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Ocupante da 
Cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Editorial

Marco Lucches i

E ste número se inicia com a poética fractal, aquela que re-
presenta uma ponte entre a matemática e a cultura huma-

nista, formando uma comunidade interdependente, indivisível 
entre ciência e arte, como defende o matemático Keith Devlin, 
e como insistiu, mais de uma vez, o físico e romancista Charles 
Percy Snow.

Na Academia Brasileira de Letras, pode-se pensar em Pontes 
de Miranda e Ivo Pitanguy, dentre outros, como interlocutores 
sensíveis na promoção de uma política da boa vizinhança meto-
dológica. 

 A história da criação dos fractais responde a essas questões, 
como se pode ver, mais adiante, no trabalho do Grupo Fractarte, da 
USP, recriando percursos de autossemelhança, com algoritmos que 
preparam uma notável invariância de escala.
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A entrevista de Constantino Tsallis, físico de origem grega, demonstra de 
forma sutil como a integração desses dois mundos, aparentemente separados, 
da Ciência e da Arte, resultou numa perspectiva nova para a investigação da 
Cosmologia.

E assim chegamos ao século XXI.
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Grupo Fractarte

Este número é enriquecido com as obras do Grupo Fractarte.

GRUPO FRACTARTE Formado em 1992 por Alexandre Du-
pont, Humberto Rossetti Baptista e Rodrigo de Almeida Siqueira 
para a divulgação da Ciência e Arte dos fractais. O grupo desenvol-
ve trabalhos de computação gráfica como síntese de imagens frac-
tais, vídeos e animações, multimídia, quadros e exposições. 

Acreditamos que através da arte dos fractais é possível inspirar e motivar pessoas 
na busca pelo conhecimento científico.

O propósito do trabalho do grupo é apresentar os Fractais de 
uma maneira intuitiva e descomplicada. A melhor forma encon-
trada para isso foi a expressão artística, sempre navegando pelas 
fronteiras entre a tecnologia, a ciência e a arte. 

A primeira exposição foi criada para a V Semana de Arte da POLI/USP 
(SAPO) de 1993, durante as comemorações de 100 anos da Escola 
Politécnica. Remontada aqui com novas imagens e textos, ainda refle-
te a filosofia original do grupo: a apresentação da arte fractal para a 
divulgação dos conceitos científicos. Diferente de outros trabalhos do 
gênero, temos uma fusão de explicações sobre fractais e imagens cria-
das, que sugerem novos universos imaginários a partir destes conceitos.

I c o n o g r a f i a

http://www.insite.com.br/rodrigo/
http://www.fractarte.com.br/salas.php
http://www.fractarte.com.br/fractarte.php
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E n t r e v i s ta

Nos olhos do jaguar

Constantino Tsall i s

REVISTA BRASILEIRA – Como e quando começou o seu caminho 
para a Física?
CONSTANTINO TSALLIS – Aos 15 anos de idade, estava me pre-
parando para ingressar em Medicina, pois era a carreira favorita de 
meu pai para mim e meu irmão. Repentinamente, troquei Medicina 
por Engenharia Química, onde entrei aos 16 anos. Após dois anos e 
meio de cursos regulares, concluí que a Engenharia não me seduzia 
o suficiente, e passei para a Física, decisão da qual jamais me arre-
pendi. Penso hoje que... em frente de um rio, deixei de olhar para 
onde a água vai, e me encantei olhando de onde ela vem. 

RB – Seu trabalho é marcado por uma perspectiva de fundo hu-
manista, abrangente e articulado. Tendo sido pioneiro no estudo 
dos fractais, desejava ouvi-lo acerca da poética dessa nova Geome-
tria, tão distante dos preceitos clássicos da integridade, propor-
ção e claridade da antiga estética.

Doutor pela 
Universidade de Paris 
(Doctorat d’État et 
Sciences Physiques). 
A contribuição 
em Física Teórica, 
pela qual é mais 
conhecido, é a 
generalização 
da entropia de 
Boltzmann-Gibbs e a 
mecânica estatística 
que lhe está 
associada. Recebeu 
o Prêmio México de 
Ciência e Tecnologia, 
e o título de Doutor 
Honoris Causa pelas 
Universidades de 
Córdoba-Argentina, 
Estadual de Maringá, 
Federal do Rio 
Grande do Norte 
e Universidade 
Aristotélica de 
Thessaloniki, Grécia. 
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CT – Efetivamente, em ciência, beleza e verdade devem estar inextricavelmente en-
trelaçadas sob pena de serem incompletas. Isto pode parecer um tanto parado-
xal, pois a verdade certamente apresenta um aspecto fortemente objetivo – episte-
me –, enquanto a beleza apresenta um aspecto essencialmente subjetivo – doxa –. 
Entretanto, na percepção daquele que introduz os conceitos, em Física Teórica, 
por exemplo, verdade e beleza se alimentam e se reforçam mutuamente de modo 
inevitável. A Geometria Clássica euclidiana, ou a Riemanniana, constituem o 
arcabouço natural para os sistemas naturais, artificiais e sociais ditos simples. Já 
a Geometria Fractal, multifractal ou hierárquica constituem a estrutura básica 
na qual evoluem os sistemas ditos complexos. O que prima nos sistemas simples é 
um certo nível de independência entre os elementos constitutivos, o que inexo-
ravelmente gera um certo nível de solidão nesses elementos. Em contraste, nos 
sistemas complexos imperam fortes correlações entre os elementos do sistema, 
o que frequentemente acarreta uma certa fugacidade ou fragilidade em tempos 
longos. A matéria inanimada, essencialmente simples, é estável e perene, en-
quanto a matéria viva, complexa, é metaestável e se transforma no tempo.

RB – Pode-se dizer que a Geometria Fractal instaura uma poética nova no 
seio da Matemática, com a utilização de cores, a nomeação de microrre-
giões e a taxa de crescimento das figuras?
CT – De certa maneira, sim. Os fractais eram conhecidos e definidos rigoro-
samente desde o século XIX por alguns matemáticos pioneiros. Mas é no sé-
culo XX que eles irrompem intempestivamente em inúmeras áreas do conhe-
cimento: Física, Química, finanças, terremotos, objetos astrofísicos, Linguís-
tica, para somente citar alguns. Em se tratando de estruturas complexas, o uso 
das cores e as análises de microrregiões auxiliam muito na nossa compreensão.

RB – Como disse Murray Gell-Mann, avançamos entre o quark e o jaguar. 
E nesse âmbito você criou uma brilhante complementação estatística: a 
entropia de Tsallis no âmbito de Boltzmann-Gibbs. Explique, em linhas 
gerais, em que consiste essa medida de distribuição das partículas?
CT – A complexidade da natureza manifesta-se tanto em escalas microscópicas, 
a do quark, quanto macroscópicas, a do jaguar. A entropia (aditiva) de Boltz-
mann-Gibbs foi considerada durante uns 120 anos como a única fisicamente 
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aceitável. Em 1987, sugeri sua possível ge-
neralização sob formas não aditivas como 
base de uma teoria que permitisse a pas-
sagem do mundo das “selvagens” expo-
nenciais às “civilizadas” leis de potência. 
Esta mudança de paradigma, como alguns 
a consideram, foi longa e irracionalmente 
combatida por mentes mais tradicionalistas, em impressionante ilustração da 
perspectiva traçada por Thomas Kuhn. 

RB – Um novo modelo cosmológico permanece aberto, em construção, com 
a descoberta da partícula de Deus, que parece efetivamente viciada em jogar 
dados. A que altura estamos do jogo?
CT – É muito cedo ainda para termos um cenário coerente destas questões. 
Efetivamente, trata-se de integrar a mecânica quântica e a relatividade geral 
em uma teoria mais poderosa que contenha ambas como casos particulares. 
As atuais equações da Física são, na sua quase totalidade, aquelas que usam 
um espaço-tempo contínuo. Parece-me bem provável que um espaço-tempo 
fractal, rugoso, poroso, fará gradualmente sua entrada triunfal na Física Teó-
rica, e teremos mais clareza sobre o possível significado íntimo de “jogar 
dados”, ou não. 

RB – Como você definiria hoje o papel da Física no contexto híbrido de 
nosso tempo, que não aceita a divisão entre cultura científica e humanista? 
CT – Já Aristóteles, expoente mor de ambas culturas, científica e humanista, 
considerava a Física um arquétipo epistemológico. Por ser, pela sua própria defi-
nição, a ciência que estuda a natureza, parece-me que sempre permanecerá assim, 
de um modo ou outro. Pessoalmente, agrada-me sobremaneira que ela adquira 
hoje contornos que também englobam questões humanistas, quer nas suas for-
mulações fundamentais – como não poderia deixar de ser –, quer nos seus objetos 
específicos de estudo. Considero isto uma grande conquista de nosso tempo. A 
metodologia científica, que consiste em procurar, ao longo de linhas como as de 
Charles Sanders Peirce, os relevant details de Sherlock Holmes para a construção 
de um cenário plausível para nossa inteligência, veio para ficar! 



Convergência
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D o s s i ê

Janelas para o infinito – 
fractais, arte e ciência

Rodrigo de  Almeida S ique ira

Nuvens não são esferas, montanhas não são cones, continentes não são 
círculos, o som do latido não é contínuo e nem o raio viaja em linha reta.

Benoît Mandelbrot (The Fractal Geometry of Nature, 1983)

A palavra “fractal” vem do latim fractus que significa “que-
brado” ou “fragmentado”. A ciência dos fractais apresenta 

estruturas geométricas de grande beleza e complexidade infinita, 
ligadas ao crescimento de estruturas biológicas e geológicas, em 
escalas microscópicas ou gigantescas como a própria estrutura do 
Universo. 

O termo fractal foi criado em 1975 pelo pesquisador Benoît 
Mandelbrot, conhecido como o “pai dos fractais”, para descrever 
uma nova Geometria que procurava explicar matematicamente o 
funcionamento de alguns fenômenos da natureza. Ao visualizar 

Cursou engenharia 
elétrica na 
Universidade de 
São Paulo. Criou o 
Grupo Fractarte em 
1992, foi o primeiro 
webmaster da USP 
e fundou a empresa 
Insite em 1995, 
onde desenvolve 
tecnologias para 
Internet. Recebeu 
um prêmio em 
Portugal em 1996 
por ter desenvolvido 
o melhor site sobre 
Fernando Pessoa. 
Atualmente trabalha 
com inteligência 
artificial para 
personagens virtuais 
que conversam pela 
Internet.
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graficamente o comportamento do ruído em linhas telefônicas, durante 
suas pesquisas na IBM, Mandelbrot percebeu que alguns padrões se re-
petiam independente da escala ser grande ou pequena, isto é, as imagens 
eram parecidas, visualizando tanto o período de um dia, como o de uma 
hora ou de um segundo. Então Mandelbrot comparou este comportamento 
com alguns modelos matemáticos que apresentavam essa característica de 
repetição em escalas diferentes. Ao elaborar as equações e gerar os gráficos 
com ajuda de computadores, ele encontrou formas que pareciam orgâni-
cas, lembrando imagens de nervuras, folhas, árvores e galáxias. Mandelbrot  

observou diversos padrões na natureza que apresenta-
vam comportamento fractal.

Devido à enorme quantidade de cálculos matemáticos 
necessários para gerar e visualizar os fractais, somente 
há poucas décadas (com o desenvolvimento dos compu-
tadores) essa Geometria pôde ser estudada e elaborada 
mais detalhadamente. E muitos desdobramentos ainda 
surgem constantemente, proporcionando novas teorias 
em áreas como Física, Biologia, Geologia, Medicina, 
Astronomia, Economia e Matemática. Crescimento de 
populações, vasos sanguíneos, o curso dos rios e outras 

formas irregulares podem ser estudadas e descritas utilizando as propriedades 
dos fractais.

Algumas simples regras de Geometria ou pequenas equações matemáti-
cas, quando repetidas infinitamente, criam imagens de objetos abstratos que 
possuem o caráter de onipresença por terem as características do todo in-
finitamente multiplicadas dentro de cada parte, escapando, assim, da com-
preensão em sua totalidade pela mente humana. Na Geometria tradicional 
(Euclidiana), os objetos são simplificações e não existem na realidade, como 
retas, planos, cubos, círculos e esferas. Mas, na Geometria Fractal, é possível 
representar a característica dos objetos existentes na nossa realidade, como 
a irregularidade da superfície das plantas, o contorno de uma montanha, o 
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curso de um rio, a superfície do pulmão, a forma das nuvens e a turbulência 
em movimentos aparentemente caóticos. Por isso, é chamada de “Geome-
tria da Natureza”, podendo ser usada para entender os detalhes intrincados 
da realidade. Jogos de computador ficam muito mais realistas quando usam 
fractais para gerar montanhas, simular a textura de pele de animais e criar 
detalhes das paisagens.

