face à competição eleitoral.1

É nesse ponto preciso que se encontram 

as duas linhas de análise antes menciona-

das. sim, porque os estudos sobre a globa-

lização vão além do argumento genérico 

da complexidade social – como se este não 

tivesse sido empregado há muito tempo 

para explicar a decadência do Parlamento 

e a excelência do governo tecnocrático – e 

associam o efeito em causa – a descarac-

terização programática dos partidos – à 

lógica de uma economia mundial que es-

capa à capacidade regulatória dos estados 

nacionais e a estes se impõe com a força 

da necessidade. essa a convicção que ins-

pirou na última década do século passado 

a utopia da democracia cosmopolita. “No 

taxation without representation”, dizia  

David Held, um de seus principais pro-

ponentes, evocando dois séculos e tanto 

1 MaiR, Peter. Ruling the Void. The Hollowingout of 
Western Democracy. London, Verso Books, 2013.
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depois o princípio enunciado pelos colonos 

ingleses na américa do Norte. O diagnósti-

co de Held é claro. a democracia está em 

crise. Para superar os seus impasses é preci-

so reconstituí-la em escala global.

Critiquei em trabalho já antigo essa tese, 

sem deixar de reconhecer que ela contém 

muitos grãos de verdade. Não seria o caso de 

retomar a discussão. O importante é salien-

tar a convergência entre as duas abordagens 

referidas e extrair dela a consequência perti-

nente ao problema que nos ocupa agora: a 

combinação entre aprofundamento do fosso 

ente representantes e representados e a im-

potência manifesta dos governos nacionais 

ante os movimentos da economia global, 

com seus efeitos perversos sobre amplas ca-

madas sociais em todos os países do mundo, 

fomenta um descontentamento generali-

zado que se expressa através de partidos e 

líderes populistas de índole variada. É nesse 

contexto que a ascensão improvável Donald 

Trump tornou-se viável.

O populismo americano 
na fonte

Convém advertir: a explicação que 

acaba de ser esboçada aqui é de nature-

za eminentemente sincrônica. ela conjuga 

dois ou mais processos que transcorrem 

em diferentes planos da realidade social, 

sem se deter na questão de suas respecti-

vas sequências temporais e de sua inserção 

na história sempre original desse ou daque-

le país.  Como tal, ela nos esclarece sobre 

aspectos relevantes do problema suscitado 

pela eleição de um personagem com os 

atributos de Donald Trump e pelo ímpeto 

surpreendente de seu “quase rival” Ber-

nard sanders, mas deixa muitos outros sem 

resposta. entre esses ressalta a questão das 

linhas de continuidade que ligam as mani-

festações populistas – de orientação diver-

sa – observadas nos estados Unidos de hoje 

àquelas que marcaram a política desse país 

em diferentes momentos de sua história.

Tradição populista nos estados Unidos. 

Como abordar tema tão vasto na exiguida-

de do tempo que nos resta? O melhor é co-

meçar pelo princípio e pedir um minuto de 

atenção às palavras de alguém cujo retrato 

aparece com destaque na galeria dos fun-

dadores da pátria. 
“Tivemos 13 estados independentes por 

11 anos. Houve uma rebelião. Isso representa 
a uma rebelião em um século e meio para cada 
estado. Que país já viveu um século e meio sem 
rebelião? E que país pode preservar suas liber
dades se seus governantes não forem adverti
dos de tempos em tempos que seus habitantes 
preservem o espírito de resistência? Deixeos 
tomar as armas... O que significa algumas vidas 
perdidas em um século ou dois?

A árvore da liberdade deve ser regada de 
tempos em tempos com o sangue de patriotas 
e de tiranos. Este é o seu adubo natural.”

O autor da declaração é conhecido: seu 
nome é Thomas Jefferson. Menos lembra-
das são as circunstâncias a motivar o pensa-
mento e o aforismo que o completa.

eles brotam, em 1787, na correspon-
dência privada do então embaixador dos 
estados Unidos na frança, em resposta às 
críticas vindas da antiga metrópole a pro-
pósito da revolta de pequenos agricultores, 
vítimas da sofreguidão de especuladores de 
terra, angustiados pela perspectiva de per-
der suas posses ante a incapacidade de sal-

dar suas dívidas. 

Momento e condições muito espe-

ciais, seria possível dizer para minimizar 

o significado daquelas palavras que se 
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transformaram em meme, e assim sobrevi-

vem até os nossos dias. 

Mas seria um equívoco. Pelo que disse e 

fez ao longo de sua vida, Jefferson garantiu 

seu lugar também entre os precursores da 

tradição populista nos estados Unidos.

essa afirmativa soará estranha aos ou-

vidos de quem tenha formado ideias sobre 

a evolução política desse país no convívio 

com a literatura histórica oficial e com os in-

térpretes que dela se valem. Mais ou menos 

nuançada, a versão que terá recolhido des-

sas fontes apresenta o período constitutivo 

da República norte-americana como resul-

tado de embates conduzidos por grandes 

homens, quase todos bem-nascidos e bem-

-postos.  Nessa perspectiva, o movimento 

que redundou na independência das treze 

colônias inglesas foi uma revolução emi-

nentemente política, alimentada por ideais 

grandiosos, mas com objetivos limitados.

e foi assim por razões fortes.

Primeiro, porque o elemento impulsio-

nador do movimento era a defesa de direi-

tos tradicionais que passaram a ser ataca-

dos pela política agressiva da Grã-Bretanha. 

além da igualdade perante a lei, entre esses 

direitos constava o de autogoverno, consa-

grado há longo tempo na prática das rela-

ções entre colônias e metrópole. Resposta 

a uma ação hostil e ilegítima da monarquia 

inglesa, o componente conservador seria 

inerente à Revolução americana.

segundo, porque nas treze colônias não 

havia miséria. Dada a vastidão e fertilidade 

das terras disponíveis, e dada a natureza das 

relações sociais predominantes, desembara-

çadas que estavam de entraves feudais, a 

nova nação que nascia na américa distin-

guia-se no mundo como lugar de abundân-

cia de prosperidade.

essa condição teria poupado a Revolu-

ção americana do destino trágico imposto 

à Revolução francesa e as que se lhe segui-

ram pela lógica inflexível da “questão so-

cial”. Tal a tese de Hannah Harendt, autora 

do trecho a seguir, que atiça nossa reflexão:
“Tudo se passa como se a Revolução Ame

ricana tivesse sido produzida em uma torre de 
marfim onde não penetrassem jamais nem o 
espetáculo terrível da miséria humana nem as 
vozes obsedantes da mais atroz das misérias. 
...Como não existiam em torno deles nem os 
sofrimentos para incitar suas paixões, nem 
miséria tão premente que os fizesse ceder à 
necessidade nem piedade que os afastasse da 
Razão, os revolucionários americanos se man
tiveram como homens de ação do princípio 
ao fim, da Declaração de Independência até 
a Constituição.”2

Não menciono Harendt para falar de 

sua tese, de resto muito discutível no meu 

entender. a referência a ela é oportuna por-

que com sua mente poderosa e sua enorme 

erudição, Harendt serve como argumento de 

autoridade e me permite dar por assentada a 

afirmativa que fiz ainda há pouco sobre uma 

certa imagem da Revolução americana.

O problema com essa visão é que ela 

se fixa nas relações estabelecidas no círculo 

restrito de homens brancos e livres, de ori-

gem norte-europeia – uma minoria, afinal, 

como observa Rogers smith, autor de livro 

majestoso sobre os ideais cívicos fundantes 

da identidade nacional americana.3 Quando 

o olhar se abre para alcançar o que acontece 

no cotidiano das demais camadas da popu-

lação – o que passa a se dar com intensidade 

2 aReNDT, Hannah. Essai sur la Révolution. Paris, Galli-
mard, 1963, p. 136.
3  sMiTH, Rogers M. Civic Ideals. Conflicting Visions of 
Citizenship in U. S. History. New HVeN-London, Yale 
University Press, 1997.



94  •  Sebastião Velasco e Cruz

crescente desde o final dos anos 1960 – o 

que se descortina é uma história muito mais 

diversa e mais tumultuosa da origem, do cur-

so e da natureza daquele grande evento.

História? Melhor usar o plural. em sua 

diversidade e em suas contraposições, esses 

trabalhos, que fazem uso sistemático das 

ferramentas da história social, oferecem ao 

curioso uma outra imagem da sociedade 

colonial – marcadamente hierárquica, in-

comparavelmente mais rígida – das trans-

formações nela sobrevindas no curso do 

processo revolucionário – muito mais pro-

fundas do que o sugerido pelas narrativas 

convencionais – e dos agentes da mudan-

ça – com ênfase para setores populares, 

que tomaram a iniciativa em momentos 

decisivos do conflito com a inglaterra e se 

sublevaram com grande frequência contra 

o exercício iníquo da autoridade  antes da 

Declaração de independência e depois de 

terminada a refrega.  a revolta de shay, que 

motivou o comentário abrasivo de Jeffer-

son, foi apenas uma delas.

Vista sob essa ótica, a Revolução ame-

ricana surge como um processo muito mais 

longo – ele começa antes e só se completa 

no início do século xix – e tem, contra o juí-

zo de Harendt, o caráter de uma revolução 

a um tempo política e social.

Os autores divergem na caracterização 

de seu radicalismo e na maneira de avaliá-

-lo. Para Gordon Wood – que dedicou uma 

de suas obras principais ao tema – ele reside 

na transformação de uma sociedade acen-

tuadamente estratificada, onde as oportu-

nidades oferecidas aos indivíduos eram, no 

fundamental, ditadas por sua origem fami-

liar, em uma sociedade aberta de mercado, 

onde a deferência estava abolida e os indiví-

duos encontravam por toda parte estímulos 

e meios para galgar novos patamares na 

escala social. Nessa sociedade a franquia do 

voto se universaliza celeremente – para ho-

mens livres e brancos, naturalmente – e o 

espaço da representação política passa a ser 

disputado por indivíduos pouco cultivados e 

sem lastro. essa sociedade tolera fortes dis-

paridades de renda, mas é menos opressiva 

do que a pretérita, porque oferece a todos 

o horizonte de uma vida melhor.4

Gary Nash, em livro luminoso, define 
o radicalismo da Revolução americana de 
forma um tanto diversa. acentuando igual-
mente a dissolução dos padrões tradicionais 
de distribuição do poder político e social, 
esse historiador traz para o primeiro plano 
de sua interpretação ideais que transcen-
dem em muito o anseio da realização indivi-
dual.  em suas palavras:

“Esse radicalismo estava voltado para a 
desestabilização de uma sociedade na qual a 
elite branca masculina prezava a estabilidade 
porque ela sustentava seu (close grip on) es
trito controle do poder político, econômico, 
religioso, sexual e social. Esse radicalismo es
tava usualmente associado a uma campanha 
multifacetada para democratizar a sociedade, 
remodelar o sistema social, realizar os sonhos, 
com profundas raízes bíblicas e históricas, de 
situar o “poder no povo” (to put power in the 
people, no original), como rezavam os primei
ros artigos do governo na Nova Jersey Quaker 
um século antes da Revolução Americana.”5

se assumirmos essa perspectiva a tirada 

cortante de Jefferson parecerá menos for-

tuita e soará menos estranha a qualificação 

deste como precursor da tradição populista 

nos estados Unidos. 

4  WOOD, Gordon s. The Radicalism of the American 
Revolution, New York, Vintage Books, 1991.
5  NasH, Gary B. The Unknown Ameerican Revolution. 
The Unruly Birth of Democrcacy and the Struggle to Cre
ate America, New York, Viking Penguin, 2005, p. xVii.
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A tradição populista nos 
Estados Unidos

ele é tratado assim por Michael Kazin 

no livro A Persuasão Populista. Uma história 

Americana, referência obrigatória em qual-

quer estudo sobre o tema. 