Um novo conceito de dimensão foi criado, onde objetos podem existir 
com uma dimensão fracionada. Por exemplo, a dimensão fractal de uma folha 
de papel amassada seria 2,5 (entre a dimensão de um plano 2D e do espaço 
3D). Já o cérebro humano, tem dimensão fractal calculada em 2,79.

Para identificar se um objeto é fractal, procuramos por três características 
que aparecem frequentemente:

1) Autossimilaridade: São cópias aproximadas de si mesmas em seu in-
terior. Um pequeno pedaço é similar ao todo. Visto em diferentes escalas, a 
imagem parece similar. Como a folha de uma samambaia ou uma couve-flor, 
que parecem ser feitas de pequenas cópias de si mesmas.

2) Complexidade infinita: É uma propriedade que significa que nunca 
conseguiremos representá-los completamente, pois a quantidade de detalhes 
é infinita. Sempre existirão reentrâncias e saliências cada vez menores quando 
olhamos cada vez mais de perto.

3) Recursividade: É o processo infinito de repetição, onde cada etapa do 
processo usa o resultado da etapa anterior. As imagens repetidas entre dois 
espelhos repetem-se dessa forma.

Um exemplo clássico de fractal na natureza é uma árvore. O tronco se divide 
nos galhos maiores, que se dividem em galhos menores e assim sucessivamente. 
A parte parece o todo. A complexidade e riqueza dos detalhes aumenta quanto 
mais próximos estamos. Acredita-se que dentro das sementes, devido ao peque-
no espaço, não estão especificadas detalhadamente as posições de cada galho e 
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de cada folha, nem as ramificações de suas nervuras e detalhes exatos de cada 
parte da raiz. O que está codificado na semente são as instruções para criar a 
árvore utilizando métodos simples, mas que se repetem, gerando uma estrutura 
extremamente complexa no final. Outro exemplo é o pulmão, que, devido à 
superfície extremamente intrincada e irregular, possui uma grande área superfi-
cial, comparável ao tamanho de uma quadra de tênis. Se o pulmão fosse liso e 
perfeitamente esférico, teria uma área 300 vezes menor.

Uma das aplicações mais conhecidas é a arte fractal, ou a pura produção 
de belas imagens, que fazem as pessoas verem que a Matemática pode trazer 
uma infinidade de formas jamais imaginadas, muitas vezes incitando ao estu-
do e aumentando o interesse pela Matemática. Esse foi o objetivo de diversas 
exposições feitas pelo Grupo Fractarte, que apresenta o aspecto artístico com 
explicações científicas, usando a Arte para capturar e atrair o público para a 
Ciência. O nome da exposição, Janelas para o Infinito, representa essa possi-
bilidade de enxergar o infinito de maneira lúdica em cada imagem e permitir a 
cada um alcançar um pouco do conhecimento dessa nova fronteira da Ciência. 
Algumas imagens remetem às estruturas orgânicas, aos detalhes microscópi-
cos de formas da natureza, ao crescimento das plantas, ao movimento caótico 
do fogo e aos turbilhões da água e dos ventos.

Para gerar cada ponto da imagem (cada pixel), centenas ou milhares de cál-
culos são feitos. No início da década de 1980, as primeiras imagens de Arte 
Fractal demoravam até vários dias para serem calculadas. Hoje, em poucos 
segundos, bilhões de operações são feitas para gerar uma única imagem em 
alta resolução. Animações também podem ser criadas mostrando o rico mo-
vimento que estas formas apresentam.

Em algumas imagens, cada cor representa um número resultante do cálculo 
de uma equação. Uma gradação suave de cores pode significar números em 
sequência. Muitas espirais aparecem resultantes de sucessivas rotações e am-
pliações de uma mesma forma. Vários tipos de simetrias também são comuns, 
devido ao fato de a mesma regra de formação ser usada em áreas diferentes 
da imagem. Os fractais também estão relacionados com a Teoria do Caos, 
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fazendo com que algumas imagens apresentem padrões ordenados que sur-
gem de uma aparente desordem.

Para criar este tipo de arte, é necessário conhecer o funcionamento básico 
das principais equações e usar um software para poder explorar os parâmetros, 
mudar os métodos de colorir, alterar as regras de formação da imagem, redi-
mensionar ou ir ampliando cada pedaço, como um mergulho pelos detalhes 
infinitos, até achar uma região  interessante. Às vezes, é possível aplicar pe-
quenas variações na equação até atingir o efeito desejado. Outras vezes somos 
surpreendidos por texturas e padrões geométricos inéditos e exploramos um 
território novo e desconhecido.



Equação Latoocarfian
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* Conferência proferida na ABL, em 9 de dezembro de 2014.

 “ U m  S é c u l o  d e  G u e r r a ” 

Tempestades de papel e 
aço: Blaise Cendrars na 
I Guerra Mundial

Mary del  Priore 

Se Heráclito tem razão ao dizer que o combate é pai de todas as 
coisas, as primeiras décadas do século XX teriam sido heracli-

tianas, pois nele, a guerra se impôs como o horizonte fatal de todo 
o pensamento. Lutar até a morte e mobilização total se tornou a 
forma corrente – alguns dizem a única – da vida do Estado. Forma 
corrente de vida à qual todos os cidadãos se deveriam submeter. A 
guerra virou um objetivo ou uma forma moderna de tragédia, como 
queria Napoleão Bonaparte. 

A Grande Guerra permanece, segundo o historiador François 
Furet, “como um dos eventos mais enigmáticos da história mo-
derna”. O próprio Winston Churchill registrou em suas memórias 
“que a primavera e o verão de 1914 teriam sido marcados por uma 
tranquilidade excepcional na Europa”. Porém, numa explosão de 
violência incontrolável, ou pouco controlada pelas autoridades 
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políticas e militares, violência engendrada pela aliança entre o progresso e a 
tecnologia militar sofisticada, violência alimentada pela revolução industrial e 
as massas engajadas nas batalhas, a Grande Guerra faz jus às palavras de Freud 
à época: “Os homens teriam empurrado tão longe as forças da natureza que 
com sua ajuda tornaram fácil exterminar-se mutuamente até o último.”

Longe da interpretação segundo a qual ao atingir o estágio supremo do ca-
pitalismo em sua louca corrida por mercados comerciais as forças econômicas 
teriam sido a única causa da guerra, historiadores contemporâneos sublinham 
que a peleja estourou quando diversos conflitos se neutralizavam. E preferem, 
portanto, interpretações que privilegiem a complexidade do evento: a insta-
bilidade social nascida da industrialização; a emergência da classe operária 
apoiada em ideologias e projetos de igualdade social; a evolução da tecnologia 
militar; o jogo de conquistas e alianças imperialistas; o sentimento de gran-
deza ou de fraqueza de impérios, e, last but not least, a emergência do terrível 
vírus nacionalista. 

Entre as causas que não cabe aqui explorar, se incluem as políticas impe-
rialistas das grandes potências da Europa, apoiadas em alianças, graças às 
quais diferentes países asseguravam sustentação mútua. De um lado, a Trí-
plice Aliança com Alemanha, Áustria-Hungria e Turquia, às quais a Itália 
se juntou onze meses mais tarde, em 1915. E, do outro, a Tríplice Entente 
com França, Grã-Bretanha, Rússia e Estados Unidos, que chegou em 1917. 
Mobilizações ou convocações se organizaram e voluntários se apresentaram. 
Numa França, mergulhada em agitações entre socialistas e liberais, operários 
e patrões, o grito em favor da defesa da nação foi mais forte. Solidariedades 
nacionais e nacionalistas calaram a acirrada luta de classes em curso. E os 
franceses socialistas e liberais, patrões e operários marcharam juntos para o 
campo de batalha. Sem sorrisos ou flores nos fuzis como foram, à época, 
tantas vezes, retratados em revistas e posters. Ao contrário, o que dominava 
os soldados era o estupor e a consternação. Nas cidades, atacavam-se lo-
jas ou indivíduos de origem alemã, instantaneamente considerados espiões. 
Nos campos, lamentava-se o trigo maduro nos pés. Não haveria colheita no 
outono de 1914. Se, a princípio, os franceses levaram a melhor, suas tropas 
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rapidamente se esgotaram e assistiram aos alemães cavar a trincheira que 
iriam de Verdun ao Oise. 

As batalhas, verdadeiros dilúvios de fogo e gás, se sucederam. Ao final do 
ano, enterrados sob a neve lamacenta, dois exaustos exércitos ficaram face a 
face na linha que ia do Pas-de-Calais até a fronteira suíça. Não era mais uma 
guerra curta, fresca e alegre divulgada por jornais nacionalistas e mentirosos. 
O inverno chegou e o confronto se anunciava longo e de resultado duvidoso. 
Desde o início, como forma de propaganda, a imprensa divulgava também as 
atrocidades do inimigo alemão: destruição de vilarejos indefesos, execuções de 
civis, estupros, mãos de crianças cortadas. 

A estabilização do front levou os exércitos a 
optar por uma guerra de posições. Combaten-
tes se enterravam nas trincheiras que se torna-
ram o símbolo da guerra de 1914. Tais fossas 
constituíam uma frente defensiva formada por 
um parapeito, sacos de areia e arame farpado, li-
gados por canais, cuja sinuosidade evitava o tiro 
direto. Metralhadoras, porém, garantiam tiros 
cruzados. Abrigos subterrâneos pontuavam os 
corredores de onde os rádios de transmissão 
tentavam operar. Ali, as condições de vida eram 
medonhas: promiscuidade, alimento pouco e 
estragado, higiene nula. O tédio esmagador quando não havia troca de tiros, 
somado ao frio e à chuva fazia crer aos homens que o inferno não era o fogo. 
Mas a lama. Lama e cadáveres, pois era da terra argilosa que os restos dos 
mortos das batalhas anteriores emergiam, aos pedaços, acentuando a agressão 
pelo odor.

À noite, disfarçados sob galhos, franceses trabalhavam em silêncio. Para se 
deslocar, o corpo se dobrava colado ao chão, única forma de evitar foguetes e 
balas. A escuridão cobria aqueles que rastejavam até o inimigo abatido. E para 
quê? Era o momento da raffle. Reviravam-se corpos ou o que sobrara deles, 
e se recuperavam binóculos, cigarros, munição, um pedaço de pão. Quando 
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não havia combate, os soldados dormiam, escreviam, mastigavam, ou melhor, 
devoravam o que encontrassem para botar na boca. Sobretudo carne de cavalos 
churrasqueada na ponta das baionetas. E o pior: esperavam os reforços que nun-
ca chegavam. Muitos deles, mutilados, mas se movimentando graças a muletas e 
bengalas, e sempre com um revólver à mão. Não poucos enlouqueciam.

A princípio, roupas e armas se adaptavam ao ambiente: uniformes azuis, 
calças vermelho-garance e capacetes brilhantes. E quanto às armas, granadas, 
fuzis-metralhadora, lança-chamas e uma inovação terrível, o gás de combate, 
cheirando a mostarda e chocolate, que atacava a pele e queimava olhos e pul-
mões, garantiriam a defesa. Autorizados a portar barbas, pois não havia água 
suficiente para a higiene, alimentados com o chamado “suco”, um tipo de café 
aguado, sopa e vinho tinto, os soldados ganharam o epíteto de poilus: peludos! 
Teve início um verdadeiro duelo de armas, sobre o qual o poeta Apollinaire 
diria saudoso: “Onde estão as guerras de outrora?”! 

A essa guerra de aço sobrepôs-se a de papel. Alguém poderia escrever sobre 
a batalha de Marne ou sobre o horror de Verdun? Sim. E a descida ao inferno 
se transformou em texto, em letra, em documento. A maior parte dos roman-
ces sobre 14-18 foi escrita entre 1919 e 1930. Essa literatura se constituiu 
num fenômeno novo no mundo das letras. Até então, guerras eram apenas o 
pano de fundo para histórias heroicas recheadas de personagens. Doravante, 
ela se tornaria o personagem central.

Certa Anthologie des écrivains morts à la guerre enumera 525 autores e poetas, 
nem todos com a mesma notoriedade entre muitos que acabavam de publicar 
suas primeiras obras. Os nomes de Louis Pergaud, Alain-Fournier, Ernest 
Psichari dão uma ideia do preço pago em combate por tantos deles. Outros, 
como Maurice Barrés e Anatole France, foram arautos de um belicismo nati-
vista semelhante à propaganda intensiva – o chamado bourrage de crâne, na críti-
ca irônica de Albert Proust – que tinha por objetivo arrastar o maior número 
possível de voluntários para as frentes de batalha. 

Charles Pèguy morreu com uma bala na testa. Gravemente ferido, Guillau-
me Appolinaire foi levado pela gripe espanhola. Tanto o poeta do Cristianismo 
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quanto o da avant-garde foram vítimas exemplares de um conflito e símbolo de 
uma guerra que apoiaram com entusiasmo.

Tal tipo de propaganda, porém, foi não só rejeitada, como denunciada 
pelos soldados, que viveram o horror da realidade. Que o diga um poilu, Jean 
Dumont, jovem soldado no Regimento 283, em carta escrita aos seus fami-
liares, do front do Aines:

Eu recebi cartas de dois amigos que ficaram em casa. Constato o entu-
siasmo destas cartas. Queridos amigos. Vocês imaginam que a guerra é a 
luta contra os inimigos que enxergamos, a batalha, o assalto, a embriaguez 
do combate, e finalmente, a vitória ao mais valente. Ah, não. Não é isso a 
guerra. A guerra é a marcha na noite, por caminhos enlameados, escavados, 
montanhosos [...] Nos alimentamos ao lado da carniça, carniça sobre a 
qual andamos e sobre a qual dormimos. Enfim, a guerra é a falta de notí-
cias. É o desgosto de tudo por uma carnificina tamanha, num século dito 
civilizado. A guerra é a sensação muito clara que nossos chefes se divertem 
com a vida dos seus homens.”

Três períodos distinguem a produção literária em torno da Grande Guerra. 
Houve aquela imediata, que não hesitava em exaltar “a bela ferida” ou hospitais 
idílicos como vemos no Prêmio Goncourt 1915, Gaspard, de René Benjamin, 
que aí traduziu sua experiência de paciente e memória de combatente. O pe-
ríodo inicial reuniu escritores-voluntários e romancistas como Henri Barbusse 
(Le Feu, Prêmio Goncourt 1916 – o título se refere à linha de frente, linha de 
fogo em que combateu como voluntário), Roland Dorgelès (Les Croix de bois, Le 
revéil des morts), Georges Duhamel (La vie des martyrs) ou poetas como Apollinaire 
e Blaise Cendrars, com o registro realista da vida e do sofrimento dos soldados:

Cemitérios de soldados onde chora o quepe / a sombra é de carne pu-
trefata e as árvores, tão raras, são mortos que ficaram de pé/ Ouve chorar 
o obus que passa sobre a tua cabeça, denunciava Apollinaire.
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No segundo período que tratou da difícil inserção do soldado ao voltar 
para casa, destacaram-se Jean Schlumberger e Colette, fantástica autora que 
seguiu o conflito como repórter, autora de pequenos textos publicados entre 
1914 e 1918, nos periódicos Le Matin, o Excelsior, a La Vie Parisienne, contando 
as pequenas tragédias diárias: a espera de notícias dos combatentes, o racio-
namento de alimentos, os momentos de graça em meio ao terror, enfim, os 
instantâneos de uma cidade que mantinha então a respiração suspensa. 

“Um deserto se oferece a vocês, leitores, onde os parisienses antes encon-
travam a Aleia das Acácias. Poucos pássaros, nenhum homem.” E Colette 
descreve o prazer de, num novembro ainda quente, dormitar na relva, para 
escutar a perfeita solidão, o esquecimento até que...: 

Um barulho magnífico, sombrio e profundo, que faz tremer o coração e 
todos os membros, o convide a acordar para a realidade, para as angústias: 
é o boum suntuoso dos canhões que vão sendo experimentados.”

E um terceiro período de produção literária, que sublinha a necessidade de 
um indispensável recuo para pensar a experiência da guerra e ultrapassar seu 
traumatismo: Giono, Céline, Drieu La Rochelle se destacam. No início de 
Voyage au bout de la nuit, Celine não economiza palavras: 

As semanas de 14 sob a chuva viscosa e a lama atroz, e esse sangue e essa 
merda e a idiotice dos homens, das quais jamais me recuperarei. 

Com exceção de Romain Rolland que, doente, idoso e asilado na Suíça, 
denunciava a guerra como o suicídio da Europa e convocava os intelectuais a 
se manter “acima da confusão”, nenhum escritor francês exprimiu ideias de 
pacifismo ou de derrotismo. 

Durante o conflito, se muitos denunciaram as dramáticas condições 
em que se desenrolavam as batalhas, não incentivaram ninguém a recusar 
o combate. O que os impedia não era a censura. Mas, a opinião pública. 
Afinal, se cada francês vivia a dor de perder um ente querido nas trincheiras, 
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ninguém, nem os escritores, desejavam que tais sacrifícios fossem feitos em 
vão. Estavam todos condenados ao dever patriótico e à vitória. Apesar de 
aspirar a um mundo livre de guerras, Henri Barbusse, voluntário na Infan-
taria, ditava em 1918: 

Os soldados fazem seu dever e o farão até o fim por razões mais elevadas 
do que o medo da miséria, do sofrimento e da morte. 
Barbusse fundaria posteriormente a Associação Republicana dos Velhos 

Combatentes e sobre o conflito cunhou a expressão: la der des der – la dernière des 
dernières. A guerra seria a última das últimas. Não seria...

Mas, o que dava o tom a tantas vozes? Através da imprensa e de ima-
gens, a opinião pública, que tanto influenciara os comportamentos assim 
como a mobilização de voluntários, coroara certa “imagem de homem”. 
Construída no século XIX, tal imagem ligava referências de virilidade ao 
ethos guerreiro das sociedades ocidentais. A crescente militarização de jo-
vens se associava à formação militar, cada vez mais valorizada socialmen-
te. O alistamento era passagem obrigatória e qualidade distintiva do sexo 
masculino. Às obrigações militares se associava um novo ideal: o da morte 
pela pátria. Morte, sacrifício e pátria formavam uma tríade simbolizando 
a primeira e mais importante prova de masculinidade. Um verdadeiro rito 
de passagem.

Pensava-se que a guerra regenerava e re-virilizava as nações. Toda atitude de 
proteção contra projéteis, por exemplo, era estigmatizada. A chuva de balas 
tinha que ser enfrentada de pé, numa impassibilidade capaz de provar a cora-
gem do soldado no combate. A estética dos uniformes, valorizando o corpo 
masculino, denunciava sua possível visibilidade frente ao perigo. Ele deveria 
ser um alvo. Foi, porém, essa mise-en-scéne da virilidade guerreira, que a Primei-
ra Guerra destruiu em algumas semanas.

 Sim, pois depois de alguns meses nas trincheiras, ao tropismo do corpo de 
pé sucedeu o do corpo deitado. Os soldados não tinham alternativas frente ao 
muro de metal criado pelo armamento moderno. Jogados ao solo, colocavam-
-se em posição fetal por horas. A partir de 1915, despareceram as cores dos 
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uniformes ou as peças brilhantes que os valorizavam. Restava ao soldado a 
consciência de sua impotência frente à intensidade do fogo inimigo. Restava-
-lhe, também, suportar o próprio medo. Os recursos advindos da força física? 
Esses não contavam. Contava, sim, sofrer e tentar sobreviver à carnificina ou 
“ao açougue”, termo que aparece sob tantas penas, cartas, textos e poesias. 
Afinal, a guerra moderna não fora feita para que ele, soldado, matasse. Mas, 
para que fosse morto. 

“Caça”, “animais sem dignidade cuja carcaça só reagia por instinto... sa-
cudidos como fantoches pelo medo”, descrevia Gabriel Chevallier no seu La 
Peur. Para concluir, sobre a queda no abismo:

O cúmulo do horror é que o medo deixa ao homem a faculdade de jul-
gar. Ele se enxerga no último nível da ignomínia e não consegue se levantar, 
ou se justificar aos próprios olhos. Engolfei-me no fundo de mim mesmo... 
E é uma cloaca imunda, uma treva pegajosa. Eis o que eu era sem sabê-lo, 
o que sou: um indivíduo que tem medo, um medo insuperável, um medo 
que implora e esmaga. 

As realidades do campo de batalha desmistificavam o estereótipo da vi-
rilidade guerreira, tão ao gosto das sociedades ocidentais. Elas desmem-
bravam – no sentido próprio – a masculinidade do soldado, destroçan-
do virilhas, arrancando braços, pernas e não deixando outra solução do 
que dolorosas amputações. Surdos, cegos, paralisados, vítimas de tremores 
ininterruptos e atingidos pela impotência, os poilus tinham que enfrentar o 
olhar dos que ficaram, quando voltaram para casa: esposas, noivas, namo-
radas ou filhos. As feridas eram percebidas como marcas de patriotismo e 
coragem. “Abatidos, mas vitoriosos”, apregoavam com ufanismo os jornais. 
A militarização da virilidade se reforçava para abafar o choro e o desespero 
das vítimas.

Dentre os 8 milhões e meio de homens que foram para o front francês, 
encontrava-se Blaise Cendrars. Nascido Frederic Louis Saucer em 1887, na 
pequena localidade de La-Chaux-de-Fonds, na fronteira suíça, ele deixou um 
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braço na ofensiva de Champagne, a mesma 
que consagrou outro imenso escritor: esse do 
lado inimigo.

Com quatorze ferimentos, Ernst Jünger, 
autor do belíssimo Orages d’acier, Tempestades de 
aço, publicado em 1920, recebeu a mais alta 
distinção militar, a Ordem pelo Mérito criada por Frederico II por sua ação 
na mesma região – a da Champagne – ao longo dos quatro anos de guerra. 
Foi ele quem melhor narrou a morte do lado alemão:

Sobre as ruínas, como em todas as zonas perigosas do setor, flutuava 
um espesso cheiro de cadáveres, pois o tiroteio era tão intenso que nin-
guém se preocupava com os mortos. Carregávamos, literalmente, a morte 
às costas. (...) Mais além, essa fumaça pesada e agridoce não era apenas 
nauseabunda. Ela suscitava, misturada aos vapores dos explosivos, uma 
exaltação quase visionária, tal como só a presença próxima da morte 
pode produzir. Foi então no calor da guerra, lá, apenas, que observei a 
existência de um tipo de horror, estrangeiro como uma paisagem virgem. 
E nesses momentos, não sentia receio, mas um sentimento superior e 
quase demoníaco, assim como tinha acessos de riso que não conseguia 
conter.”

Na voz de ambos os contentores, Jünger e Cendrars, o que impressiona é 
a indiferença frente à pasta de ossos e carne humana, os rios de sangue que 
corriam e o perigo permanente. O que incomoda é que, por pertencer ao 
território do indizível, tal indiferença tomava o lugar de um profundo senti-
mento de agonia, de medo e de tristeza frente à violência.

Do seu lado das trincheiras desta guerra de aço e papel, Cendrars deixou 
um testemunho terrível redigido no calor da hora: J’ai tué, de 1819, fruto da 
primeira fase de produção literária sobre a guerra. 

Nele, a brutalização e a desumanização dos poilus se evidencia – e sublinho 
– se exibe cinematograficamente. Cendrars viveu a guerra como experiência 
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dos limites últimos do homem, a passagem de uma fronteira fora de todas 
as regras e de todos os valores que agem sobre a organização da sociedade. 
Reduzido a reações animais, o soldado sabia que sua missão era morrer. E 
Cendrars gravou:

É preciso acabar com isso. Reivindico, então, a hora de embainhar uma 
faca serrilhada. Eis-me com a faca na mão. Eis ao que se resume toda 
uma imensa máquina de guerra [...] E eis que hoje tenho a faca na mão. 
“Viva a humanidade!”(ele ironiza). Apalpo a verdade fria de uma lâmina 
cortante. Meu jovem passado esportivo será suficiente. Eis-me os nervos 
à flor da pele, os músculos enrijecidos, pronto a me lançar à realidade. 
Enfrentarei o canhão, as minas, o fogo, o gás, as metralhadoras, todo um 
maquinário anônimo, demoníaco, sistematicamente cego. Vou enfrentar o 
homem. Meu semelhante. Um macaco. Olho por olho, dente por dente. 
Só nós dois, agora. A golpes de punho, a golpes de faca. Sem misericórdia. 
Pulo sobre meu antagonista. Dou-lhe um golpe terrível. A cabeça quase 
descolou. Matei o Boche. Fui mais vivo e mais rápido do que ele. Mais 
direto. Golpeei primeiro. Eu, poeta, tenho o sentido da realidade. Eu agi. 
Eu matei. Matei como aquele que quer viver.”

A extrema violência física e psicológica que animalizava os soldados salta 
aos olhos no texto de Cendrars. Pois o combate corpo a corpo levava o sol-
dado à violência bestial em contato direto com o inimigo. Ainda que novas 
armas, como o obus e o gás asfixiante colocassem a I Guerra numa nova era, 
tais armas inéditas não faziam desaparecer o combate corpo a corpo: a peleja 
com faca. Em várias passagens do texto, o poeta relembra sua “faca serrilha-
da”, a que dá um nome e personaliza: é son Eustache. 

O trauma psicológico também aparece no texto, quando Cendrars expe-
rimenta um sentimento de culpabilidade que ele tenta exorcizar apelando 
para um tom irônico, quase cínico. Ele expõe a selvageria à qual o soldado 
era reduzido: animal matador. (“Vou enfrentar o homem. Meu semelhante. 
Um macaco.”) A função militar ocultava sua verdadeira personalidade e, para 
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sobreviver, o obrigava a negar sua identidade de poeta (“Eu poeta, tenho o 
senso da realidade. Eu agi, Eu matei. Como aquele que quer viver.”)