Como indicado já na escolha do título, 

Kazin trata o populismo como uma lingua-

gem política, com seu léxico próprio e sua 

gramática específica. em sua definição, 

uma linguagem cujos falantes concebem as 

pessoas comuns como um conjunto nobre 

não definido estreitamente em termos de 

classe, veem seus oponentes da elite como 

egoístas e antidemocráticos e procuram 

mobilizar os primeiros contra os últimos.”6

 Duas observações sumárias sobre esse 

enunciado.

1) Como se pode ver, Kazin não enten-

de linguagem como uma estrutura 

simbólica passível de ser decifrada 

abstração feita dos usos que lhe se-

jam feitos e dos fins a que se pres-

tem. O que o seu livro oferece ao 

leitor é uma história da política ame-

ricana sob determinado ponto de 

vista, não uma análise de discurso no 

sentido corrente do termo, com os 

métodos que lhe são próprios. Nesse 

registro, palavra e ação conjugam-se 

inextricavelmente, a fala dos agen-

tes sendo vista, em si mesma, como 

uma cadeia de atos por meio do qual 

eles procuram incidir na realidade.

2) a definição proposta exibe todos os 

elementos apontados no início desta 

palestra para caracterizar o populismo: 

6  KaZiN, Michael. The Populist Persuasion. An Ame
rican History. ithaca-London, Cornell University Press, 
1998, p.1.

a referência ao “povo”, entendido 

como o conjunto dos desprivilegiados; 

a pretensão de falar pelo “povo” no 

sentido genérico de coletividade po-

lítica; a mobilização contra a minoria 

que detém o poder e dele se vale para 

promover seus interesses mesquinhos.

 Mas o populismo americano é mais do 

que uma réplica pura e simples desse mo-

delo estilizado. ele contém uma peculiarida-

de que o distingue e o separa de todos os 

demais. “O populismo nos Estados Unidos 

– Kazin nos adverte – sempre alegou que os 

poderosos estão violando o credo fundador 

da nação, que todo residente permanente 

deveria honrar.” Credo expresso com vigor 

ímpar na Declaração de independência – 

“tomamos como autoevidentes essas ver

dades, a saber, que todos os homens são 

criados iguais, dotados pelo seu Criador de 

direitos inalienáveis ...” – objeto de culto 

nas escolas e em lugares mais improváveis.

separação, sim, mas a distâncias varia-

das. Mesmo desprovido da dimensão pro-

fética que é tão forte na ideologia america-

na, a identidade nacional inglesa também 

se nutriu do sentimento de superioridade 

emanado da convicção de constituírem os 

ingleses em caso singular de povo livre, do-

tado de direitos que a nenhum governante 

era dado ignorar. esta crença, como já vi-

mos, foi um dos alicerces do discurso que 

justificou a rebelião dos súditos do rei Geor-

ge iii na américa.

a matriz populista se conforma ple-

namente nos primórdios da República, no 

curso do enfrentamento entre os federa-

listas, seguidores de Hamilton e adams, e 

os republicanos democratas, partidários de 

Madison e Thomas Jefferson.  Kazin salienta 
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as duas grandes correntes integradas nesse 

movimento:  o impulso pietista derivado da 

religiosidade protestante, com seus movi-

mentos de renovação periódicos, e a crença 

secular na capacidade de entendimento hu-

mano, que capacitaria os homens comuns a 

agir racionalmente no plano coletivo, mais 

até do que seus governantes reais.

No decurso desse longo trajeto a lingua-

gem populista sofreu várias transformações, 

e Kazin dedica especial atenção aos múlti-

plos significados atribuídos ao conceito de 

povo no processo – “produtores”. Mas é 

interessante salientar também a observa-

ção que ele faz sobre a relativa estabilidade 

do conteúdo emprestado à sua contrapar-

te – na diversidade de suas encarnações a 

retórica populista apresenta a “elite” como 

dissoluta, artificial, afetada, manipulativa, 

dada a elucubrações intelectuais ociosas, e 

dependente do trabalho dos demais. 

são atributos genéricos que compõem 

um estereótipo. agora, embora este não 

seja um aspecto sistematicamente explora-

do em seu texto, chama a atenção do lei-

tor de Kasin a persistência nessa retórica de 

certos tipos sociais concretos:  plutocratas, 

banqueiros, financistas, magnatas – “ba-

rões ladrões”, como foram chamados no 

começo do século passado.  

e não por acaso. De Jefferson a Roose-

velt – passando por andrew Jackson, com 

sua guerra sem quartel ao segundo Banco 

dos estados Unidos, de Nicholas Biddle, e 

pelo Partido Populista, na dobra do século 

xix – o confronto com o capital financeiro 

é uma constante na tradição do populismo 

americano.

Concentrando-se no estudo das diversas 

expressões dela depois do período imediata-

mente seguinte à Guerra de secessão, Kazin 

anota o deslocamento verificado quase um 

século depois, com ascensão do populismo 

de direita na esteira das campanhas presiden-

ciais do ex-governador do alabama George 

Wallace. Mas poderia dar outro sentido à sua 

narrativa se tivesse considerado em detalhes 

o conjunto da história republicana.

Pois ela está pontilhada de movimentos 

que, apelando igualmente à linguagem po-

pulista, definem o conceito nuclear de povo 

nos termos de uma concepção excludente 

de identidade nacional, onde a dimensão ét-

nica assume toda proeminência. Nesse sen-

tido, trabalhos como o citado Ideais Cívicos, 

de Roger smith, e as pesquisas conduzidas 

por ele mesmo e seu colega Desmond King  

sobre as “ordens raciais”7 são indispensáveis 

para entender o fenômeno do populismo 

nos estados Unidos em suas múltiplas ma-

nifestações e em sua enorme complexidade.

A eleição de Trump, o 
populismo e os desafios  
da democracia no presente

esta observação nos devolve ao ponto 

do qual partimos nessa palestra e aos pro-

blemas que ele encerra. 

a eleição de Donald Trump e os demais 

episódios aludidos em conexão com ela – o 

Brexit, o sucesso relativo do populismo de di-

reita na frança e em outros países da europa 

– despertam com frequência reações defen-

sivas que devem ser avaliadas criticamente 

com rigor redobrado.

 Não me refiro às propostas desavisadas 

de anular o resultado da manifestação popu-

lar, seja pela convocação de nova consulta, 

7  KiNG, Desmond & sMiTH, Rogers M. “Racial orders 
in american political development.” American Political 
Science Review, v.99, n.1, 2005, pp.75-92.
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como se deu na inglaterra em 2016 logo 

depois do referendo, seja pela disposição de 

criar condições para o impeach ment do pre-

sidente eleito, como se viu nos estados Uni-

dos, o que apenas agrava a crise na origem 

de sua candidatura e de sua surpreendente 

vitória – no Brasil sabemos disso por amar-

ga experiência própria. 

Penso nas fórmulas aventadas por ana-

listas mais sóbrios, que – diversas como são 

– têm em comum a intenção de atenuar a 

presença do povo na política em nome da ra-

cionalidade do debate sobre as questões pú-

blicas e da qualidade das decisões tomadas.8

embora apareçam, aqui e ali, em res-

posta a eventos particulares, não há nada 

de improvisado nessas fórmulas. elas têm 

origem em correntes do pensamento políti-

co e social que ganharam força nas últimas 

décadas no debate acadêmico e em muitos 

outros espaços. seria descabida a preten-

são de expor aqui suas teses – mesmo as 

mais importantes – e as razões invocadas 

para sustentá-las. Basta indicar que elas se 

apresentam como alternativas à concepção 

corrente da democracia majoritária, e que 

elas preferem, às disputas entre partidos co-

esos a serem decididas mediante barganhas 

ou na contabilidade dos votos, a troca pon-

derada de argumentos segundo o modelo 

do fórum. Nenhum de seus representan-

tes sugere a supressão das instituições da 

democracia eleitoral com suas respectivas 

práticas. Mas todos defendem a redução de 

seu papel, pela transferência de funções a 

organismos deliberativos não eleitos, com-

postos, numa combinação ou noutra, de 

8  Cf, a título de exemplo, o artigo “Referendum vs. 
institutionlized Deliberation: what democratic theorists 
can learn from the 2016 Brexit decision” Deadalus, Vol. 
136, n. 3, 2017, pp. 14-27.

especialistas e membros selecionados da 

sociedade. De clara inspiração liberal, essas 

correntes priorizam a qualidade (real ou su-

posta) das decisões e a defesa dos direitos 

individuais em detrimento do princípio da 

soberania popular.

Peter Mair, autor com quem dialogamos 

no início desta exposição, faz referência a 

elas tomando-as como esforço de adapta-

ção ao afrouxamento dos vínculos entre re-

presentantes e representados que têm carac-

terizado o funcionamento das democracias 

modernas. Vemos agora que elas operam 

também como antídoto imaginário às rea-

ções que esse fenômeno provoca, a saber, 

o apelo exercido, em tantos lugares,  pelo 

populismo de direita. Nessa ou naquela ver-

são, no meu entender, essas propostas têm o 

sentido de uma fuga para a frente, que dei-

xam intocado o problema de fundo e, nesse 

sentido, contribuem para agravá-lo.

Não é difícil entender o porquê disso. as 

democracias contemporâneas combinam 

duas ideias-forças que estiveram muito tem-

po separadas no passado: constitucionalis-

mo e soberania popular. O casamento entre 

as duas tornou-se possível pela influência 

recíproca que exerceram ao longo do sécu-

lo xix e primeira metade do século xx, num 

movimento sugestivamente qualificado por 

MacPherson como de “liberalização da de

mocracia e democratização do liberalismo”. 

Mas a tensão entre as duas nunca deixou 

de existir, e se manifestou sempre nas dife-

renças ideológicas que coloriam as demo-

cracias partidárias em sua fase gloriosa e 

lhes davam vitalidade.  O sonho da decisão 

racional desapaixonada – que pode ser defi-

nido também como o sonho da política des-

pida de antagonismos – e o sonho de uma 

vontade popular unificada, desembaraçada 
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de qualquer limite, são expressões simétri-

cas da crise dessas democracias. 

Margaret Canovan, uma das mais pers-

picazes estudiosas do populismo, inspira-

-se em conhecido filósofo conservador 

para analisar o fenômeno em sua dinâmica 

nas sociedades democráticas. as políticas 

nessas sociedades se situam entre dois ti-

pos polares: políticas pragmáticas e o que 

ela chama de “políticas de redenção”.  Na 

ausência das primeiras as sociedades com-

plexas seriam inviáveis; sem as segundas, 

padecem de legitimidade. Desenha-se, as-

sim, o contorno de um movimento dialé-

tico, que ela descreve recorrendo à noção 

de “rotinização do carisma” tal como usa-

do por Weber em sua sociologia das reli-

giões. Para varar o tempo a comunidade 

religiosa se institucionaliza; sem a força da 

fé ela se corrompe. algo análogo a essa 

lógica subjaz à política democrática: sem 

o choque apaixonado de ideias, converti-

da em “técnica de seleção de dirigentes”, 

método para a “boa governança”, a de-

mocracia fenece, mesmo que se esforce 

por manter a aparência. O populismo bro-

ta nesse processo. Com seu apelo direto à 

“vontade popular”, ele é o equivalente na 

política do revivalismo.