A guerra, segundo Cendrars era também a impossibilidade de escrever. E o so-
matória do que ele representava, como fusão entre tédio e violência, não o incitava 
a fazer versos. Inspirava-lhe, ao contrário, silêncio. Mutismo. Veja-se o diálogo:

“– Você deve ter os bolsos cheios de poemas.
– Nenhum.
– Então, por que se engajou?
– Certamente não foi para carregar um estojo de canetas.”

No fim da Segunda Guerra Mundial, depois de aí ter perdido um dos fi-
lhos, Rémy, piloto de caça, Cendrars voltou à carga com seu La main coupé. Em 
seu texto, ele relembra como foi gravemente ferido:

Em toda parte não havia mais do que fugas, gritos, uivos, gemidos, la-
mentações e meu braço cortado doía tanto que eu mordia a língua para não 
urrar e, de tempos em tempos, longos tremores sacudiam meu corpo, pois 
eu tinha frio, sob a chuva, completamente nu, estendido sobre meu estreito 
leito de lona, imóvel, anquilosado, não podendo fazer um único movimen-
to, incomodado que eu estava como uma parida (incomodada) por seu 
recém-nascido, pelo enorme curativo, grande como um boneco, que se ani-
nhava contra meu flanco, essa coisa estranha que eu não podia mexer sem 
remexer um universo de dores, nem tomá-lo em minha mão esquerda sem 
ver esse gordo tampão branco embeber-se de vermelho, sentir essa queima-
dura atroz e me dar conta que minha vida escapava, se ia, gota por gota, 
sem que eu pudesse retê-la, pois nada podemos para deter nosso coração e 
o meu batia regularmente, cada batida enviando um jato de sangue que eu 
sentia, como se eu o visse jorrar pelo coto de meu braço cortado – e essas 
pulsações moral e fisicamente insuportáveis me permitiam contar o tempo 
que só, na confusão furiosa da noite terrível, da qual eu registrava todos os 
detalhes, se escoava inexoravelmente, aquilo que é na sua verdadeira nature-
za de segundos, de frações de segundos, de eternidade.
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O poema revela também a impotência do soldado que tem apenas uma 
visão parcial da situação militar. E que, de mais a mais, não é nenhum 
herói:

Eu previno, a guerra não é coisa bonita e, o que se vê quando estamos 
nela mergulhados como executantes, como um homem perdido nas filei-
ras, uma matrícula entre milhares de outras e que por bobeira não parece 
obedecer a nenhum plano de conjunto, mas ao acaso? À fórmula, marche 
ou morra podemos juntar outro axioma: vá no empurra-empurra! E é 
bem isso, seguimos, empurramos, caímos, fraquejamos, levantamos, mar-
chamos e recomeçamos. De todos os quadros de batalhas às quais assisti, 
só guardei a imagem da desordem. Me pergunto onde os indivíduos vão 
buscar (imagens) quando contam que viveram momentos históricos ou 
sublimes.”

Cendrars perdeu a mão com que escrevia. Foi justamente a “mão cortada”, 
inspiradora do poema do mesmo título. Sua primeira versão nasceu em 1918. 
Inacabado, então, o texto só será retomado em 1946 em Aix, depois da Se-
gunda Guerra, na terceira fase de produção literária sobre o conflito. Dentre 
os projetos de Cendrars, o poema deveria ser seguido de um ou mais volumes 
que como A mulher e o soldado ficaram incompletos.

 Sua experiência pessoal de mutilação é repetida em Le Lys rouge, título sobre 
o coto decepado e nome de uma batalha em Ypres: 

uma grande flor desabrochada, um lírio vermelho, um braço humano 
inundado de sangue, um braço direito seccionado acima do cotovelo e 
cuja mão ainda viva, esgravata o chão com os dedos, como para ali deitar 
raízes. 

E a ferida, sempre a ferida: “O ofício de homem de guerra é uma coisa 
abominável e cheia de cicatrizes, como a poesia.”
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A experiência da guerra em Cendrars, como em outros escritores, se torna 
o fundamento de uma consciência metafísica: “A guerra me marcou profun-
damente. Ah, sim. A guerra é a miséria do povo. Desde então, apenas sou...”. 
O poeta sente-se, apenas e somente, “existir”.

Se a mão cortada foi o grito, a ferida honrosa, a consciência do poeta, a 
mutilação, porém, se tornou o símbolo de um fenômeno impressionante que 
marcou milhares de combatentes da Grande Guerra. As sequelas infligidas 
aos sobreviventes da I Grande Guerra montaram a números chocantes e aqui 
voltamos à história. Em sua totalidade, a Grande Guerra matou 10 milhões 
de soldados e deixou 20 milhões de feridos entre todos os 60 milhões de 
participantes europeus. 

Longe dos festejos pelo fim da guerra, soldados como Blaise Cendrars fo-
ram homens emparedados no absurdo. Absurdo que, dominando-os, pouco a 
pouco, os votava à inexistência enquanto indivíduos. Antes mesmo de morrer, 
o que seria inevitavelmente a sua sorte, eles já não existiam. Na guerra, para 
tantos combatentes, abriu-se um parêntese jamais fechado. 

Mesmo o tempo, esse coveiro incansável, capitulou diante da tragédia. 
Onde começou a guerra de aço e papel, o aviltamento, o desespero e o niilis-
mo apareceram como o prêmio da passagem do combatente pelo campo de 
batalha ou as trincheiras. E ao escritor, ligado à realidade que lhe cola à pele, 
coube descobrir, entre montanhas de escombros, alguma coisa de novo sobre 
a morte e também sobre a vida. 

Por isso mesmo, o século das maiores guerras, século heraclitiano, foi aque-
le que permitiu a Georges Duhamel escrever sobre a primeira delas, aquela 
que Henri Barbusse queria como a derradeira, a der de der: 

As verdades profundas da guerra dormem para sempre nos dez milhões 
de crânios enterrados nos campos de batalha. Os mortos, apenas, sabem 
alguma coisa. Os sobreviventes abraçam precárias lembranças que tudo 
conspira para desfigurar e dissolver.
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* Conferência proferida na ABL, em 16 de dezembro de 2014.

 “ U m  S é c u l o  d e  G u e r r a ” 

Em busca de um lugar 
no mundo

 � O Bras il  nas  guer ras  mundia i s

Demétrio  Magnol i

Para mim, a doutrina de Monroe significa que politicamente nós nos 
desprendemos da Europa tão completamente e definitivamente como a 

Lua da Terra. Nesse sentido é que sou monroísta.
(Joaquim Nabuco, 1906)

J oaquim Nabuco, primeiro embaixador do Brasil em Washing-
ton, não expressava precisamente a posição do Barão do Rio 

Branco quando se declarou “monroísta”, mas assinalava a inaugu-
ração de um ciclo longo na política externa brasileira. Do início do 
século XX até o final da década de 1950, o Brasil definiu seu lugar 
no mundo nos termos postos pelo “monroísmo”. 

A referência principal do Império do Brasil era a Europa. O Es-
tado imperial organizou-se em torno de uma monarquia europeia 
transferida para o Novo Mundo no quadro das Guerras Napoleô-
nicas. A Grã-Bretanha funcionou, simultaneamente, como potência 
protetora da monarquia lusitana americanizada e como fonte de 
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ameaça ao fundamento escravista do sistema socioeconômico vigente no Bra-
sil. Os investimentos britânicos estruturaram a modernização produtiva do 
complexo cafeeiro na segunda metade do século XIX. Na Guerra da Tríplice 
Aliança, conduzida contra o Paraguai, o Brasil contou com o apoio diplo-
mático britânico (ainda que a guerra, ao contrário do que diz a lenda, tenha 
refletido essencialmente o entrechoque de interesses regionais platinos). 

A República e o pan-americanismo, inventado pelos Estados Unidos, for-
mam o pano de fundo da reviravolta do Brasil. A América tomou o lugar da 
Europa como referência central do Brasil republicano. Não foi uma transição 
abrupta, mas uma trajetória vincada pela Abolição, ruptura interna crucial, 

e pelos rearranjos da economia-mundo que 
converteram os Estados Unidos no principal 
parceiro comercial do Brasil. Rio Branco, um 
monarquista europeísta, concluiu a transição 
americanista. O embaixador Nabuco apenas a 
proclamou, escolhendo frases doutrinárias que 
coloriram em tons exagerados a reorientação 
pragmática conduzida pelo ministro das Rela-
ções Exteriores.

Durante mais de meio século, com uma for-
te oscilação intermediária, o Brasil moveu-se segundo as coordenadas do pan-
-americanismo. Participou perifericamente da Primeira Guerra Mundial e ex-
perimentou uma profunda frustração na Liga das Nações, enquanto estreitava 
seus laços econômicos com os Estados Unidos, nova grande potência mundial. 
Depois, sob Getúlio Vargas, descreveu uma curva alongada, testando as possibi-
lidades abertas pela concorrência entre Washington e Berlim, até reafirmar dra-
maticamente a opção pan-americanista, em 1942. A entrada na Segunda Guerra 
Mundial, debaixo do guarda-chuva dos Estados Unidos e bem antes da Argenti-
na, semeou a parceria estratégica do pós-guerra. Na etapa inicial da Guerra Fria, 
o Brasil figurou como pilar sul-americano da “fortaleza hemisférica”. 

O ciclo se fecha no alvorecer da década de 1960, com a proclamação da 
Política Externa Independente, que girou os holofotes brasileiros da América 
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para o Terceiro Mundo. A nova linha durou pouco, cortada pelo golpe de 
1964, mas o pan-americanismo não foi reativado efetivamente, diluindo-se no 
caldo do nacionalismo militar dos generais Emilio Médici e Ernesto Geisel. 
Novas perguntas pontuavam um horizonte em mutação. Os pracinhas, Zé 
Carioca e Carmen Miranda já eram elementos de uma era que se apagava no 
passado.

 Ȅ 1. Da Europa à América
A natureza assimétrica do sistema pluripolar europeu do século XIX refle-

tia-se, principalmente, na posição excêntrica da Grã-Bretanha, maior potência 
econômica e potência naval insulada, relativamente isolada das tensões conti-
nentais que atormentavam os demais Estados. Por isso, desde as independên-
cias, a influência britânica foi preponderante no Novo Mundo:

A Grã-Bretanha era o ator exterior dominante (embora não incontrastado) e manteve 
uma posição predominante na maior parte da região até os primeiros anos do século XX. 
As frotas naval e mercante britânicas dominavam o Atlântico e dissuadiram as incursões de 
outras potências na área até o início do século. É verdade que o México perdeu a metade de 
seu território frente aos Estados Unidos entre 1836 e 1848, que o México e a República 
Dominicana foram ocupados pela França e a Espanha, respectivamente, na década de 1860, 
e que houve outras intervenções armadas na área iniciadas pela França, Espanha, Estados 
Unidos, a própria Grã-Bretanha e, mais tarde, Alemanha e Itália. Não obstante, a Grã-
-Bretanha protegeu o hemisfério ocidental de muitos outros projetos europeus, especialmente 
os da França e Espanha, mediante o controle estreito das comunicações oceânicas entre a 
Europa e a América.1

Assim, ironicamente, a Grã-Bretanha transformou-se na sentinela arma-
da da Doutrina Monroe, desestimulando os empreendimentos espanhóis 
de recolonização e as aventuras coloniais francesas. Não foi qualquer outra 

1 ATKINS, G. Pope. América Latina en el Sistema Político Internacional. Buenos Aires, Grupo Editor Latino-
americano, 1991, p. 60.
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potência europeia, mas os Estados Unidos, que puderam funcionar como 
contrapeso efetivo à influência britânica no continente. Esse papel, a repúbli-
ca norte-americana desempenhou desde a própria Independência, primeiro na 
América do Norte e, mais tarde, nas outras Américas.

A realidade dos equilíbrios de poder do século XIX ilumina os significados 
da mensagem de James Monroe, em 1823. A referência à liberdade da Améri-
ca tinha por objeto real os territórios russos e britânicos ambicionados pelos 
Estados Unidos na América do Norte; o objeto explícito – as novas nações 
independentes – podia ser invocado apenas em virtude da segurança propor-
cionada a partir do exterior pela frota britânica. 

O Brasil ingressou na órbita britânica ainda antes de existir como Estado, 
no momento da assinatura do Tratado de Methuen, em dezembro de 1703. 
A transferência da Corte para o Brasil e a abertura dos portos realizaram-se 
no contexto do conflito europeu e como parte do empreendimento britânico 
destinado a derrotar a França napoleônica. Os tratados de 1810 prolongaram 
para o Brasil semi-independente a condição de subordinação de Portugal e 
definiram os limites da soberania brasileira. Apenas com o seu esgotamento, 
em 1844, e a extinção do tráfico negreiro pela Lei Eusébio de Queiroz, o 
Brasil alcançou a soberania plena.