À primeira vista, o argumento que aca-

bo de esboçar parece ficar a léguas de dis-

tância das questões suscitadas pela eleição 

de Donald Trump. Com efeito, não haveria 

razão para associar esse evento datado ao 

desinteresse de parcelas significativas da 

população com o jogo da política institu-

cional. afinal de contas, os baixos índices 

de participação acompanham as eleições 

americanas há mais de meio século. soa 

estranho também falar em diluição de di-

ferenças, atenuação das disputas, quando 

se sabe que uma das características mais sa-

lientes da política americana em tempos re-

centes – não tão recentes – é a intensidade 

do embate ideológico, a polarização acen-

tuada, a fratura da sociedade em campos 

hostis, a um ponto tal que evoca em muitos 

a imagem de Lincoln da “casa dividida”.

Começa a ficar menos estranho, porém, 

quando levamos em conta dois aspectos 

menos evidentes da vida política americana.

O primeiro é o conjunto de mecanismos 

que produzem, décadas a fio, níveis excep-

cionalmente baixos de participação eleito-

ral. Não tenho tempo nem para mencioná-

-los telegraficamente aqui. Recomendo aos 

interessados a leitura do livro magistral de 

alexander Keyssar, cuja tradução foi publi-

cada pela editora da Unesp com o título O 

Direito de Voto. A controversa história da 

democracia nos Estados Unidos.9 e agrego 

uma única observação:  por muito tempo, 

o direito de voto foi formalmente negado a 

vastos segmentos da população americana; 

mesmo formalmente universalizado, de-

pois, ele tem sido sistematicamente restrin-

gido na prática pela operação de inúmeros 

dispositivos conscientemente empregados 

para afastar o eleitor potencial da urna. 

a razão é óbvia. Como o voto é facultati-

vo, a decisão de votar ou não votar é decisiva 

no resultado da eleição. sendo assim, as es-

tratégias de campanha não objetivam apenas 

convencer o eleitor a escolher esse ou aquele 

candidato. antes de mais nada, elas precisam 

incentivá-lo a se inscrever, sair de casa e de-

positar o voto na urna. Como a propensão a 

fazer isso é socialmente condicionada (pobres 

e integrantes de minorias étnicas têm taxas de 

9  KeYssa, alexander. O Direito de Voto. A controversa 
história da democracia nos Estados Undos. são Paulo, 
editora Unesp, 2014.
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participação mais baixas), e como a correla-

ção entre condição social e inclinação partidá-

ria é sabida, as condições institucionais para 

o exercício do voto são objeto de disputa. 

Vale dizer, a taxa de participação não resulta 

apenas de processos sociais anônimos, mas é, 

em medida significativa, resultado da própria 

competição política.

O segundo consiste no predomínio, no 

campo democrático – o Partido Democra-

ta propriamente dito, e a imensa rede de 

organizações, instituições, grupos e movi-

mentos sociais a ele vinculados – daquilo 

que Nancy fraser chamou de “neolibera-

lismo progressista”: “uma aliança entre 

... correntes majoritárias dos novos movi

mentos sociais (feminismo, antirracismo, 

multiculturalismo e direitos LGBT) e ... um 

setor de negócios baseado em serviços com 

alto poder ‘simbólico’ (Wall Street, o Vale 

do Silício e Hollywood).”10 Nesse verdadei-

ro “compromisso histórico” os primeiros 

recebem o impulso poderoso decorrente 

do apadrinhamento de suas causas por al-

guns dos segmentos mais concentrados e 

dinâmicos do capitalismo americano, e os 

segundos uma aura valiosa – precificar é o 

seu ofício – na medida em que passam a ser 

identificados com as cores da diversidade, 

da igualdade racial e dos direitos humanos.

Como muitos outros analistas, fraser sa-

lienta o outro lado dessa transação: o silên-

cio ensurdecedor sobre políticas que destru-

íram empregos e condenaram tantos a viver 

na expectativa de um futuro ainda sombrio.

Mas um aspecto adicional a registrar, se 

queremos refletir sobre o sucesso do populis-

mo de direita nos estados Unidos de hoje: ao 

mudar da forma indicada a pauta do debate 

10  fRaseR, Nancy. “The end of Progressive Neolibera-
lism”, Dissent, 2/1/2017.

público, a aliança neoliberal progressista fa-

vorece o maximalismo em seu campo, exa-

cerba  o conflito – verdadeira guerra  – no 

terreno da cultura e do modo de vida – e 

deixa na orfandade política vastas parcelas 

do eleitorado, que acorreram em massa às 

urnas em novembro de 2008 e asseguraram 

uma vitória consagradora a Barrack Obama.

a vitória de Trump desatou no campo 

progressista um debate intenso sobre o que 

fazer,  no centro do qual está a questão do 

lugar da política identitária e de como articu-

lá-la com o resgate das causas econômicas e 

sociais no programa da oposição. Não parti-

cipamos desse debate e acompanhamos de 

longe as lutas que eles suscitam – nós temos 

as nossas, e elas são sobremaneira difíceis.  

Mas isso não nos impede de formar juí-

zos sobre os argumentos em confronto. 

assim, como observador interessado, creio 

não ser impróprio terminar citando um tex-

to escrito no ano passado pelo nosso co-

nhecido Michael Kazin:
 “O populismo pode ser perigoso, mas pode 

ser também necessário. Como o historiador  
C. Vann Woodward  escreveu... em resposta a 
intelectuais que menosprezavam o populismo, 
‘Devemos esperar e mesmo desejar que haja fu
turos levantes para abalar as posições de poder e 
privilégio, e fornecer a terapia que parece neces
sária à saúde de nossa democracia’.”11

essas palavras foram escritas em 1959. 

Dez anos depois, os estados Unidos esta-

vam sacudidos sob o efeito conjugado do 

movimento dos direitos civis e da oposição 

militante à guerra do Vietnã.

acho que Michael Kazin estava certo ao 

trazê-las de volta a este nosso presente tão 

triste. 

11 KaZiN, Michael. “Trump and american Populism. 
Old Whine, New Bottles.” Foreign Affairs, 6/10/2016.
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Provento
Ver é meu ensaio de domínio

                             Walmir ayala 

são minhas as paisagens se as contemplo

e a posse dos silêncios entre imagens.

Ter a chave que move as engrenagens 

já me torna senhor do meu provento.

Valer-me das retinas quando invento

a forma de sonhar e suas margens,

que se ampliam e estreitam nas passagens

onde haja fantasia em movimento.

Dar tudo a bom proveito, cores certas,

estágios tão fugazes, luzes tortas

lavradas e riscadas, nunca mortas,

pois cruzam e descruzam suas setas

neste jeito perfeito de buscar

os alvos imprevistos de um olhar.
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Arte
Criei hoje uma criança 

no quarto do coração. 

ela fazia uma dança 

e cantava uma canção. 

 

Uma canção de futuro, 

uma dança de passado; 

dançava um passo no escuro, 

cantava no iluminado. 

 

Mas só cantava baixinho 

a ponto de eu não saber 

se o fazia por carinho 

ou por segredo a esconder. 

 

Pois perguntei à criança 

o que restava de vida; 

se não cantou a esperança, 

não dançou a despedida. 

 

Por fim, abriu um sorriso,

metade luz da alvorada,

metade em que já consigo

ver o pôr do sol na estrada.
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Sopro
Nunca penso em filosofar 

para não afastar o verso

que teime em se acercar.

filosofia não é poesia 

assim como

         a noite não é dia

embora ambas façam parte

                   da mesma arte

              de viver e de morrer.

Não estou aqui para retratar 

         uma inteligência aguda

apenas para deflagrar

         um Deus nos acuda

e destratar

todo tipo de pensamento

              que fuja ao momento

de pegar desprevenido

     o verso entreouvido

              num sopro de vento.
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Fé
fito 

sem ponto fixo, 

apenas fito 

                o infinito. 

 

fito 

enquanto reflito: 

de que vale o grito, 

           a reza, o rito, 

se mal sei do mito 

          ainda que aflito, 

por mais que contrito?

e tenho dito 

                   e desdito: 

 

Deus nas alturas 

   longe do alcance 

     de minhas agruras.
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Onze
arvore-se em árvore 

                e reverdeça 

                e refloresça 

       cresça e apareça.

Mas não crie raízes. 

Os dias mais felizes 

precisam ser buscados 

entre perdidos e achados 

 nas passagens da mente 

                em movimento.

arvore-se então 

                        em vento. 

Árvore é só momento 

                               de fixar 

                pensamento.
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Imagens
           para Inês Lourenço

Na parede

nenhum resquício do que foram

a família, o tempo, os diplomas.

só o calendário do 

sagrado Coração de Jesus

ainda resiste 

com sua serventia

de aterro sanitário

para as moscas que dão vida

àquele albergue de fantasmas.

Do passado

só restam lembranças:

entre a mobília capenga

a mãe em um trono singer

   seu ritual de agulhas

  seu duelo de alfinetes

  seu diálogo com retroses

o pai arrumando a antena

  para ouvir a Hora do Ângelus

  e assistir ao Repórter esso

Na escuridão

do ontem irremovível,

verdades cravadas.
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Caixa de ferrugens
Como trazer de volta o tempo

sem metáfora, osso e vento?

            Davino Ribeiro de sena

No porão da infância

o inventário das perdas:

os brinquedos as enchentes levaram

o mofo do tempo sufocando a argamassa

a osteoporose carunchando a máquina de costura

da mãe

Mas a última navalha do pai

ainda refulge com seu aço inexaurível

em meio à inviolável carnificina

da moenda do tempo.
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Sangria
enquanto a ave se contorce

sob a mão insidiosa 

que a golpeia

os meninos no terreiro,

imunes ao jorro fatal que

calunia a bacia,

não recolherão a agonia,

mas o que sobreviverá em seus pratos

no rescaldo da tarde assassina.

Nenhum vestígio da dor

ou  ressonância dos últimos espasmos

da carne fatigada

sequer um remorso sobre as vísceras e seus

coágulos

na hora do ínfimo festim dos apetites.

apenas

uma galinha de domingo

sem outra solenidade 

além de sua

infelicidade decomposta.



Ronaldo Cagiano  •  111

Recado a Bandeira
sim, poeta, o que eu vejo

é um beco sem saída,

nessas casas sem alvenaria moral

que tantos gemidos sussurram

e outros fantasmas habitam.

Já não basta ouvir um tango argentino

nem tentar a hemoptise

ou esperar a festa de são João

e contemplar balões

porque as almas estão poluídas

os espíritos saqueados

as mesas desérticas e sem pão

os homens perdidos e sem sono

a política e suas

inescrupulosas cachoeiras

cascateando a mentira dos séculos

estamos sem fruto

vivendo sem futuro

  nessas lixeiras a céu aberto

                nesses cafés sem metafísica

                           coreografia de espantos.

De susto em susto

sobrevivemos aos furtos, porém

meus olhos reumáticos

não inauguram o 

                            amanhã.
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Trajeto
assim o pai todas as manhãs:

ainda na rua despovoada

levando no sangue

o seu tempo difuso

e a marmita na mão direita.

a barbearia o espera

com velhas notícias

mas o amolar tesouras e navalhas

torna indesviável

o seu futuro.

a vida perdida

nos quilômetros de rostos

depurados com perícia

ele desconhece Dédalus

não sabe como sair de seu labirinto,

Teseu acorrentado

com fígado de Prometeu

Na hora medida do almoço

os mesmos passos contados

o mesmo perfume de Água Velva

a mesma rotina insossa.

É precoce

seu medo de voar

esse receio que amplia 

o latifúndio 

de uma espera aniquilante.

possível evangelho nesse reino de 

náuseas e interrogações

onde até o desencanto

se cansou de seu desgosto.
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Noite em Cataguases
                  [Releitura de Joaquim Cardozo]

Noite em Cataguases.

Na Ponte Velha a inscrição de Virgílio batizando o metal. 

fachada desbotada da Casa Rama. 

ancoradouro no areião da rodoviária. flamboyants. 

Da torre em forma de ogiva da Matriz de santa Rita 

os olhos da escuridão denunciam 

que outros pecados implodirão o confessionário. 

 

Pouca gente sem pressa, tantos homens dissimulados. 

a algaravia nos trailers de cachorro quente: convulsão dos estômagos. 

Um motociclista calunia a cidade que dorme! 

Calmaria, auge do insondável. O trem cargueiro deflora a insípida madrugada. 

 

Cataguases sem festa, dos silêncios, das ausências. 

Das imensas crateras na alma de seu povo. 

Que não enxerga, nunca, homiziado nos becos solitários, 

a tristeza hiperbólica dos operários imunes aos barcos que deslizam sobre 

o rio Pomba. 

Cataguases, senzala sem promessa:  das ilhas, dos espíritos desertos, 

que foram cuspidos pelas chaminés expectorantes das fábricas de tecidos. 

e da feiura caótica e trevosa das enchentes.
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Ruínas
Cadáver de um prédio

corpo inconcluso

organismo em ruínas

apedrejado pela incúria pública

Contemplo o esqueleto de cimento

contrastando com a opulência da avenida feérica

com suas vísceras à mostra

como um cão faminto

sem força para rosnar

sem alma

sem nada

desossada estrutura, palavra

sem cal

nem mal

Lugar sem nome

vazio que se impõe

ovário vertical germinando indiferenças

túmulo de histórias

apenas um espantalho inútil

na lavoura de espantos da metrópole

passam por ti os homens

não se movem

nem têm medo
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Enfermidade
    Ao abrir a porta, rebobino o passado.

            Prisca agustoni

a casa em seu discurso:

continente onde ancoram dissabores

e a ourivesaria das Parcas não falha

          as vértebras do nada

mobiliando de vazios

         as solidões fossilizadas

pela tirania dos cupins

e a ferrugem nas dobradiças

a mãe e seu mapa de renúncias

e a máquina de costura que nunca teve amnésia

 Nesse rigor em tudo

[ e no oráculo de tanta ausências

encontro a perfeita engrenagem

de emoções antigas

a imanente desordem de todas as coisas

vazio  ranger das horas infeccionadas

um solo de grilos no quintal

despistando o rigor da madrugada ]

tento fazer a arqueologia do inútil regresso.
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Maçãs ao entardecer
           para Eduardo Dalter

aquela cesta solitária

         feito um alguidar de silêncios

exibe as três maçãs

         na cozinha que se despedia do sol.

ainda a claridade baça

       configurando a tarde indisposta

       amadurecia o outro fruto escondido,

um coração esquartejado

pelos vermes

de miméticas angústias

Não há como devorar o passado

com a mesma sanha,

          a mesma fome

desses animaizinhos

que nos corroem por dentro
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Bandeira/Drummond
            para Luiz Ruffato

O que importa saber agora

além do beco e do mundo caduco

que ombros suportarão

tanta verdade

em que aeroportos

ficará retida a esperança

Perdido na cidade de hoje,

sinto-me menino antigo,

fazendeiro de vertigens,

pastor de tempestades

e me aborreço

feito um animal

catalogando lixeiras

   e com tantas outras coisas

que enxergo além desses limites:

a falta de energia

do leiteiro

e os fogos de são João

incapazes de implodir

a ilha de Manhattan
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Resquícios
O rosto do meu pai, amarga ausência

que jamais alcanço...

                                  Paulo José Cunha

Do pai

restou o olhar migrante

perdido no vazio da casa

entre silêncios e vertigens

De carências e não-diálogos

fez-se o gesto-lâmina

que guardo junto com

a navalha espanhola,

única herança de estranho afeto.

Minha barba nunca cresceu

o suficiente

para que eu a escanhoasse

junto com as minhas culpas.

Mas o cheiro de Água Velva

ainda penetra os meus sentidos.
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Gramática inútil
        Toda palavra 

     é uma mentira de Deus.

                 everardo Norões

enfim,

busco a palavra

que defina esse tempo de desmazelo

que resiste em mim.

Uma luta injusta

a procura dessa sintaxe

que traga a real função

de uma angústia tão exata e virgem

quanto o sol da antemanhã.

Uma letra, um vocábulo apenas

que possa estabelecer o conceito

de minha vária clandestinidade

inabitáveis e sem vértebras 

todos os substantivos

que pesco nessa água

nesse abismo de impropriedades

em meio ao vazio das coisas

na inverossímil ambiência dos lugares

em todo o percurso

sequer um vocábulo que me redima

com uma semântica sem esclerose.





C o n to

Um ladrão

Graciliano Ramos
escritor

O que o desgraçou por toda a vida 

foi a felicidade que o acompanhou 

durante um mês ou dois. Coisa es-

tranha: sem nenhuma preparação, um tipo 

se aventura, anda para bem dizer de olhos 

fechados, comete erros, entra nas casas 

sem examinar os arredores, pisa como se 

estivesse na rua. e aí que principia a dificul-

dade. Convém saber mexer-se rapidamente 

e sem rumor, como um gato; o corpo não 

pesa, ondula, parece querer voar, mal se fir-

ma nas pernas, que adquirem elasticidade 

de borracha. se não fosse assim, as juntas 

estalariam a cada instante, o homem gasta-

ria uma eternidade para deslocar-se, o tra-

balho se tomaria impossível. Mas ninguém 

caminha desse jeito sem aprendizagem, 

não se realizaria se as primeiras tentativas 

fossem descobertas. Deve haver uma divin-

dade protetora para as criaturas estouvadas 

e de articulações perras. No começo usam 

sapatos de corda – e ninguém desconfia de-

les: conseguem não dar nas vistas, porque 

são como toda a gente. Nenhum polícia iria 

acompanhá-las. se não batessem nos mó-

veis e não dirigissem a luz para os olhos das 

pessoas adormecidas, não cairiam na prisão, 

onde ganham os modos necessários ao ofí-

cio. aí apuram o ouvido e habituam-se a 

deslizar. Cá fora não precisarão sapatos de 

banho ou de tênis: mover-se-ão como se 

fossem máquinas de molas bem azeitadas 

rolando sobre pneumáticos silenciosos.

O indivíduo a que me refiro ainda não ti-

nha alcançado essa an dadura indispensável 

e prejudicial: indispensável no interior das 

casas, à noite; prejudicial na rua, porque 

denuncia de longe o transeunte. sem dúvi-

da o homem suspeito não tem só isso para 

marcá-lo ao olho do tira: certamente possui 

outras pintas, mas é esse modo furtivo de 

esquivar-se como quem não toca no chão 

que logo o caracteriza. O sujeito não sabia, 

pois, andar assim, e passaria despercebido 

na multidão. Por enquanto nenhuma espe-

rança de se acomodar àquele ingrato meio 

de vida. e Gaúcho, o amigo que o iniciara, 

havia sido franco: era bom que ele esco-

lhesse ocupação menos arriscada. Mas o 

rapaz tinha cabeça dura: animado por três 

ou quatro experiências felizes, estava ali, 

rondando o por tão, como um técnico.

entrara na casa, fingindo-se conser-

tador de fogões, e atentara na disposição 
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das peças do andar térreo. arrependeu-se 

de não ter estudado melhor o local: devia 

ter-se empregado lá como criado uma se-

mana. era o conselho de Gaúcho, que tinha 

prática. Não o escutara, procedera mal. Não 

sabia já de que lado da sala de jantar ficava 

a porta da copa.

afastou-se receoso de que al guém o ob-

servasse. Desceu a rua, entrou no café da 

esquina, espiou as horas e teve o desejo de 

tomar uma bebida. Não tinha dinheiro. Doi-

dice beber álcool em seme lhante situação. 

Procurou um níquel no bolso, estremeceu. 

Às mãos estavam frias e molhadas.

– Tem de ser.

Tomou a olhar o relógio. Não é que 

se havia esquecido das horas? Passava de  

meia-noite. felizmente a rua topava o mor-

ro e só tinha uma entrada. a exceção dos 

mora dores pouca gente devia ir ali.

afinal aquilo não tinha impor tância. 

agora temia encontrar um conhecido. O 

que mais o aperreava era o diabo da tremu-

ra nas mãos. estava quase certo de que o 

garçom lhe estranhava a palidez. saiu para 

a calçada e ficou indeciso, olhando o morro, 

enxugando no lenço os dedos molhados, 

dizendo pela segunda vez que aquilo não 

tinha importância. Como? sacudiu a cabe-

ça aflito. Que é que não tinha importância?

seria bom recolher-se. sorriu com uma 

careta e subiu a ladeira, colando-se às pare-

des. Como reco lher-se? Vivia na rua. À me-

dida que avançava a frase repetida vol tou e 

logo surgiu o sentido dela. Bem. a perturba-

ção diminuía. O que não tinha importância 

era sa ber que a porta da copa ficava à direita 

ou à esquerda da sala de jantar. ia levar ta-

lheres? Hem? ia correr perigo por causa de 

ta lheres? Mas pensou num queijo visto sobre 

a geladeira e sentiu água na boca.

aproximou-se do morro, as per nas bam-

bas, tremendo como uma criança. Provavel-

mente a copa era à direita de quem entrava 

na sala de jantar, perto da escada.

– Tem de ser.

foi até o fim da calçada e, mar geando 

a casa do fundo, passou para o outro lado. 

Parou junto ao portão, encostou-se a ele, 

receando que o vissem. se estirasse o pes-

coço, talvez o guarda, lá embaixo, lhe per-

cebesse os manejos. O co ração bateu com 

desespero, a vista se turvou. Não consegui-

ria en xergar a esquina e o guarda.

encolheu-se mais, olhou a ja nela do pré-

dio fronteiro, imaginou que por detrás da 

janela alguém o espreitava, talvez o dono 

da loja de fazenda que o examinara com 

ferocidade, através dos óculos, quando ele 

estacionara junto do balcão. Tentou libertar-

-se do pen samento importuno. Porque ha-

veriam de estar ali, àquela hora, os mesmos 

olhos que o tinham imobi lizado na véspera?

De repente sentiu grande medo, pare-

ceu-lhe que o observavam peia frente e pela 

retaguarda, achou-se impelido para dentro 

e para fora do jardim, a rua encheu-se de 

em boscadas. a janela escureceu, os óculos 

do homem da loja sumiram-se. Pôs-se a 

tremer, as ideias confundiram-se, o projeto 

que ar mara surgiu-lhe como fato reali zado. 

encostou-se mais ao portão.

Durante minutos, lembrou-se da esco-

la do subúrbio e viu-se menino triste, en-

fezado. a professora in terrogava-o pouco, 

indiferente. O vizinho mal-encarado, que o 

espe tava com pontas de alfinetes, mais tar-

de virara soldado. a menina de tranças era 

linda, falava apertando as pálpebras, escon-

dendo os olhos verdes.

Um estremecimento despertou essas 

recordações meio apagadas. Quis fumar, 
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temeu acender um ci garro. Levantou a ca-

beça, dis traiu-se vendo um bonde rodar 

longe, na boca da rua.

sim, não, sim, não. Duas ideias volta-

ram: o homem que se ocul tava por detrás 

da janela estava aquecido e tranquilo, a me-

nina das tranças escondia os olhos verdes 

e tinha um sorriso tranquilo. Os den tes ba-

teram castanholas, e isto alarmou-o: talvez 

alguém ouvisse aquele barulho esquisito de 

porco zangado. Mordeu a manga do pa-

letó, o som esmoreceu.

sim, não, sim, não. Havia um relógio na 

sala de jantar, estava quase certo de que es-

cutava as pancadas do pêndulo. Os dentes 

calaram-se, felizmente já não havia precisão 

de mastigar o tecido.