Contudo, de fato, “a Grã-Bretanha nunca exerceu sobre o Brasil a espé-
cie de protetorado que sob o disfarce de aliança de há séculos exerce sobre 
Portugal”.2 No ano da Independência, o governo imperial dirigiu-se à Argen-
tina, Santa Fé, Entre Rios, Paraguai e Chile para propor uma aliança orientada 
contra planos europeus de reconquista. Dois anos depois, sob a inspiração da 
mensagem de Monroe, a Missão Silvestre Rebelo formulou proposta similar 
ao governo dos Estados Unidos. O documento brasileiro falava em uma “liga 
ofensiva e defensiva”, aberta à adesão de outras nações americanas. A resposta 
americana, de 15 de abril de 1825, rejeitou-a sob o argumento da inexistência 
de risco de recolonização por parte de Portugal.

2 LIMA, Manuel de Oliveira. O Império Brasileiro (1821-1889). Belo Horizonte, Itatiaia, 1989, p. 152.
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As relações do Império do Brasil com a Grã-Bretanha comportaram sem-
pre uma combinação de subordinação estratégica geral com sérios atritos po-
líticos e diplomáticos ligados à questão do tráfico de escravos. O tratado de 
comércio firmado em 1827, que limitou a 15% as tarifas incidentes sobre 
importações britânicas, significou a extensão das concessões de 1810 até a 
introdução das tarifas Alves Branco. Essa oscilação refletiu-se na dualidade de 
fundo da diplomacia do Brasil, expressa nas tentativas de estabelecer contra-
pesos à influência britânica.

Na segunda metade do século, liberto da hipoteca diplomática representa-
da pelo tráfico negreiro, o Império do Brasil desenvolveu uma política externa 
significativamente autônoma, afastando-se, aos poucos, da órbita britânica. A 
estratégia platina destinada a destruir o poder de Rosas e Oribe, bem como o 
intervencionismo no Uruguai em defesa dos colorados, não refletiram as vonta-
des de Londres, mas os temores brasileiros, notadamente, a justificada obses-
são com o separatismo interno. Com a deflagração da Guerra da Secessão, na 
qual Londres se inclinava para o lado dos confederados, a diplomacia britânica 
procurou reconquistar a boa vontade brasileira. Porém, às vésperas da Guerra 
do Paraguai, a Questão Christie provocou a ruptura das relações diplomáticas, 
restabelecidas apenas em pleno campo de batalha, em Uruguaiana.

A Guerra do Paraguai assinala um momento decisivo no processo de apro-
ximação com os Estados Unidos. Antes, o Império do Brasil insistira em 
conservar uma distância prudente e envolvera-se em amargas polêmicas acerca 
da navegação amazônica. Depois, a solução favorável a Washington do con-
tencioso fluvial propiciou a renovação do tratado de paz e amizade de 1828, 
declarado perpétuo em 1874, como queria o governo dos Estados Unidos. 
O novo curso nutria-se do crescimento do comércio bilateral, que exibia sal-
dos muito favoráveis para o Brasil, e do ambiente de entusiasmo ideológico 
pelos ideais americanistas, que contaminava líderes como Tavares Bastos e se 
espraiava pela Argentina de Juan Bautista Alberdi e Domingo Sarmiento.

Contudo, a substituição da Grã-Bretanha pelos Estados Unidos como 
pólo de referência da política externa brasileira consumou-se apenas com o 
advento da República. Simbolicamente, o abandono do constitucionalismo 
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monárquico representava a ruptura com a Europa – e a adoção do sistema 
republicano traduzia-se como a reconciliação com a América. No imaginário 
da época, americanismo e republicanismo formavam almas gêmeas, um par 
político e geográfico indissociável: não é fortuito, que o novo regime tenha 
recebido o reconhecimento imediato das repúblicas hemisféricas, tardando 
algum tempo o gesto das monarquias europeias.

Tipicamente, a corrente principal da historiografia diplomática associa o 
enquadramento da política externa brasileira na moldura do pan-americanis-
mo à proclamação da República. A interpretação, superficial, assenta-se sobre 
uma confusão entre dois fenômenos que não são idênticos: a substituição da 
polaridade geopolítica e econômica britânica pela americana, de um lado, 
e a absorção do pan-americanismo como concepção de mundo e doutrina 
diplomática, de outro. O primeiro é anterior à República, ainda que se tenha 
completado com o gesto da proclamação. O segundo, mesmo se esboçado 
algumas vezes desde a declaração de Monroe, é posterior à mudança do regi-
me e constitui a obra principal do Barão do Rio Branco na sua longa gestão 
da pasta das Relações Exteriores, entre 1902 e 1912.

Rio Branco conduziu a diplomacia brasileira com um grau de autonomia 
frente aos Poderes Executivo e Legislativo de que não dispunham seus an-
tecessores. Ao longo das administrações de Rodrigues Alves, Afonso Pena, 
Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca, formulou políticas e coordenou estra-
tégias praticamente sem a interferência dos humores internos cambiantes. 
Nesse percurso, corrigiu o que avaliava como desvios idealistas oriundos do 
republicanismo exacerbado dos primeiros anos do novo regime, ilustrados 
exemplarmente pelo primeiro Tratado de Palmas. Como depositário da tra-
dição imperial, reconstituiu o consenso da opinião conservadora e, conse-
quentemente, tornou-se alvo da ira da corrente positivista e do jacobinismo 
republicano.

Mas, por trás da superfície continuísta, o que avulta na obra de Rio 
Branco é o seu conteúdo de ruptura e reinvenção. Com o Barão, a políti-
ca externa brasileira adaptou-se ao novo ambiente internacional, que in-
tegrava as Américas em um único subsistema de Estados, materializando 
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a hegemonia hemisférica dos Estados Unidos. Em 1900, às vésperas de 
retornar ao Brasil, a partir do privilegiado posto de observação berlinense, 
Rio Branco analisou a conjuntura europeia gerada pelo pacto franco-russo 
e a reconciliação franco-britânica, compreendendo os riscos envolvidos no 
isolamento da Alemanha e decifrando os prenúncios da guerra futura. Na-
quele momento decisivo, convenceu-se da necessidade de uma política ex-
terna mais nitidamente americanista.

O Sistema Pan-americano foi erguido pelos Estados Unidos na Primeira 
Conferência Internacional dos Estados Americanos (Washington, 1889-
1890), em meio à qual ocorreu a proclamação republicana no Brasil. A 
Terceira Conferência, no Rio de Janeiro, em 1906, foi preparada por Na-
buco como coroamento de seu esforço de aproximação do Brasil com os 
Estados Unidos. Na Conferência original, o representante argentino, Roque 
Sáenz Pena, refletindo as insatisfações britânicas, desfraldara a bandeira “A 
América para a humanidade”, por oposição ao estandarte pan-americanista 
“A América para os americanos”. Apesar da renitente oposição argentina, 
a polêmica já se esvaziara quando Nabuco foi eleito presidente da terceira 
Conferência, que ocorreu no Palácio Brasil, então rebatizado como Palácio 
Monroe. 

 Ȅ 2. “Entre o direito e a injustiça”
A sequência de eventos é conhecida. A notificação alemã ao Brasil sobre 

o bloqueio naval da Grã-Bretanha, França, Itália e Mediterrâneo Oriental é 
de 31 de janeiro de 1917. O torpedeamento do paquete “Paraná” ocorreu 
na madrugada de 4 de abril, episódio que provocou, uma semana depois, a 
ruptura de relações, por meio de nota assinada pelo ministro Lauro Müller e 
entregue à legação da Alemanha no Rio de Janeiro. 

Müller viu-se compelido a renunciar ao Ministério das Relações Exte-
riores no 2 de maio, em virtude de sua ascendência alemã, dando lugar a 
Nilo Peçanha, então presidente do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil revo-
gou a neutralidade e declarou apoio aos Estados Unidos em 1.º de junho, 
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estendendo no final daquele mês o apoio aos demais países da coalizão 
antialemã. Em outubro, a Alemanha torpedeou o vapor mercante “Macau”, 
o que precipitou a declaração do estado de guerra, aprovada pelo Congresso 
no dia 26 daquele mês.

Na América Latina, o Brasil foi o único país soberano a entrar na guerra 
(Cuba não conta, pois se encontrava sob protetorado informal de Washing-
ton). Antes do “Macau”, três embarcações brasileiras sofreram ataques ale-
mães que geraram indignação na opinião pública. Obviamente, a decisão de 
declarar guerra foi facilitada pelos eventos nos mares. Contudo, ela refletia 
a força da corrente profunda que empurrava o país na direção dos Estados 
Unidos. 

O governo de Woodrow Wilson pressionava o Brasil a entrar na guerra, a 
fim de, com maior credibilidade, somar os princípios do pan-americanismo às 
razões da ruptura de sua própria neutralidade. Desde a morte de Rio Branco, 
em 1912, Müller conduzira a política externa brasileira num rumo ainda mais 
“monroísta” que seu célebre antecessor. Os acordos de redução das tarifas 
de importação para a farinha de trigo e outros produtos procedentes dos 
Estados Unidos, a título de compensação para as vantagens aduaneiras que 
beneficiavam o café e a borracha brasileiros, haviam convertido a potência 
norte-americana em principal fornecedor do Brasil. 

Rio Branco sempre evitara o alinhamento automático com Washington. 
Müller, muito menos sofisticado, não fazia distinções entre aliança e alinha-
mento. No fundo, um equilíbrio mínimo nas relações com os Estados Unidos 
devia-se à oposição do embaixador em Washington, Domício da Gama, an-
tigo homem de confiança de Rio Branco, que resistia à orientação de Müller. 
Contudo, um debate acirrado sobre a conveniência da neutralidade eclodiu 
na esfera da opinião pública, contrapondo figuras como Rui Barbosa e Olavo 
Bilac, favoráveis à entrada do Brasil na guerra, a Monteiro Lobato e Lima 
Barreto.

A Liga Brasileira pelos Aliados, fundada em 1915, reuniu intelectuais de 
peso que denunciavam a “barbárie alemã” e alertavam para o suposto pe-
rigo de “germanização do Brasil”, apontando um dedo acusador para as 
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comunidades de origem alemã do sul do país. Rui 
Barbosa ocupava a presidência de honra; o jornal 
O Estado de S. Paulo ecoava os argumentos dos “alia-
dófilos”. Atrás da algazarra, encontrava-se a força 
da influência cultural francesa, lastro principal da 
intelectualidade brasileira. 

O clima de “caça às bruxas” foi ironizado por 
Monteiro Lobato no conto “O Espião Alemão” 
(1916). Ao nacionalismo “dos paspalhões”, como qualificou Lobato, o es-
critor contrapunha um outro nacionalismo, supostamente crítico e reflexivo, 
que se caracterizava pela denúncia das influências maléficas do cosmopoli-
tismo. Os “germanófilos” enxergavam nos Estados Unidos um obstáculo ao 
desenvolvimento industrial nacional, antecipando um debate que adquiriria 
densidade na década de 1930 e seria reativado durante a Guerra Fria.

A economia versus a lei moral. A chave argumentativa dos “germanófilos” 
ancorava-se no leito da razão pragmática, ou seja, nas alegadas desvanta-
gens econômicas de abandonar a neutralidade e, mais amplamente, na ideia 
de autonomia econômica do Brasil diante dos Estados Unidos. No pólo 
oposto, a razão dos “aliadófilos” situava-se no terreno dos princípios e dos 
valores.

O discurso “O Dever dos Neutros”, proferido por Rui Barbosa em 14 de 
julho de 1916, em Buenos Aires, diante do presidente argentino Victorino 
de La Plaza, é a melhor ilustração da defesa intelectual do abandono da 
neutralidade. Substancialmente, o orador acusou a Alemanha de violar as 
leis de guerra consagradas pela Conferência de Paz de Haia (1907), palco 
no qual se tornara uma estrela internacional. “Não há imparcialidade entre 
o direito e a injustiça”, proclamou, para explicar que o Império Alemão 
passava uma borracha sobre os direitos das nações neutras, obrigando-as a 
redefinir a neutralidade como beligerância na defesa dos valores e princí-
pios da civilização. Em nome da liberdade e da justiça, o Brasil, os Estados 
Unidos e a Argentina tinham o dever de oferecer solidariedade às potências 
de Tríplice Entente:
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(...) há um ponto em que a indiferença dos neutros não poderá deixar de cessar: é, pelos 

menos, o que diz respeito às violações do direito dos neutros, cometidas pelos beligerantes. 
Todo e qualquer ato dessa natureza constitui uma negação geral dos direitos da neutralidade, 
e interessa, por conseguinte, a todos os neutros. É mister (...) que a neutralidade receba uma 
expressão, uma natureza, um papel diversos dos de outrora. Sua noção moderna já não pode 
ser a antiga.3

“A neutralidade (...) é a reivindicação moral da lei escrita”. A “guerra jus-
ta” pelos princípios gerais, por valores da humanidade – o argumento de Rui 
Barbosa inscrevia-se na tradição idealista americana e ajustava-se ao que logo 
ficaria conhecido como wilsonianismo. 