Mudou de posição, espregui çou-se, os 

receios esfriaram. agora se mexia como se 

não houvesse ne nhum perigo. segurou-se 

aos ferros da grade, uma energia súbita lan-

çou-o no jardim. Pisando os canteiros, subiu 

a calçada, arriou no sofá do alpendre. se 

o desco brissem ali, diria que tinha entrado 

antes de se fechar o portão e pe gara no 

sono. era o que diria, em bora isto não lhe 

servisse.

Para que pensar em desgraças? Levan-

tou-se, chegou-se à porta, meteu a cane-

ta na fechadura. O tremor das mãos havia 

desapa recido. a lingueta correu macia, uma 

folha da porta se descerrou. estacou surpre-

endido: como nunca havia trabalhado só, 

imaginara que a fechadura emperrasse, que 

fosse preciso trepar no sofá e cortar com 

diamante um pedaço da vi draça. Deitaria 

por baixo da porta um jornal aberto, en-

rolaria a mão no lenço e daria um murro 

no vidro, que iria cair sem ruído em cima 

do papel. agarrar-se-ia ao caixilho com as 

pontas dos dedos, suspender-se-ia, entraria 

na casa, a cabeça para baixo, as mãos pro-

curando o chão. ficaria pendurado algum 

tempo, feito um macaco, os dedos dos pés 

curvos à borda da abertura, como ganchos. 

era quase certo não se sair bem nesse pulo 

arriscado. falharia, sempre falhava.

Procurou a vidraça, inutilmente: não 

existia vidraça. Nem existia jornal. estupidez 

fantasiar dificul dades.

entreabriu a porta, mergulhou na fai-

xa de luz que passou pela fresta, correu 

o trinco devagarinho. avançou, temendo 

esbarrar nos móveis. acostumando a vis-

ta, co meçou a distinguir manchas: cadei-

ras baixas e enormes que atravan cavam a 

saleta. escorregou para uma delas, o cora-

ção aos baques, o fôlego curto. afundou 

no acento gasto. as rótulas estalaram, as 

molas do traste rangeram leve mente. er-

gueu-se precipitado, encostou-se à parede, 

com receio de vergar os joelhos. se as jun-

tas con tinuassem a fazer barulho, os mo-

radores iriam acordar, prendê-lo. achou-se 

fraco, sem coragem para fugir ou defender-

-se. acendeu a lâmpada e logo se arrepen-

deu. O círculo de luz passeou no soalho, 

subiu uma cadeira e sumiu-se. a escuridão 

voltou. Temeridade acen der a lâmpada.

Penetrou na sala de jantar, es cancarando 

muito os olhos. agora os objetos estavam 

quase visíveis. Uma sombra alvacenta descia 

pela escada, havia luz no andar de cima.

Bem. a porta da copa, um buraco ne-

gro, ficava à direita co mo ele tinha suposto. 

Vira um queijo sobre a geladeira dois dias 

antes. Chegou-se à escada, apoiou-se ao 

corrimão, voltado para a copa. Realmente 

não tinha fome. sentia uma ferida no estô-

mago, mas a boca estava seca. en colheu os 

ombros. estupidez arriscar-se tanto por um 

pedaço de queijo.
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subiu um degrau, parou ar fando, subiu 

outros, experimen tando uma sensação de 

enjoo. a casa mexia-se, a escada mexia-se. 

a secura da boca desapareceu. Dila tou as 

bochechas para conter a sa liva e pensou no 

queijo, nauseado. adiantou-se uns passos, 

engoliu o cuspo, repugnado, entortando o 

pescoço.

– Tem de ser.

Repetiu a frase para não recuar. apesar 

de ter alcançado o meio da escada, acha-

va difícil continuar a viagem. e se alguém 

estivesse a observá-lo no escuro? Lembrou-

-se do sujeito da loja de fazenda. Tal vez ele 

fosse o dono da casa, esti vesse ali perto, 

vigiando como um gato. Pensou de novo 

na menina da escola primária, no sorriso 

dela, nas pálpebras que se baixavam, es-

condendo olhos verdes, de gato. Desgos-

tou-se por estar vacilando, perdendo tempo 

com miudezas.

Chegou ao fim da escada, parou escu-

tando, enfiou por um corredor onde vários 

quartos desembocavam. fugiu de uma por-

ta ilumi nada e encaminhou-se à sala, com a 

esperança de encontrá-la deserta.

O medo foi contrabalançado por um 

sentimento infantil de orgulho. Realizara 

uma proeza, sim senhor, só queria ouvir a 

opinião do Gaú cho. se não acontecesse 

uma des graça, procuraria Gaúcho no dia 

seguinte. se não acontecesse uma desgra-

ça. Benzeu-se arrepiado. Deus não havia 

de permitir infeli cidade. Tolice pensar em 

coisas ruins. Contaria a história no dia se-

guinte, sem falar no medo, e Gaú cho apro-

varia tudo, sem dúvida.

Torceu a maçaneta devagarinho: feliz-

mente a porta não estava fe chada com a 

chave. aterrorizou-se novamente, mas sur-

giu-lhe de su petão a ideia singular de que o 

pe rigo estava nos quartos, e na sala poderia 

esconder-se. entrou, cer rou a porta, fez um 

gesto cansado, respirou profundamente, 

afirmou que estava em segurança. a ton-

tura devia ser por causa da fome. Também 

um desgraçado como ele meter-se em se-

melhante empresa! Tinha capacidade para 

aquilo? Não tinha. Um ventanista. Que é 

que sabia fazer? saltar janelas. Um venta-

nista apenas. a vaidade infantil murchou 

de repente. se o descobrissem nem saberia 

fugir, nem acertaria com a saída. O que o 

preocupava naquele momento, porém, era 

menos o receio de ser preso que a convic-

ção da própria insuficiência, a certeza de 

que ia falhar. as mãos tremeriam, as juntas 

estalariam, movimentos irre fletidos derru-

bariam móveis.

apertou as mãos, subitamente resolvido 

a acabar depressa com aquilo, fixou a aten-

ção na cama enorme, onde um casal de 

velhos dormia. Baixou-se alarmado: se uma 

das pessoas acordasse, vê-lo-ia parado, 

como estátua. avançou, de cócoras, foi es-

conder-se por detrás da cabeceira da cama, 

permaneceu encolhido, até sentir cãibras 

nas pernas. as janelas estavam abertas, a 

luz da rua banhava a sala.

Virando o rosto, viu-se no es pelho do 

guarda-vestido e achou-se ridículo, agacha-

do, em posição tor cida. Voltou-se, livrou-se 

da visão desagradável, avistou um braço 

caído fora da cama. Braço de ve lha, braço 

de velha rica, de uma gordura nojenta. a 

mão era pa puda e curta, anéis enfeitavam 

os dedos grossos. Pensou em tirar os anéis 

com agulhas, mas afastou a ideia. Trazia no 

bolso as agulhas, só porque Gaúcho lhe en-

sinara o uso delas. Não se arriscaria a utili-

zá-la. Gaúcho tinha nervos de ferro. Tirar 

anéis da mão de uma pessoa adormecida! 
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Que homem! anos de prática, diversas en-

tradas na casa de detenção.

engatinhando, aproximou-se do guar-

da-vestidos, abriu-o e começou a revistar a 

roupa. Descobriu uma carteira e guardou-a 

sem reparar no que havia dentro dela. inter-

rompeu a busca, afastou-se, mer gulhou no 

corredor, parou à porta do quarto ilumina-

do. examinou a carteira, achou várias notas. 

Tentou calcular o ganho, mas a luz do cor-

redor era insuficiente. es condeu o dinheiro, 

soltou um longo suspiro.

Devia retirar-se. Deu alguns pas sos, re-

cuou vexado, receoso das pi lhérias que 

Gaúcho iria jogar-lhe quando soubesse que 

ele tinha deixado uma casa sem percorrê-

-la. O terror desaparecera: estava cheio de 

espanto por haver escapado àquele imenso 

perigo. Realmente não tinha escapado, mas 

julgava-se quase livre.

abriu uma porta a ferro, acen deu a lâm-

pada, viu um oratório. Desejou apoderar-se 

dos resplen dores das imagens e do bordão 

de s. José, de ouro, pesado. afas tou-se, 

como medo da tentação. Não cometeria se-

melhante sacri légio.

andou noutras peças, arrecadou obje-

tos miúdos. Queria penetrar no quarto ilu-

minado, mas não conseguia saber o que o 

empurrava para lá. Boiavam-lhe no espírito 

dois esboços de projetos: contar o dinheiro, 

coisa que não poderia fazer no corredor, e 

descrever a Gaúcho a aventura.

Destrancou a porta, entrou, esquivou-

-se por trás de um armário. Havia no quar-

to uma cama es treita, mas nem reparou na 

pessoa que estava deitada nela. Tirou do 

bolso a carteira, ficou algum tempo olhan-

do, como um idiota, papéis e dinheiro. Prin-

cipiou uma soma, que se interrompeu mui-

tas vezes: os dedos tremiam, os nú meros 

atrapalhavam-se. impossível saber quanto 

havia ali. Machucou as notas na algibeira da 

calça. Bem, contaria depois a grana, quando 

estivesse calmo. abando naria o morro e iria 

viver num su búrbio distante, onde ninguém 

o conhecesse, largaria aquela pro fissão, 

para que não tinha jeito. Nenhum jeito. 

Não diria nada a Gaúcho, evitaria indivíduos 

assim comprometedores. ia endireitar, criar 

vergonha, virar pessoa de cente, arranjar um 

negócio qual quer longe de Gaúcho. sim se-

nhor. apalpou o rolo de notas através do 

pano, meteu o botão na casa da algibeira. 

Criar vergonha, sim senhor, o que tinha ali 

dava para criar vergonha

Olhou a cama, julgou a prin cípio que 

estava lá uma criança, mas viu um seio e 

estremeceu. Voltou-se, não devia arriscar-se 

à toa. Deu uns passos em direção à porta, 

deteve-se, curvou-se, obser vou a moça. 

achou nela traços da menina de olhos ver-

des. O coração bateu-lhe demais no peito 

magro, pareceu querer sair pela boca.

– estupidez.

aprumou-se e desviou a cara. estupidez. 

Tentou pensar em coisas corriqueiras, encheu 

os pul mões, contou até dez. a tatuagem da 

perna de Gaúcho era medonha, uma tatua-

gem indecente; àquela hora o café da esqui-

na devia estar fechado. Tomou a contar até 

dez, esvaziando os pulmões. Um acesso de 

tosse interrompeu-lhe o exer cício.

Retirou-se precipitado, fazendo esfor-

ço enorme para se conservar em silêncio. 

faltou-lhe o ar, as lá grimas saltaram-lhe, 

as veias do pescoço endureceram, como 

cordas esticadas. atravessou o corredor 

desembestadamente, desceu a es cada, 

meio doido, sacudindo-se de sengonçado, a 

mão na boca. sen tou-se no último degrau 

e esteve minutos agitado por pequenas 
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con trações, um som abafado mor rendo-lhe 

na garganta, asmático e penoso, resfolegar 

de cachorro novo. Pôs-se a arquejar baixi-

nho, extenuado, procurando livrar-se de um 

pigarro teimoso que lhe arra nhava a goela. 

enxugou um fio de baba, pouco a pouco se 

recompôs. Certamente as pessoas do andar 

de cima tinham despertado quando ele fu-

gira correndo.

Virou a cabeça. Puxou a orelha, agonia-

do. Tinha a ilusão de per ceber o trabalho 

das traças que roíam pano lá em cima, nos 

armá rios.

Devia ter trazido alguma roupa para 

vender a intrujão.

Um galo cantou perto, um apito na rua 

deu-lhe suores frios. Depois tudo sossegou, 

avultaram no silêncio rumores indeter-

minados: provavelmente pés de ba ratas se 

moviam na parede.

ergueu-se, com fome, liber tou-se de 

terrores, procurou orientar-se. as cócegas 

na garganta desa pareceram. Tolice prestar 

atenção à marcha das baratas na parede e 

ao apito do guarda na rua. Nada daquilo 

era com ele, estava livre de perigo. Livre 

de perigo. se a tosse voltasse, abafá-la-ia 

mor dendo a manga. Temperou a gar ganta, 

baixinho. Tranquilo. Tran quilo e com fome. 

Voltou-se para um lado e para outro, he-

sitou entre a saleta e a copa. O pigarro 

sumiu-se completamente, a boca encheu-

-se de saliva. aguçou ainda o ouvido: nem 

apito nem canto de galo, as pernas das 

baratas se tinham imobilizado. Desejava 

entrar na copa, comer um bocado. agora 

que a sufocação e a secura da boca haviam 

desaparecido, bem que pre cisada mastigar 

qualquer coisa.

apertou o botão da lâmpada, a luz fraca 

lambeu a cristaleira, subiu a mesa, dividíu-a 

pelo meio. Descansou a lâmpada na toalha. 

Bambeando, amolecido, retirou da algibeira 

as notas machucadas, ten tou novamente 

contá-las, aproxi mando-as muito do peque-

no foco elétrico. Recomeçou a contagem 

várias vezes, afinal julgou acertar, conven-

ceu-se de que havia ali di nheiro suficiente 

para um bote quim de subúrbio. alisou as 

cé dulas, dobrou-as, guardou-as, abo toou-

se. Um capital. sentia frio e fome. O guarda 

devia estar cochi lando lá embaixo, à esqui-

na do café. Levantou a gola. Um capital. 

estabelecer-se-ia com um café no subúrbio, 

longe do Gaúcho e da queles perigos. Café 

modesto, com rádio, os fregueses, pessoas 

de or dem, discutindo futebol. Tinha jeito 

para isso. Ouviria as conversas sem tomar 

partido, não descon tentaria ninguém e fis-

calizaria os empregados rigorosamente. Um 

patrão, sim senhor, fiscalizaria os emprega-

dos rigorosamente. É. Gaúcho nem o reco-

nheceria se o visse, gordo, sério, bulindo na 

caixa registradora. Naturalmente. apalpou 

a carteira, sentiu-se forte. Bem. Contanto 

que não fossem fuxicar política no café. 

esportes, coisas inofensivas, perfeitamen-

te; mas cochichos, papéis escondidos, isso 

não. Tudo na lei, nada de complicações com 

a polícia.

aprumou-se, esqueceu o lugar onde es-

tava. Uma dorzinha fina picou-lhe o estô-

mago. Tomou a lâmpada, encaminhou-se à 

copa, firme como um proprietário. O medo 

se havia sumido. Para bem dizer, era quase 

um dono de bote quim no subúrbio.

De repente assaltou-o um desejo bes-

ta de rir, riu baixo, temendo engasgar-se e 

tossir de novo. saco lejou-se muito tempo, e 

a sombra dele dançava ná luz que se espa-

lhava no soalho. Tinha chegado fa zendo 

tolices, nem acertava com as portas, um 
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doido. Largara-se pela escada abaixo, aos 

saltos. e nin guém acordara, parecia que os 

mo radores da casa estavam mortos. então 

para que todos os cuidados, todas as preo-

cupações? Gaúcho fazia trabalho direito, 

tirava anéis das pessoas adormecidas, com 

agu lhas. Homem de merecimento. e apesar 

de tudo, mais de vinte en tradas na casa de 

detenção, viagens à colônia correcional, fu-

gas arris cadas. inútil a ciência de Gaúcho. 

Quando Deus quer, as pessoas não acordam.

Onde estaria o queijo que na antevés-

pera se achava em cima da geladeira? Pro-

curou-o debalde. entrou na cozinha, mexeu 

nas ca çarolas, encontrou pedaços de carne, 

que devorou quase sem mas tigar. Lambeu 

os dedos sujos de gordura, abriu devaga-

rinho a tor neira da pia, lavou as mãos, en-

xugou-se ao paletó. Respirou, consolado. a 

tontura desapareceu.

Recordou os disparates que praticara. 

santa Maria! Desastrado. se falasse a Gaú-

cho com franqueza, ouviria um sermão. 

Mas não falaria, não queria mais relações 

com Gaúcho, ia abrir um café no arrabalde.

Voltou à sala de jantar e apagou a lâm-

pada. aquela gente lá em cima tinha um 

sono de pedra.

Veio-lhe a ideia extravagante de su-

bir de novo a escada e tornar a descê-la, 

convencer-se de que não era tão desazado 

como parecia. e lembrou-se da menina dos 

olhos verdes, que lhe surgiu na memória 

com um seio descoberto. absurdo. Quem 

estava com o seio à mostra era a moça que 

dormia no andar de cima. Como seriam os 

olhos dela?

Duas pancadas encheram a casa. e um 

tique-taque de relógio começou a aperreá-

-lo. Pouco antes havia silêncio, mas agora o 

tique-taque martelava-lhe o interior.

Dirigiu-se à saleta, voltou. Com a ten-

tação de entrar nos quartos, trazer de lá 

alguns objetos para vender ao intrujão. Pa-

recia-lhe que recomeçando o trabalho em 

conformidade com as regras ensinadas por 

Gaúcho, de alguma forma se reabilitaria. O 

maço de notas, adquirido facilmente, nem 

lhe dava prazer.

Pisou a escada e estremeceu. as razões 

que o impeliam sumiram-se, ficou o peito 

descoberto.

esforçou-se por imaginar o bo tequim do 

arrabalde. inutilmente. subiu, parou à en-

trada do corre dor.

– Que doidice!

foi até a porta do quarto ilumi nado, 

empurrou-a, certificou-se de que a mulher 

continuava a dormir.

e daí em diante, até o desfecho medo-

nho, não soube o que fez. No dia seguinte, 

já perdido, lem brou-se de ter ficado muito 

tempo junto à cama, contemplando a moça, 

mas achou difícil ter prati cado a maluqueira 

que o des graçou. Como se tinha dado aqui-

lo? Não sabia. a princípio foi um deslumbra-

mento, a casa gi rando, a cama girando, ele 

também girando em torno da mulher, trans-

formado em mosca. Girando, apro ximando-

se e afastando-se, mosca. e a necessidade 

de pousar, de se livrar dos giros vertiginosos. 

a fi gura de Gaúcho esboçou-se e logo se 

dissipou, os óculos do homem da loja e os 

vidros da casa fron teira confundiram-se um 

instante e esmoreceram. Novas pancadas 

de relógio, novos apitos e cantos de galos 

chegaram-lhe aos ouvidos, mas deixaram-no 

indiferente, voando. e aconteceu o desastre. 

Uma loucura, a maior das loucuras: baixou-

-se e espremeu um beijo na boca da moça.

O resto se narra nos papéis da polícia, 

mas ele, zonzo, moído, só conseguiu dar 
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informações incom pletas e contraditórias. 

É em vão que o interrogam, o machucam. 

sabe que ouviu um grito de terror e baralho 

no outro quarto, lem brou-se de ter atraves-

sado o cor redor e pisado o primeiro degrau 

da escada. acordou aí, mas ador meceu de 

novo, na queda que o lançou no andar tér-

reo. Teve um sonho rápido na viagem; viu 

cubí culos sujos povoados de percevejos, es-

teiras no chão úmido, caras horríveis, levas de 

infelizes transportando vigas pesadas na co-

lônia correcional. insultavam-no, choviam-lhe 

pancadas nas costas cobertas de pano listra-

do. Mas os insultos apagaram-se, as panca-

das findaram. e houve um longo silên cio.

Despertou agarrado por muitas mãos. 

De uma brecha na testa cor ria sangue, que 

lhe molhava os olhos, tingia de vermelho 

as coisas e as pessoas. Um velho encapo-

tado em cobertores gesticulava no meio da 

escada, seguro ao corrimão. e um grito de 

mulher vinha lá de cima, provavelmente a 

continuação do mesmo grito que lhe tinha 

es tragado a vida.



Pais e filhos

ernest Hemingway
escritor

Havia um aviso de desvio no meio da 
rua principal dessa cidade, mas os 
carros haviam obviamente atraves-

sado, e assim, acreditando ser algum conser-
to já terminado, Nicholas adams continuou 
a atravessar a cidade, guiando seu carro 
ao longo das ruas vazias, pavimentadas de 
paralelepípedo, parando por causa de um 
sinal de trânsito que piscava inutilmente na-
quele domingo sem movimento, e que de-
sapareceria no ano seguinte, quando não 
fossem efetuados os pagamentos do siste-
ma de sinalização; continuando por baixo 
das pesadas árvores da cidadezinha que são 
uma parte do coração da gente, se a cidade 
é nossa e debaixo delas já passeamos, mas 
são apenas por demais copadas, que enco-
brem o sol e tomam as casas úmidas para o 
estranho; passando a última casa e toman-
do a estrada que subia e descia diretamente 
à frente com os barrancos vermelhos cuida-
dosamente cortados e as árvores de corte 
em seu segundo crescimento de ambos os 
lados. Não era a terra dele, mas era pleno 
outono, e toda aquela região era boa de 
atravessar e ver. O algodão já fora colhido 
e nas clareiras havia plantações de milho, 
algumas de mistura com sorgo vermelho 

e, guiando calmamente, o filho dormindo 
ao lado, a etapa do dia feita, conhecendo a 
cidade que alcançaria a noite, Nick observa-
va quais milharais tinham soja ou ervilhas, 
como era a configuração do terreno, onde 
estavam as cabanas e as casas em relação 
aos campos e à mata; caçando mentalmen-
te naquele terreno enquanto o atravessava; 
observando cada clareira como local de ali-
mento e abrigo para a caça e imaginando 
onde encontraria um bando de pássaros e 
para que lado voariam.

ao caçar codornas não se deve ficar en-
tre o bando e o local em que habitualmen-
te se abriga; uma vez descobertas as aves 
pelos cães, ou levantam voo diretamente 
para cima do caçador, umas subindo qua-
se verticalmente, outras roçan do as orelhas 
da gente, agigantan do-se ruidosamente 
até um tama nho nunca visto ao passarem, 
e a única saída está em dar meia-volta e 
tentar pegá-las sobre o ombro quando se 
vão, antes que tomem voo e desapareçam 
no cerrado. Ca çando codornas naquele 
lugar, con forme seu pai lhe havia ensina-
do, Nicholas adams passou a pensar nele. 
Quando primeiro pensava so bre ele, lem-
brava-se sempre dos olhos. a corpulência, 

Tradução de a. Veiga fialho.
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os movimen tos rápidos, os ombros largos, 
o nariz adunco de águia, a barba co brindo 
o queixo fraco, nunca se lembrava disso, 
mas sempre dos olhos. estavam protegidos 
na cabe ça pela formação das sobrancelhas; 
bem fundos, como se uma prote ção espe-
cial houvesse sido inventa da para instru-
mento tão valioso. Viam muito mais longe 
e muito mais rápido que o olho humano e 
eram o grande dom que tinha seu pai. seu 
pai via como vê um bode de grandes cornos 
ou como vê uma águia, literalmente.

estava ele de pé com o pai na margem do 
lago, seus próprios olhos muito bons então, 
e o pai dizia: “ergueram a bandeira no mas-
tro.” Nick não conseguia ver a bandeira ou o 
mastro. “Lá”, dizia o pai, “é sua irmã Doro-
thy. er gue a bandeira e caminha pelo cais.”