A participação efetiva do Brasil na guerra resumiu-se à cessão de navios 
alemães apreendidos, ao fornecimento de gêneros alimentícios, à cooperação 
na proteção de rotas oceânicas e ao envio de missões de compra e treinamento 
aeronaval junto aos aliados, além de uma expressiva missão médica, composta 
por cem cirurgiões. A Divisão Naval comandada pelo almirante Pedro de 
Frontin não chegou a entrar em ação, pois perdeu em Dacar grande parte da 
guarnição, contaminada pela gripe espanhola. 

Pandiá Calógeras, delegado brasileiro à Conferência de Paz de Paris, re-
clamou para o Brasil a condição de liderança sul-americana na guerra às Po-
tências Centrais. O exagero evidente reflete, no fim, um reposicionamento 
efetivo. Só o Brasil, entre as nações da América do Sul, teve direito a enviar 
uma delegação a Paris. Na Mesa da paz, chefiados por Epitácio Pessoa, os 
brasileiros secundaram as posições de Washington. O prestígio de Domício 
da Gama junto ao governo americano parece ter sido decisivo para a eleição 
do Brasil para o Conselho da Liga das Nações.

Sem os Estados Unidos, contudo, a Liga das Nações logo se configu-
rou como diretório das potências europeias, que a usavam para restabelecer, 
espectralmente, o equilíbrio pluripolar do século XIX. O Brasil demorou 

3 BARBOSA, Rui. “O Dever dos Neutros”, 14/7/1916.
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a entender isso. Em 1921, o país foi reeleito como membro provisório do 
Conselho, mas teve negada, em reuniões sigilosas, a pretensão ao estatuto de 
membro permanente. A partir de 1924, numa operação carente de realismo, 
o governo do Rio de Janeiro alçou aquela aspiração à condição de objetivo 
nacional, o que redundaria em dura frustração. 

A sequência de eventos é, por si só, reveladora. Em 1924, o Brasil res-
pondeu positivamente, “em tese” e “em princípio”, à consulta alemã sobre 
seu apoio ao ingresso da potência derrotada na Liga e no Conselho. Berlim 
não queria alterações estruturais no Conselho, além do ingresso alemão, pois 
pretendia apenas restaurar a condição alemã de potência europeia. O Brasil 
condicionava, implicitamente, o ingresso alemão à sua própria elevação ao 
estatuto de membro permanente. Dois anos depois, diante da iminente apro-
vação do pedido alemão, e da rejeição à pretensão brasileira, o Brasil ameaçou 
vetar o ingresso da Alemanha. O governo do Rio de Janeiro sugeria falar em 
nome da América do Sul, mas países vizinhos esclareceram que apoiavam in-
condicionalmente o pleito alemão, em nome do restabelecimento da harmo-
nia na Europa. No fim, em março de 1926, a contragosto e inclinando-se às 
instruções do Presidente Artur Bernardes, Afrânio de Melo Franco sustentou 
o veto e acusou os europeus de manobrarem em reuniões secretas. No dia 12 
de junho, vencido depois de esticar a corda até o limite, o Brasil anunciou sua 
retirada da Liga das Nações.

O pano de fundo do desfecho foi tecido pelo Tratado de Locarno, que 
reacendeu a esperança ingênua num retorno à “era da paz”. Sob o “espírito 
de Locarno”, a Alemanha ocuparia seu lugar na Liga, que se vestia com os 
andrajos da Santa Aliança. Ferido em seu orgulho nacional, o Brasil rotulou a 
organização como “Liga das Grandes Potências, quase exclusivamente euro-
peias”. Melo Franco anunciou a retirada sem estardalhaço. Artur Bernardes, 
desgastado junto à opinião pública doméstica, transformou-a em evento qua-
se dramático. A crise da Liga desenrolava-se implacavelmente – e nada tinha 
a ver com o pequeno escândalo provocado pelo governo do Rio de Janeiro. 
Sem os Estados Unidos, o Brasil não figurava como ator relevante na política 
mundial do entreguerras.
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 Ȅ 3. “Coagidos pela pressão americana”

O problema da autonomia frente às grandes potências constitui, invaria-
velmente, a encruzilhada principal da política externa da potência média. No 
caso do Brasil, toda a política externa republicana pode ser interpretada sob o 
prisma da questão da autonomia possível frente aos Estados Unidos. As res-
postas concretas a esse desafio estratégico modularam a atuação diplomática 
do país ao longo do século XX.

A “era Rio Branco” completou, do ponto de vista da política exterior, a 
transição do Império para a República. No Itamaraty, a aguda visão estraté-
gica do Barão do Rio Branco permitiu uma clara definição do exercício do 
pan-americanismo, marcado pela construção de uma parceria especial com os 
Estados Unidos e, simultaneamente, pela afirmação da liderança brasileira no 
subsistema do Cone Sul.

A “era Vargas” assinalou a primeira significativa oscilação no alinhamento 
internacional histórico da diplomacia brasileira. Ao longo da década de 1930, 
a intensificação das relações comerciais com a Alemanha funcionou como con-
trapeso à influência dominante dos Estados Unidos. Na primeira metade do 
Estado Novo, sob Oswaldo Aranha, o Itamaraty praticou claramente uma po-
lítica pendular, destinada a ampliar a autonomia nacional no plano externo. A 
tática empregada pela diplomacia brasileira durante aqueles anos não refletia 
condicionamentos ideológicos, mas percepções muito nítidas do sentido do 
interesse nacional. 

Já na conjuntura decisiva dos anos iniciais da Segunda Guerra Mundial, 
essa política atingiu contornos de dramaticidade e seu desfecho, com o 
realinhamento a Washington e a declaração de guerra ao Eixo, trouxe com-
pensações estratégicas nas esferas econômica e política. Economicamente, 
Vargas conseguiu o financiamento da usina de Volta Redonda, deflagrando 
a implantação da siderurgia estatal no país. Politicamente, o Brasil posicio-
nou-se como parceiro privilegiado dos Estados Unidos na América do Sul 
do pós-guerra, enquanto a Argentina derivava rumo a uma posição diplo-
mática periférica.
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Apropriadamente, Gerson Moura classificou a política externa varguista 
anterior ao dramático realinhamento pelo rótulo “equidistância prag mática”.4 
Os acordos de comércio, paralelos mas assimétricos, com Berlim e Washing-
ton, funcionaram como ferramentas da pendularidade brasileira. Os Acordos 
Brasil-Alemanha, assinados em 1934, circundavam a carência de libras por 
meio de uma caixa de compensação direta. O Tratado Comercial com os Es-
tados Unidos, firmado em 1935, retomava a antiga prática das preferências 
tarifárias. No período compreendido entre 1933 e 1938, de expansão econô-
mica acelerada do Reich nazista, a participação da Alemanha na corrente de 
intercâmbio externo do Brasil salta de 10% para cerca de 22%. Desde 1934, 
com a interrupção das exportações de algodão americano para a Alemanha, o 
Brasil converte-se em fornecedor vital da matéria-prima. Em 1938, as impor-
tações brasileiras provenientes da Alemanha atingem 25% do total, ultrapas-
sando o valor das importações provenientes dos Estados Unidos.

A equidistância manifestava-se, ainda, no terreno ideológico. Oswaldo Ara-
nha, um dos mais próximos colaboradores de Vargas, inclinava-se nitidamente 
na direção de Washington, enquanto os ministros da Guerra Góes Monteiro 
e Eurico Gaspar Dutra figuravam entre os notórios simpatizantes do regime 
alemão. Aranha criticou o golpe do Estado Novo, mas não interrompeu sua 
colaboração com Vargas e, em março de 1938, foi nomeado ministro das Rela-
ções Exteriores. Daquele momento em diante, pouco a pouco, a pendularidade 
da política externa tornou-se um foco de críticos atritos no interior do regime 
varguista, solucionados apenas quando o ditador escolheu o lado dos Aliados.

O apogeu da estratégia da “equidistância pragmática” correspondeu, no pla-
no externo, aos anos de relativa calmaria que precederam a Conferência de Mu-
nique e, no plano interno, à política bonapartista de Vargas, entre a Intentona 
Comunista de 1935 e o Levante Integralista Brasileiro de 1938. Depois da 
repressão aos integralistas, o ditador deflagrou o longo processo de realinha-
mento, conduzido como uma engenhosa barganha econômica e diplomática.

O Brasil concluiu, em março de 1939, vultosa compra de material bélico 
das indústrias Krupp. O comércio com a Alemanha cessou em 1940, como 

4 MOURA, Gerson. Autonomia na dependência. (Rio de Janeiro, Nova Fronteira, 1980, p. 69.
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consequência do bloqueio naval britânico, mas os sentimentos pró-alemães 
continuavam a se manifestar, e com intensidade, nos círculos militares brasi-
leiros. Na hora do início do bloqueio naval britânico, o governo de Franklin 
D. Roosevelt lançou uma ofensiva multifacética para obter o respaldo he-
misférico à guerra contra o Eixo. Sob a liderança de Nelson Rockefeller, o 
Office of  the Coordinator of  Inter-American Affairs (OCIAA) articulou um 
conjunto de iniciativas econômicas, sociais e culturais destinadas a eliminar a 
influência do Eixo na América Latina. O acordo para a construção da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, com financiamento do Eximbank, foi firmado 
entre agosto e setembro de 1940.

Do ponto de vista de Washington, bem ao contrário da Primeira Guerra 
Mundial, a solidariedade do Brasil não tinha sentido simbólico, mas estraté-
gico e geopolítico. A Alemanha vencera na Europa e operava no Atlântico. 
Naquele cenário, o general George Marshall levava a sério a hipótese de um 
levante pró-germânico no Brasil, que buscaria uma aliança com as forças do 
Eixo na África Ocidental Francesa. Uma cabeça de ponte inimiga no Nordes-
te brasileiro serviria como trampolim para o Canal do Panamá. Dessa hipóte-
se, nasceu a ideia de estabelecimento de uma base norte-americana em Natal, 
que funcionaria como sentinela das rotas aeronavais no triângulo América do 
Sul-África Ocidental-Europa.

Um relatório do Secretário de Estado Cordell Hull, de junho de 1941, às 
vésperas da ofensiva alemã contra a URSS, esclarece os temores de Washigton 
relativos ao Hemisfério Americano: 

(...) os locais mais vulneráveis, sob o ponto de vista da segurança do hemisfério ocidental, 
são: Islândia e Natal, no Brasil. Caso o governo alemão seja capaz, em futuro próximo, de 
obter controle sobre Dacar, é provável que a Alemanha empreenda um clássico movimento 
estratégico em forma de pinça, visando à tomada da Islândia e de Natal, sendo o objetivo 
último, através do uso de forças aéreas baseadas nestas regiões, isolar a Grã-Bretanha dos 
suprimentos que (...) chegam a ela via oceano Atlântico.5

5 DESCH, Michael C. When the Third World Matters: Latin America and United States Grand Strategy. Baltimore, 
John Hopkins University Press, 1993, p. 63.
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O Sistema Interamericano entrou no compasso do conflito mundial desde 
a Conferência de Lima (dezembro, 1938). Com a ajuda decisiva do Brasil, e 
apesar das previsíveis resistências argentinas, Washington obteve na reunião 
uma declaração não-vinculante de solidariedade continental contra agressões 
externas. Em Lima, surgiu o mecanismo das reuniões extraordinárias de con-
sulta de ministros do Exterior. Da estreita colaboração bilateral na Confe-
rência de Lima nasceu o convite norte-americano que produziria a Missão 
Aranha, em fevereiro de 1939. A extensa pauta tratada pelo ministro em Wa-
shington, que envolvia a cooperação política, econômica e técnica, sinalizava 
o giro decisivo da política internacional de Vargas.

A I Reunião de Consulta realizou-se, a convite dos Estados Unidos, no Pa-
namá, logo após a deflagração das hostilidades na Europa. A resolução crucial 
foi o estabelecimento de uma faixa marítima de 300 milhas nas quais ficavam 
proibidos atos de guerra das nações beligerantes. Por meio dessa iniciativa, 
adotada contra a posição de Buenos Aires, a neutralidade adquiria um nítido 
sentido antialemão.

Na II Reunião de Consulta, em Havana, em julho de 1940, Washington 
conseguiu o respaldo continental para sua declaração unilateral prévia contrá-
ria à transferência de soberania das colônias de países europeus ocupados pela 
Alemanha. Os argentinos, mais uma vez, opuseram-se à posição norte-ame-
ricana, alegando que a decisão deveria caber às populações afetadas. Buenos 
Aires operava no quadro estrito da lógica neutralista – e, obviamente, tinha 
um olho posto no destino das Malvinas. Mais relevante ainda foi a aprovação 
de uma declaração de Assistência Recíproca e Cooperação Defensiva que, 
embora destituída de automatismos, sedimentava uma doutrina de segurança 
coletiva voltada contra a Alemanha. No caso específico dessa declaração, Bue-
nos Aires não se contrapôs a Washington.