Nick olhava para o outro lado do lago e via 
a longa linha da mar gem cheia de bosques, a 
floresta alta atrás, o promontório guardan do 
a enseada, as colinas claras da fazenda e o 
branco de sua casa no meio das árvores, mas 
não podia ver o mastro, ou o cais, só o bran co 
da praia e a curva da margem.

– está vendo as ovelhas na coli na, na di-
reção do promontório?

– estou.
era uma mancha esbranquiça da no ver-

de acinzentado da colina.
– eu posso contá-las – disse o pai.
Como todos os homens dotados de uma 

faculdade que ultrapassa as exigências hu-
manas, o pai era mui to nervoso. além dis-
so, era senti mental e, como a maioria das 
pes soas sentimentais, era ao mesmo tempo 
cruel e sofrido. Tivera tam bém muito azar, 
e nem todo por sua própria culpa. Morre-
ra numa arapuca que ele próprio ajudara 
apenas um pouquinho a armar, e todos o 
haviam traído de modos diversos antes que 
morresse. Todas as pessoas sentimentais 
são traídas, muitas vezes. Nick ainda não 

con seguia escrever a respeito dele, se bem 
que pretendesse fazê-lo mais tarde, mas 
aquele lugar bom para a caça às codornas 
fez com que se lembrasse dele como era 
quando Nick era menino e era-lhe muito 
grato por duas coisas: a caça e a pesca. seu 
pai era tão prático nes sas coisas como era 
ingênuo a res peito do sexo, por exemplo, e 
Nick estava contente que assim ti vesse sido; 
pois alguém tem de dar a primeira espingar-
da ou a oportu nidade de obtê-la e usá-la, e 
é pre ciso viver onde há caça e pesca, se se 
deseja conhecer essas coisas, e agora, aos 
trinta e oito anos de idade, gostava de caçar 
e pescar tanto como quando fora pela pri-
meira vez com seu pai. era uma paixão que 
nunca havia esmore cido e era muito grato 
ao pai pelo conhecimento dessas coisas.

No que se referia à outra, em que o pai 
não tinha muita prática, a gente nasce com 
todo o equipa mento necessário, e cada ho-
mem aprende tudo o que deve saber sem o 
conselho de ninguém; e não faz a mínima 
diferença onde ele vive. Lembrava-se mui-
to claramen te das duas únicas informações 
que o pai lhe dera a esse respeito. Cer ta vez, 
quando caçavam juntos, Nick acertou um 
esquilo vermelho que estava numa faia. O 
esquilo caiu, ferido, e, quando Nick o apa-
nhou, mordeu o dedo polegar do garoto.

– Bugger1 nojento – disse Nick, e bateu 
forte com a cabeça do esquilo contra a ár-
vore. – Veja como me mordeu.

O pai olhou e disse:
– Chupe o sangue até parar e ponha 

iodo quando chegar em casa.
–  Bugger nojento – disse Nick.
– Você sabe o que é um bu gger? – per-

guntou-lhe o pai.

1 Bugger – na gíria atual dos esta dos Unidos, Bugger é 
o pederasta, ativo; mas, como se torna claro na estória, 
ti nha uma acepção mais prevalente na época em que o 
autor situa o episódio.
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– Chamamos qualquer coisa de bugger 
– respondeu Nick

– Bugger é um homem que tem relações 
com os animais.

– Por quê?
– Não sei – respondeu o pai. –  Mas é 

um crime horrendo.
a imaginação de Nick ficou despertada e 

ao mesmo tempo hor rorizada com tal ideia, 
e ele pen sou sobre vários animais, mas ne-
nhum pareceu-lhe atraente ou prá tico, e 
essa foi a soma total de co nhecimento se-
xual direto que lhe legou o pai, a não ser por 
outro assunto. Certa manhã, leu no jor nal 
que enrico Caruso fora preso por mashing.2 

– Que é mashing?
– Um dos crimes mais horren dos – res-

pondeu o pai.
e a imaginação de Nick ideali zou o gran-

de tenor fazendo algo estranho, bizarro e 
horrendo com um amassador de batatas 
a uma linda mulher que se parecia com 
o retrato de anna Held dentro das caixas 
de charutos. Resolveu, com considerável 
horror que, quando ti vesse idade, tentaria 
mashing pelo menos uma vez.

seu pai havia resumido todo o assunto 
ao declarar que a mastur bação produz a 
cegueira, a loucura e a morte, e o homem 
que procu rasse as prostitutas pegaria terrí-
veis doenças venéreas, e a melhor coi sa a 
fazer era evitar contatos ínti mos com as ou-
tras pessoas. Por outro lado, seu pai tinha os 
olhos mais bonitos que já vira, e Nick o ama-
ra muito e durante muito tem po. agora, que 
sabia como tudo tinha sido, mesmo as lem-
branças, dos primeiros tempos, antes de as 
coisas terem andado mal, e não eram boas 
lembranças. se escreves se, ficaria livre delas. 

2 Mashing – crime sexual que parte da bolina e quase 
chega à tentativa de estupro. O trocadilho decorre de 
outro significado da palavra mash que, como verbo cor-
riqueiro, significa amassar.

Livrara-se de muitas coisas escrevendo a seu 
res peito. Mas ainda era cedo para isso. Havia 
ainda muita gente. as sim, resolveu pensar 
sobre outra coisa. Nada havia a fazer sobre 
seu pai, e já chegara a tal conclusão muitas 
vezes. O elegante trabalho feito pelo agen-
te funerário no ros to de seu pai não o havia 
apagado em sua cabeça, e todo o resto era 
bem claro, inclusive as responsabili dades. Ha-
via elogiado o trabalho do agente. O agente 
mostrara-se ao mesmo tempo orgulhoso e 
autossuficiente. Mas não fora o agente fune-
rário que havia dado a seu pai a imagem de 
seu rosto. fizera ape nas ousados consertos 
de mérito artístico duvidoso. O rosto fazia-se 
por si próprio e vinha sendo feito há muito 
tempo. Havia-se modela do rapidamente nos 
últimos três anos. era uma boa estória, mas 
ainda havia muita gente viva para que pu-
desse escrever sobre isso.

a educação de Nick nos assun tos ante-
riormente citados fora ad quirida na mata 
por trás do acam pamento dos índios. Che-
gava-se lá por uma trilha que saía da casa, 
passava pela mata até à fazenda e depois 
seguia um caminho que ro deava as ten-
das do acampamento. ainda agora sentia 
toda a trilha sob os pés descalços. Primeiro 
ha via o barro coberto de pinhões, através 
da mata de faias por trás da casa, onde os 
troncos derruba dos desmanchavam-se em 
pó de madeira e lascas longas de madeira 
pendiam como lanças das árvores atingidas 
pelos raios. atravessava-se o regato por 
cima de uma tora e se se pisava do lado de 
fora havia o lodo negro do pântano. Pulava-
-se uma cerca no fim da mata, e a tri lha era 
dura ao sol, através dos campos, com ca-
pim ralo e azedeiras e verbascos a crescer 
e, para a esquerda, o lamaçal pegajoso do 
leito do riacho onde se alimenta vam as ba-
tuíras. a fonte ficava na quele riacho. abaixo 
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do estábulo havia estrume fresco e quente e 
o estrume mais velho que se escure cia por 
cima. Depois, havia outra cerca e a trilha 
dura e quente que ia do estábulo a casa, e o 
caminho de areia quente que ia até à mata, 
passando pelo córrego, por cima de uma 
ponte, lá onde cresciam as buchas que, me-
tidas em querosene, se transformavam em 
tochas para pescar à noite com lanças.

a estrada principal saía à es querda, rode-
ando a mata e subin do a colina, enquanto 
se penetrava na mata pelo largo caminho de 
barro e piçarra, e que se alargava ainda mais 
para que por ele desli zasse a cortiça de faia 
extraída pe los índios. a cortiça de faia empi-
lhava-se em montes compridos, com cober-
tura da própria cortiça, à maneira de casas, 
e os troncos descascados jaziam, enormes 
e amarelos, onde as árvores haviam sido 
abatidas. Deixavam que os troncos  apodre-
cessem na mata, nem sequer limpavam ou 
queima vam as galharias. só queriam a cas-
ca, para o curtume de Boyn City; no inverno, 
transportavam-na pelo lago gelado, e todos 
os anos havia menos floresta e mais clarei-
ras, desoladas, quentes, sem som bra, onde 
cresciam as ervas daninhas.

Mas naquela época havia ainda muita 
floresta, floresta virgem on de as árvores cres-
ciam altas e lisas antes de soltarem galhos e 
a gente caminhava no chão castanho, lim po, 
pisando nos pinhões, ásperos, sem encontrar 
capim, e era fresco nos dias mais quentes, 
e os três en costavam-se num tronco de faia 
mais largo que o comprimento de duas  ca-
mas, com a brisa lá em ci ma nas copas e a 
luz fria que pe netrava em raios, e Billy dizia:

– Quer Trudy outra vez?
– Você quer?
– Quero sim.
– Vamos.
– Não, aqui.

– Mas, Billy...
– Não me importo com Billy. É meu irmão.
Depois sentavam-se, os três, ou vindo 

um esquilo escuro que esta va nos galhos 
de cima onde não podiam vê-lo. estavam 
à espera de que assobiasse outra vez, pois, 
quando o fazia, batia com a cauda e Nick 
atiraria para onde visse mo vimento. O pai 
dava-lhe apenas três cartuchos por dia para 
caçar, e ele possuía uma espingarda de cali-
bre vinte com um só cano longo.

– O filho da puta não se move – obser-
vou Billy.

– atire, Nick. Vai assutá-lo. Veremos quan-
do ele saltar. atire outra vez – disse Trudy.

era um grande discurso para ela.
– Tenho apenas dois cartuchos – avisou 

Nick.
– filho da puta – disse Billy. estavam sen-

tados, encostados à árvore, e ficaram cala-
dos. Nick sentia-se vazio e feliz.

– eddie diz que uma noite des sas vai 
dormir na cama com sua irmã Dorothy.

– O quê?
– ele disse.
Trudy fez que sim.
– É só o que quer fazer – disse ela.
eddie era o irmão mais velho deles. Ti-

nha dezessete anos.
– se eddie Gilby vier à noite e se quer 

falar com Dorothy, sabem o que vou fazer 
com ele? Vou matá-lo assim.

Nick virou a arma e quase sem fazer 
pontaria apertou o gatilho, abrindo um 
rombo do tamanho de uma mão na cabeça 
ou barriga da quele mestiço sacana chama-
do eddie Gilby.

– assim. Vou matá-lo assim.
– Melhor então que ele não vá – disse 

Trudy.
Meteu a mão no bolso de Nick.
– É melhor que tenha cuidado – advertiu 

Billy.
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– ele é só conversa. – Trudy explorava 
com a mão o bolso de Nick. –  Mas não o 
mate. Vai se meter em muita encrenca.

– Vou matá-lo assim – disse Nick.
eddie Gilby jazia ao solo com o pé todo 

arrebentado. Nick colocou orgulhosamente 
o pé sobre ele.

– Vou escalpá-lo – ajuntou alegremente.
– Não – disse Trudy. – É feio.
– Vou escalpá-lo e mandar para a mãe 

dele.
– a mãe dele já morreu – disse Trudy. 

– Não mate ele, Nickie. eu lhe peço, não 
mate ele.

– Depois de escalpá-lo, vou lan çá-lo aos 
cães.

Billy sentia-se muito deprimido.
– ele que tenha cuidado – murmurou 

sombriamente.
– Os cães o estraçalharão – dis se Nick 

feliz com a ideia.
Depois, havendo escalpado aquele mes-

tiço renegado e vendo os cães estraçalhá-lo 
sem se como ver, caiu de encontro à árvore, 
de pescoço endurecido, Trudy segu rando-o 
e quase o sufocando e gri tando:

 – Não mate ele! Não mate ele! Não 
mate ele! Não, não Nickie. Nickie! Nickie!

– Que é que há com você?
– Não mate ele.
– Tenho de matá-lo.
– ele é só conversa.
– está bem – assentiu Nickie. – Não o 

matarei, a não ser que ele venha perto de 
minha casa. Lar gue-me.

– está bem – disse Trudy. Que: fazer 
aquela coisa agora? es tou me sentindo bem.

– se Billy se afastar, Nick acabara de ma-
tar eddie Gilby, depois perdoara-lhe a vida, 
e se sentia muito homem.

– Vá embora, Billy, você fica de empata 
o tempo todo. Vá em bora.

– filho da puta –  disse Billy.
– estou cheio disso. Viemos para quê? 

Caçar o quê?
– Pode levar a espingarda. Tem um car-

tucho.
– está bem. Vou pegar mesmo um bem 

grande e preto.
–  eu avisarei – disse Nick.
então, mais tarde, era muito tempo de-

pois, e Billy ainda não ti nha voltado.
– acha que fizemos um bebê?
– Trudy juntou feliz as pernas bronzea-

das e esfregou-se nele. algo dentro de Nick 
havia ido para mui to longe.

– acho que não – disse ele.
– Que diabo, vamos fazer mui tos bebês.
Ouviram Billy atirar.
– será que pegou algum?
– Não interessa – disse Trudy,
Billy apareceu por entre as ár vores. Tinha 

a espingarda pendura da ao ombro e segura-
va um esqui lo preto pelas patas dianteiras.

– Vejam – disse ele. – Maior que um 
gato. Já terminaram?

– Onde o apanhou?
– Por ali. Vi primeiro, quando saltou.
– Tenho de ir para casa – disse Nick.
– Não – replicou Trudy.
– está na hora de jantar.
– está bem.
– Quer caçar amanhã?
– está bem.
– Pode ficar com o esquilo.
– está bem.
– Vamos sair depois do jantar?
– Não.
– Como se sente?
– Ótimo.
– está bem.
– Dê-me um beijo no rosto – disse Trudy.
agora, ao viajar, pela estrada de carro e 

ao escurecer, Nick termina ra de pensar em 
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seu pai. O fim do dia nunca o fazia pen-
sar nele. O fim do dia sempre pertencera 
só a Nick, e nunca se sentia bem a não ser 
que estivesse sozinho. O pai voltava para 
ele no outono do ano, ou no início da pri-
mavera, quando havia pinhões na campina, 
ou quando via touceiras de milho, ou via 
um lago, ou via um cavalo e a charrete, ou 
quando via ou ouvia, os gansos selvagens 
ou uma revoa da de patos; relembrando a 
ocasião em que uma águia descera num re-
moinho de neve para atacar um chamariz 
coberto de lona. O pai estava subitamente 
com ele nos pomares desertos e nos cam-
pos recém-arados, na mata, nas pequenas 
colinas, ou atravessando o mato se co, onde 
se cortava lenha ou carre gava água, per-
to do moinho de tri go, destilaria de cidra 
e açudes e sempre junto às fogueiras. as 
cida des em que vivia não eram as cida des 
que o pai conhecera. Depois de quinze anos 
nada mais compar tilhara com ele.

O pai tinha geada na barba no tempo frio 
e no calor suava muito. adorava trabalhar ao 
sol na fazen da, porque não era obrigado e 
por amar o trabalho braçal, de que Nick não 
gostava. Nick amava o pai, mas odiava seu 
cheiro e, certa vez, quando teve de usar um 
par de ceroulas que haviam ficado pe quenas 
demais para ele, sentiu-se mal e as tirou e 
colocou sob duas pedras no riacho e disse 
que as ha via perdido. Contara ao pai o que 
sentia, quando ele o obrigara a ves ti-las, mas 
o pai disse que acaba vam de ser lavadas. e 
acabavam mesmo. Quando Nick pediu que 
as cheirasse, o pai cheirou-as e disse que es-
tavam limpas e cheirosas. Quando Nick vol-
tou da pescaria sem elas e dizendo que as 
havia perdido, apanhou por mentir.

Depois sentara-se no telheiro com a porta 
aberta, a espingarda armada e engatilhada, 
olhando o pai sentado na varanda lendo o 

jornal, e pensando: – “Posso man dá-lo para 
o inferno. Posso matá-lo.” sentiu finalmente 
a raiva a esvair-se e sentiu-se mal por ser a es-
pingarda que o pai lhe dera. De pois fora para 
o acampamento dos índios, caminhando até 
lá na escu ridão, para livrar-se do cheiro. Ha via 
só uma pessoa em sua família de quem gos-
tava do cheiro: a irmã. evitava o contato com 
todos os outros. aquela aversão embotou, 
quando começou a fumar. foi uma boa coisa. 
era uma coisa boa para um cão perdigueiro, 
mas de nada servia ao homem.

– Como é que era, papai, quan do você 

era menino e costumava caçar com os índios?
– Não sei – Nick assustou-se. Nem no-

tara que o garoto estava acordado. Olhou 
para ele, sentado a seu lado. sentira-se in-
teiramente só, mas o menino estivera com 
ele. ficou imaginando por quanto tem po. 
– Costumávamos sair o dia to do para caçar 
esquilos pretos – disse ele. – Meu pai dava-
-me ape nas três cartuchos por dia, porque 
dizia que isso me ensinaria a caçar e que 
não era bom para um garoto andar atiran-
do por aí. eu ia com um garoto chamado 
Billy Gilby e sua irmã Trudy. Costumávamos 
sair quase todos os dias durante um verão.

– esses índios tinham nomes engraçados.
– É mesmo – disse Nick.
– Conte-me como eles eram.
– eram ojibways – redarguiu Nick. – Mas 

eram muito bonzinhos.
– Mas como eram como com panhia?
– É difícil dizer – exclamou Nick adams. 

Poderia dizer que ela fizera primeiro aquilo 
que ninguém jamais fizera melhor, e men-
cionar gordas pernas bronzeadas, ventre 
chato, seios pequenos e firmes, braços acon-
chegantes, língua rápi da e pesquisadora, 
olhos baços, o bom gosto da boca, depois 
inconfortavelmente, apertadamente, do-
cemente, umidamente, encantado ramente, 
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estreitamente, dolorida mente, plenamente, 
finalmente, interminavelmente, de nunca-
-acabarmente, nunca-demais-interminavel-
mente, subitamente, terminando, o grande 
pássaro voando como uma coruja ao entar-
decer, apenas era luz do dia na mata, e os 
pinhões ficavam grudados na barriga. assim 
era que, quando a gente chega em um lu-
gar em que os índios mora ram, sente-se o 
cheiro deles, e to das as garrafas de mata-
-bicho e as moscas que zunem não acabam 
com o cheiro de capim-melado. O cheiro de 
fumaça e aquele outro como o de uma pele 
de marta recém-curtida. Nem as piadas so-
bre eles, nem as índias velhas acabam com 
isso. Nem o enjoativo cheiro agridoce que 
acabam tendo. Nem o que finalmente fize-
ram. Não é como terminaram. Terminaram 
to dos iguais. Há muito tempo atrás. agora 
não presta.

e sobre a outra coisa. Quando se mata 
um pássaro voando, ma tam-se todos os 
pássaros que voam. são todos diferentes e 
voam de modos diferentes, mas a sensa ção 
é a mesma, e o último tão bom quanto o 
primeiro. Poderia agradecer ao pai por isso.

– Talvez não gostasse deles – disse Nick 
ao garoto. – Mas eu acho que você gostaria.

– e meu avô viveu também com eles 
quando era menino, não foi?

– foi. Quando perguntei a ele como eram, 

disse que tinha muitos amigos entre eles.
– Viverei algum dia entre eles?
– Não sei – disse Nick. – De pende de você.
– Com que idade ganharei uma espin-

garda e poderei ir caçar so zinho?
– aos doze anos, se eu vir que você é 

cuidadoso.
– Queria já ter doze anos.
– Já terá, logo, logo.
– Como era meu avô? Não consigo 

lembrar-me dele, a não ser que me deu 

uma espingarda de ar comprimido e uma 
bandeira ameri cana quando vim da frança 
naque la ocasião. Como era ele?

– É difícil descrevê-lo. era um grande ca-
çador e pescador e tinha olhos maravilhosos.

– era melhor que você?
– Tinha melhor pontaria, e o pai dele era 

também um grande atirador.
– aposto que não era melhor que você.
– Oh, era sim. atirava muito rápido e 

bonito. Preferia vê-lo atirar a qualquer outra 
pessoa. ficava sempre muito desapontado 
com o jeito como eu atirava.

– Por que nunca vamos rezar no túmulo 
de meu avô?

– Moramos em outra parte do país. fica 
muito distante daqui.

– Na frança não teria impor tância. Na 
frança, iríamos. acho que devíamos ir rezar 
no túmulo de meu avô.

– Um dia iremos.
– espero que – não moremos noutro lu-

gar, para que eu possa ir rezar em sua cam-
pa quando você morrer.

– Podemos providenciar isso.
– Você não acha que podíamos todos 

ser enterrados num lugar mais convenien-
te? Podíamos ser todos enterrados na fran-
ça. seria ótimo.

– Não quero ser enterrado na frança – 
disse Nick.

– Bem, então temos de arran jar um lu-
gar conveniente na amé rica. Não podíamos 
ser todos en terrados na fazenda?

– É uma ideia.
– então eu podia parar e rezar no túmulo 

de meu  avô, quando fosse para a fazenda.
– Você é terrivelmente prático.
– Bem, não acho direito não haver ja-

mais visitado o túmulo de meu avô.
– Teremos de ir – disse Nick. – Vejo que 

teremos de ir.



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 Joaquim falcão
 04 Basílio da Gama aluísio azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de abreu Teixeira de Melo Cicero sandroni
 07 Castro alves Valentim Magalhães Cacá Diegues
 08 Cláudio Manuel da Costa alberto de Oliveira Cleonice serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de azeredo alberto da Costa e silva
 10 evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
 12 frança Júnior Urbano Duarte alfredo Bosi
 13 francisco Otaviano Visconde de Taunay sergio Paulo Rouanet
 14 franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos araripe Júnior Lygia fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa sílvio Romero affonso arinos de Mello franco
 18 João francisco Lisboa José Veríssimo arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano alcindo Guanabara antonio Carlos secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo salvador de Mendonça Murilo Melo filho
 21 Joaquim serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e albuquerque João almino
 23 José de alencar Machado de assis antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo Carneiro
 25 Junqueira freire Barão de Loreto alberto Venancio filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco antonio Cicero
 28 Manuel antônio de almeida inglês de sousa Domicio Proença filho
 29 Martins Pena artur azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Merval Pereira
 32 araújo Porto-alegre Carlos de Laet Zuenir Ventura
 33 Raul Pompeia Domício da Gama evanildo Bechara
 34 sousa Caldas J.M. Pereira da silva evaldo Cabral de Mello
 35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de almeida
 36 Teófilo Dias afonso Celso fernando Henrique Cardoso
 37 Tomás antônio Gonzaga silva Ramos arno Wehling
 38 Tobias Barreto Graça aranha José sarney
 39 f.a. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
 40 Visconde do Rio Branco eduardo Prado edmar Lisboa Bacha
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