O percurso concluiu-se com a célebre III Reunião de Consulta, no Rio 
de Janeiro, no início de 1942, semanas após a declaração norte-americana de 
guerra contra o Japão. Na reunião, Washington cobrou a solidariedade pan-
-americana, que se consubstanciaria pela ruptura de relações com as potências 
do Eixo. A resolução não contava com a unanimidade, sofrendo resistência da 
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Argentina e do Chile, que insistiam no neutralismo. Buenos Aires e Santiago 
argumentavam que o ataque em Pearl Harbor não ameaçava a segurança das 
Américas e, ainda, como última trincheira diplomática, que decisões pan-
-americanas não poderiam passar por cima dos poderes parlamentares na-
cionais. No fim, a mediação de Aranha obteve um compromisso, pelo qual a 
resolução adquiriu caráter de recomendação.

O Brasil anunciou a ruptura de relações em 28 de janeiro. Previamente, 
como ato final do longo processo de barganha, obteve dos Estados Unidos o 
compromisso de reequipamento de suas Forças Armadas. No seu diário, Var-
gas deixou impressa sua contrariedade íntima com o alinhamento: “A maio-
ria dos países americanos que adotaram essas soluções de declarar guerra ou 
romper relações não o fez espontaneamente. Foram coagidos pela pressão 
americana.”6 

 Ȅ 4. “Para onde se inclinar o Brasil...”
O engajamento na guerra mundial contribuiu para estabilizar o Estado 

Novo, conferindo fôlego ao regime. O Departamento de Imprensa e Propa-
gadanda (DIP), criado em 1939, reorientou o discurso da união nacional para 
o combate ao inimigo externo. A revista Cultura Política, fundada em 1941 para 
exercer o papel de arauto ideológico do estado-novismo no estrato mais so-
fisticado da opinião pública, insistiu várias vezes na tecla da coesão necessária 
diante do perigo externo, que justificaria a repressão às vozes dissidentes. Em 
novembro de 1942, após a declaração do estado de guerra contra o Eixo, um 
editorial da publicação tratou de definir o regime como uma “democracia”, 
enfatizando as diferenças entre o “governo forte” (no Brasil) e a “ditadura” 
(na Alemanha). No 7 de setembro de 1944, quando o regime já ingressava na 
crise terminal, o discurso do varguismo justificou o cerceamento às liberdades 
pelas exigências da guerra, entoou a melodia do pan-americanismo e prome-
teu que o fim do conflito externo abriria caminho a uma consulta popular. 

6 SANDER, Roberto. O Brasil na mira de Hitler: a história do afundamento de navios brasileiros pelos nazistas. Rio 
de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 452.
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A contrariedade íntima de Vargas com a declaração do estado de guer-
ra não refletia seu próprio julgamento sobre o interesse nacional brasileiro. 
Na perspectiva do presidente, tanto a estratégia da equidistância quanto o 
realinhamento final serviam para promover objetivos econômicos (a indus-
trialização), militares (o reaparelhamento das Forças Armadas) e geopolíticos 
(a liderança regional) do Brasil. De certo modo, num mundo diferente e em 
circunstâncias internas novas, o varguismo retomou o fio conceitual de Rio 
Branco: o Brasil perseguia seus interesses nacionais na moldura de um realis-
mo fincado no reconhecimento da hegemonia hemisférica de Washington.

O contraste entre as trajetórias brasileira e argentina na hora da eclosão 
da guerra mundial não poderia ser mais evidente. Como fruto delas, o Brasil 
converteu-se no aliado regional preferencial dos Estados Unidos, em detri-
mento da Argentina. Em fins de 1971, durante a visita do general-presidente 
Emílio Garrastazu Médici a Washington, Richard Nixon pronunciou a frase 
célebre: “Todos nós sabemos que, para onde se inclinar o Brasil, se inclinará 
o resto do continente.”

O contexto, obviamente, tinha seu peso. O socialista Salvador Allende go-
vernava o Chile; Velasco Alvarado conduzia uma revolução nacionalista no 
Peru; Juan José Torres inclinava a Bolívia para a esquerda e Omar Torrijos de-
safiava os Estados Unidos no Panamá. Contudo, o diagnóstico de Nixon não 
se limitava a expressar a confiança norte-americana na parceria com o Brasil, 
mas também esclarecia algumas implicações de longo prazo da decisão crucial 
adotada em 1942. Na Reunião de Consulta do Rio de Janeiro, o Brasil defi-
niu seu lugar no mundo do pós-guerra, confirmando a parceria “monroísta” 
anunciada por Nabuco na aurora do século XX.



Expoente de Lyapunov
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E n s a i o

A nova sala de aula

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Ar naldo Nisk ier

 A linguagem é como a pele: através
dela, entramos em contato com os outros.

Roland Barthes

 Ȅ Os novos caminhos da Língua Portuguesa
Tecnologia é como o automóvel: torna o caminhar  

mais fácil, mas não aponta o caminho.
Carlos Heitor Cony

 Quem se der ao trabalho de levantar todos os termos da Lín-
gua Portuguesa, em sua versão culta, poderá chegar a cerca de 600 
mil vocábulos. Só o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, editado 
pela Academia Brasileira de Letras, tem perto de 400 mil verbetes. 
É uma das 10 línguas mais faladas do mundo, abrangendo povos 
que, somados, chegam a 250 milhões de falantes. É por essas e 
outras que existem movimentos de valorização do nosso idioma, 

* Conferência proferida na ABL, em 4 de novembro de 2014. Ciclo “As Novas Linguagens 
do Século XXI”.
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como recentemente ocorreu com a defesa da latinidade, em que os próprios 
franceses se encontram firmemente empenhados. Uma forma, na verdade, de 
tentar uma reação ao predomínio inglês, graças à parafernália eletrônica de 
que é pródiga a inclusão digital. 

Na era digital, tanto o acesso à informação quanto a relação do público 
com ela está mudando rapidamente. Nossos alunos são, hoje, “nativos digi-
tais”. Não é de estranhar a tendência de considerarem monótonas as aulas 
tradicionais e, com isso, até desrespeitar a figura do professor. Boas escolas 
resistem a esse processo, mesmo considerando que a internet veio para ficar.

Em pleno século 21, como desconhecer essa realidade? Defende-se a ideia 
do tempo integral para as nossas escolas (8 às 17h), utilizando os valores do 
humanismo e as conquistas eletrônicas que nos espantam diariamente.

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de livros didáticos, con-
sumindo milhares de toneladas de papel, o insumo básico dessa indústria. O 
Ministério da Educação distribui 100 milhões de livros por ano. Pergunta-se 
o que poderá mudar, nessa importante mídia pedagógica? Os livros, no for-
mato tradicional, desaparecerão?

Não há nenhuma certeza. Apenas se estima que um fato novo alterou essa 
realidade. A existência do Kindle da Amazon, por exemplo, ao lado do e-reader  
da Sony, popularizou a leitura eletrônica nos Estados Unidos, abrangendo 46 
jornais e 35 revistas, além de milhares de livros.

É crescente o emprego das novas mídias, para a qual devemos estar prepa-
rados. As crianças e os jovens absorvem essa realidade com grande rapidez, 
muito maior do que os adultos, cujo cérebro resiste mais a tantas inovações.

 Ȅ Educação: investimento
Fala-se muito em gastos com a educação, expressão que deve ser condena-

da. Gasto é sinônimo de desperdício. Entendemos a educação como investi-
mento, caminho certo para a expansão econômica e social do país.

A questão principal que se coloca é a do magistério. Visivelmente, ele per-
deu status na sociedade brasileira, fruto de uma série de circunstâncias que 
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cabe discutir. Só o aumento dos salários assegura melhores aulas? O início 
do processo de rejuvenescimento da formação de professores e especialistas 
passa pelos cursos de Pedagogia, em nível superior. Há muito está sendo bus-
cada essa mudança. Os cursos de Pedagogia não acompanham o progresso da 
Humanidade e têm os seus currículos superados por uma série de eventos, o 
principal dos quais se refere ao avanço da Informática.

 Ȅ Evolução
Não foi só a escrita que evoluiu com as novas tecnologias. O leitor também 

se transformou. Na época do papiro, para ler era preciso segurar pesados ro-
los presos à madeira com as duas mãos. Ler e escrever ao mesmo tempo era 
um ato impensável.

A escrita evoluiu em diversos suportes. Foi esculpida em argila, desenhada 
no papiro e no pergaminho, inscrita no papel até ser digitalizada no mundo 
virtual. Em cada suporte, foi objeto de tecnologias diferentes.

O pergaminho, a partir do século II d.C., tornou possível organizar o texto 
em códices, antecessor do livro, com lâminas de peles sobrepostas, onde os 
monges escreviam com ossos molhados e penas de aves. Somente em 1884 foi 
inventada a caneta-tinteiro e, em 1937, a caneta esferográfica.

A prática da leitura, durante a Idade Média, concentrou-se no interior dos 
templos, a partir das Sagradas Escrituras. Até o século X, a leitura era uma 
experiência pública: uma pessoa lia e outros escutavam. A leitura silenciosa 
foi uma revolução no ato de ler. Para facilitá-la foi necessário desenvolver a 
pontuação.

O desenvolvimento das cidades, entre os séculos XI e XIV, e a existên-
cia das escolas propiciaram a alfabetização, ampliando o acesso à escrita. A 
imprensa, técnica baseada nos tipos móveis e na prensa, tornou possível a 
multiplicação da escrita com Gutemberg, em 1440. Foi uma invenção revo-
lucionária, talvez a mais importante da Era Moderna. Depois dela, a nova re-
volução – para a escrita e a informação – é o computador. Novas tecnologias 
prometem revolucionar ainda mais a escrita.
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 Ȅ Futuro da escola

Temos, hoje, 60 milhões de alunos frequentando as escolas brasileiras, em 
todos os níveis. Cerca de 33% da população, o que representa um número 
bastante expressivo. O ensino cresceu muito, nos últimos anos, sobretudo no 
fundamental. Mas quais são as perspectivas para o futuro? 

Melhorar a educação brasileira, de um modo geral, pode ser uma utopia? 
Depende, naturalmente, da existência de uma política séria no setor, condu-
zida por pessoas competentes e desinteressadas de proveito pessoal. A boa 
escola deixará de ser uma utopia quando esse quadro se modificar.

 Quando se aborda a questão do magistério, crucial na educação brasileira, 
sabe-se que vivemos grandes dificuldades na área, que vão desde a formação 
precária até a pouca valorização profissional, o que causa inevitavelmente um 
grande desestímulo.

 Rotinas devem ser sacudidas, sobretudo em tempos de crise econômica. 
Perde-se muito tempo, em sala de aula, ditando para os alunos, fazendo cha-
madas ou cuidando da disciplina. Há um estudo que comprova o desperdício, 
com essas ações, de cerca de 31% do total de uma aula de 50 minutos. Se 
o período na escola é considerado insuficiente, para quem não tem o tempo 
integral, não se deve insistir nesse formato clássico e superado. 

A introdução dos computadores nos sistemas de ensino, com todas as suas 
potencialidades, é uma excelente alternativa para a educação que queremos.

Na América Latina, o Brasil é um dos cinco maiores produtores de softwares para 
a área e o segundo país em número de alunos, perdendo apenas para o México.

Pesquisa sobre o mercado, feita pela Abragames, em 2009, contabilizou 
42 empresas que produzem softwares para jogos eletrônicos no Brasil, mais 
concentradas em São Paulo. O faturamento da indústria brasileira representa 
0,16% do faturamento mundial com jogos eletrônicos. Apesar da importân-
cia dos games, eles são alvo de severas críticas de alguns, considerados vulgares, 
nocivos, incentivando a violência e a agressividade de crianças e jovens.

O mundo imaginário dos jogos está cada vez mais sofisticado pela tec-
nologia. O que antes era um universo construído por palavras e imagens 
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rudimentares é hoje composto por objetos em três dimensões, semelhantes 
ao mundo real. É preciso criar espaços educativos contemplando essa diver-
sidade.

Tivemos um avanço no ensino fundamental: conseguiu-se a façanha de uni-
versalizar o seu atendimento. Agora, apresenta-se a outra face da moeda, que é 
o cuidado com a sua qualidade. A organização dos currículos e os respectivos 
conteúdos estão na ordem do dia, mas com uma preocupação rigorosamen-
te prioritária: devemos desenvolver inteligências, ensinar os alunos a pensar, 
o que é muito mais relevante do que enfiar matéria pela goela, fazendo-os 
decorar conceitos que logo serão esquecidos, até mesmo pelo desuso. Se o 
principal objetivo da escola é ensinar, eis aí um belo programa a ser cumprido.

 Ȅ A hora e a vez da megaescola
É preciso buscar uma nova forma de ver a educação, pois os alunos de 

hoje não são os mesmos de antigamente. Recolhemos do escritor Peter Senge 
a expressão adequada: “Estamos diante da aprendizagem como processo de 
se tornar capaz.” É aprendendo que o ser humano se desenvolve. Isso exige 
ambientes de aprendizagem que apoiem e orientem os desejosos de aprender.

A escola de hoje é fruto da era industrial. Foi criada e estruturada para pre-
parar as pessoas para viver e trabalhar na sociedade que está sendo substituída 
pela era da informação. Nesta, o fluxo de informações, o relacionamento 
entre as pessoas, o comércio, os serviços, o lazer e o turismo têm muito mais 
importância, como ocupações humanas, do que a produção de bens materiais 
de que se encarregarão, em grande parte, os sistemas automatizados e os ro-
bôs. Uma sociedade assim exige indivíduos, profissionais e cidadãos de um 
tipo muito diferente daqueles que eram necessários na era industrial. É de se 
esperar que a escola, criada e organizada para servir à era anterior, tenha que 
“se reinventar”, se deseja sobreviver, como instituição educacional, no próxi-
mo milênio.

Segundo o professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Bar-
celona, Cesar Coll, um dos principais coordenadores da reforma educacional 
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espanhola, “os novos cenários educacionais questionam o ponto em que co-
meça e termina a ação das escolas e professores: as paredes dos estabelecimen-
tos escolares”. 

No futuro, os processos educacionais devem acontecer onde existam tec-
nologias disponíveis para mediar aprendizes, conteúdos e professores, o que 
pode indicar três cenários paralelos.

Em primeiro lugar, salas de aulas e escolas cada vez mais “virtualizadas”, 
com mais e melhores infraestruturas e equipamentos, com projetos didáticos 
apropriados para tais inovações. 

Segundo, a expansão das salas de aula em direção a outros ambientes, como 
bibliotecas, museus, centros culturais etc. 

Por último, um cenário global e onipresente, uma espécie de “megaescola” 
em que o desenvolvimento das tecnologias móveis e das redes sem fio propicie 
o aprendizado em qualquer lugar e situação.

Sobre a escola do futuro, imagina-se que, possivelmente, será mais con-
templativa, comunicacional, interpretativa e voltada a projetos colaborati-
vos, e menos focada em conteúdo, avaliação de conteúdo e trabalhos isola-
dos. Isso deverá sustentar-se, cada vez mais, na evolução natural da socie-
dade humana, suas estruturas de comunicação e trocas de informações, na 
necessidade urgente de preservar uma quantidade cada vez maior de saberes 
e na integração prática dos saberes às necessidades latentes para a vida das 
pessoas em sociedade.

  Enquanto se discute sobre verbas e quais equipamentos comprar para 
dar aos alunos acesso ao mundo digital, outra questão prática se impõe: será 
que as escolas, sobretudo da rede pública, têm banda de internet e infraestru-
tura para fazer bom uso dos equipamentos? Embora a maior parte das esco-
las tenha acesso à internet banda larga, a velocidade costuma ser ineficiente. 
Pelo programa “Banda Larga nas Escolas”, lançado pelo Governo Federal em 
2008, as operadoras de telecomunicações instalaram internet em 60 mil es-
colas, garantindo um link dedicado (com IP fixo). Mas a “alta velocidade” de  
1 megabit por segundo para downloads oferecida pelo programa tem-se mostrado 
pouco para a realidade de vários usuários conectados ao mesmo tempo.
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 Ȅ Aprender a pensar

 Todas essas considerações nos levam a uma preocupação permanente: as 
nossas crianças, nas escolas, não estão aprendendo a pensar. É claro que não 
são todas, mas isso ocorre com boa parte delas, sacrificando, de alguma for-
ma, a existência de um promissor desenvolvimento científico e tecnológico. O 
nativo tecnológico não é apenas consumidor, mas quer participar. Diante da 
pluralidade de opções do mundo ocidental, como fazer as escolhas corretas? 
A educação deve lidar com esse aspecto.

Falta um elo importante na cadeia educativa. Devemos criar condições para 
as escolhas que o jovem faz no “isto” e “aquilo” do hipertexto e da hipermí-
dia. Sempre recordamos a visita feita à Universidade de Estocolmo, quando 
ouvimos do seu reitor que um dos três cursos superiores mais importantes da 
instituição era o de formação de pensadores. 

Sou do tempo em que o professor colocava no quadro-negro a giz os seus 
conhecimentos, para facilitar o trabalho de cópia dos alunos. Hoje, há como 
que uma linguagem teatral nessa relação, o que anima o interesse pela aprendi-
zagem. Existe a disseminação do que chamamos de “artistas-docentes”, tam-
bém chamados de “animadores culturais”.

Nem se pode afirmar que a existência da linguagem teatral é uma grande 
inovação, pois era assim que o padre José de Anchieta, agora transformado em 
santo, nos primórdios da nossa civilização, operava com os seus alunos, em 
geral índios analfabetos.

Conteúdos de Matemática, Física e Português, por exemplo, são transfor-
mados em peças teatrais, no segundo segmento do ensino fundamental e até 
no ensino médio, transmitindo conhecimentos 
de forma clara e criativa. É comum utilizar con-
tos de Machado de Assis, nessa operação, como 
também obras de Bertold Brecht, como “A vida 
de Galileu”. Ou estímulos como os que se en-
contram em bem urdidas Maratonas Escolares 
de Redação, como as que são feitas no sistema 
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público do Rio de Janeiro, com o apoio da ABL, abordando obras de escrito-
res como Érico Verissimo, Ariano Suassuna, Moacyr Scliar e Rachel de Quei-
roz. Jogos teatrais ajudam a fixar conteúdos, desde que os professores estejam 
devidamente preparados para esse emprego. O mesmo ocorre no SESC/SP.

Nenhuma teoria cognitivista ajudou a “salvar a educação nacional” porque 
as respostas não estão todas no cognitivismo. Para fazer com que a cabeça 
cognitiva do aluno funcione, são mais importantes vínculo, empatia e relação. 
O professor sempre será uma peça fundamental em despertar o interesse no 
estudante.

Para a professora de Neurociência Pedagógica, Marta Relvas, uma boa for-
ma de se conectar com os alunos é entender que a “razão é uma emoção ela-
borada”. 80% do nosso cérebro é baseado na emoção. Quando o educador es-
timula o cérebro do aluno a criar, a sala de aula passa a ser um local prazeroso.

 Ȅ Do papiro ao hipertexto: a memória da 
Humanidade

Até bem pouco tempo, era simples e lógico pensar que, exceção feita às 
obras de referência, como enciclopédias ou dicionários, por exemplo, livros 
são escritos para serem lidos na ordem e sequência estabelecidos pelo autor. 
Entretanto, a crítica contemporânea e o surgimento dos hipertextos nos levam 
a rever nosso entendimento de conceitos, aparentemente despidos de proble-
mas, como os de autor, leitor e, por que não, de livros. 

A fala e a escrita são a memória da Humanidade. Instrumentos para a 
comunicação, o dilema da escolha entre eles é mais antigo do que se imagina. 
Para Sócrates (469 a.C.-369 a.C.) e Platão (428 a.C.-347 a.C.), por exemplo, 
a comunicação oral teria “alma”, emoção, e deveria acontecer em público. 
O coletivo era condição para o debate de ideias. Sócrates não escreveu uma 
palavra. Platão escreveu suas ideias em forma de diálogo para manter a meto-
dologia do mestre.

A resistência a novas formas de comunicação surge diante de cada nova 
tecnologia, como se o novo viesse para substituir o velho. A reação é a mesma 
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que vivemos diante da ameaça da televisão ao cinema e ao rádio e do compu-
tador ao livro impresso.

O texto impresso distanciava o autor de seu leitor, tornando suas palavras 
dificilmente contestáveis ou passíveis de alteração. A cópia impressa, graças 
à sua simplicidade visual e a garantia de reprodução, estendia e ampliava a 
autoridade adquirida. 

Hoje, autores de sucesso são celebridades, cuja autoridade se baseia no 
seu poder de entretenimento e em sua supostamente melhor compreensão 
da condição humana. Não por acaso, o escritor brasileiro mais traduzido no 
mundo é Paulo Coelho. 

Embora carregados de uma visão romântica como frutos e resultado de um 
processo de criação, os livros, enquanto objetos manuseados, quantificados, 
classificados, podem ser não só lidos como consumidos. Neste sentido, se 
constituem produtos culturais, como pinturas, peças, filmes, construções e 
parte de um pacto que envolve autores, pintores, diretores, arquitetos, de um 
lado, e leitores, ouvintes, plateia, moradores, de outro. Produção de um lado 
e consumo do outro. 

Com a reflexão elaborada pela crítica contemporânea, ao se debruçar so-
bre o texto e o desenvolvimento das experiências hipertextuais, esta distinção 
autor-leitor, produtor/consumidor começou a perder validade. 

O filósofo francês Michel Foucault (1926-1984), em seu texto “O que é 
um autor?”, comenta que, historicamente, os textos passaram a ter autores na 
medida em que os discursos se tornaram transgressores, com origens passíveis 
de punições. Na Antiguidade, as narrativas, contos, tragédias, comédias e epo-
peias – textos que hoje chamaríamos literatura – eram colocados em circula-
ção e valorizados sem que se pusesse em questão a autoria. O anonimato não 
constituía nenhum problema. A própria Antiguidade era garantia suficiente 
de autenticidade. Os textos científicos, ao contrário, deveriam ser avalizados 
pelo nome de um autor, como os tratados de Medicina, por exemplo. 

Nos séculos XVII e XVIII, os mesmos textos científicos passaram a ter 
validade em função de sua ligação a um conjunto sistemático de verdades 
demonstráveis. No final do século XVIII e no correr do século XIX, com 
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a instituição do sistema de propriedade, possuidor de regras estritas sobre 
direitos do autor e relações autor/editor, é que o gesto carregado de riscos da 
autoria, enquanto transgressão, segundo Foucault, passou a se constituir um 
bem, preso àquele sistema. 

Em seu polêmico estudo A Morte do Autor, Roland Barthes (1915-1980) 
enfatiza a questão da não existência do autor fora ou anterior à linguagem. 
Procurando apresentar a ideia do autor como sujeito social e historicamente 
constituído, Barthes o vê como um produto do ato de escrever – é o ato de 
escrever que faz o autor e não o contrário. 

O hipertexto, de certa forma, vai ao encontro das postulações de Barthes, 
libertando a escrita da “tirania do autor”. Pela facilidade que dá a cada leitor 
de adicionar, alterar ou simplesmente editar um outro texto, abre possibili-
dades de uma autoria coletiva e quebra a ideia da écriture como originária de 
uma só fonte. 

Nesse sentido, o hipertexto e a teoria contemporânea reconfiguram o autor 
sob diversos aspectos. Tanto na teoria do hipertexto como na teoria literária, 
as funções do escritor e do leitor tornam-se profundamente entrelaçadas. 

Hipertextos transferem parte do poder do escritor para o leitor pela pos-
sibilidade e habilidade que este último passa a ter de escolher livremente seus 
trajetos de leitura. Assim, ele elabora o que poderíamos denominar “meta-
-texto”, anotando seus escritos junto a escritos de outros autores e estabele-
cendo links (nexos ou interconexões) entre documentos de diferentes autores, 
de forma a relacioná-los e acessá-los rapidamente. 

A comunicação tornou-se rápida e concisa, transformando a escrita. A 
fragmentação, certamente, não iniciou com a internet, mas era muito mais 
controlada. O texto encolhe cada vez mais, perdendo o aprofundamento. Te-
mos, hoje, os miniblogs e, através do twitter, instalou-se a twiteratura, onde as 
ideias têm que ser expressas com, no máximo, 140 caracteres.

Para alguns autores, este novo mundo é “emburrecedor”. Quando não se es-
timulam algumas habilidades cognitivas, elas se perdem. Se a distração é cons-
tante, o pensamento não é o mesmo de quem tem o hábito de prestar atenção. 
Mas há pesquisas que demonstram a adaptação dos circuitos cerebrais.    
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O jornalista Gilberto Dimenstein, em sua coluna na Folha de S. Paulo, citou 
uma pesquisa da Universidade de Stanford, sobre a realização de muitas tare-
fas ao mesmo tempo, o que tornaria o cérebro menos condicionado e menos 
funcional. Esse distúrbio é chamado de “cérebro-pipoca”, que dificulta o foco 
no que é realmente importante, trazendo dificuldades de diferenciar o valor 
das informações. 

Por outro lado, as experiências com hipertexto estreitam a distância que 
separa documentos individuais no mundo da impressão. Por reduzirem a au-
tonomia do texto, reduzem também a autonomia do autor. O leitor torna-se 
um construtor de significados ativo, independente e autônomo. 

Cada leitura não muda fisicamente as palavras, mas reescreve o texto, sim-
plesmente através de sua reorganização, enfatizando diferentes pontos que 
podem, de forma sutil, alterar seu significado.  Os leitores podem criar suas 
próprias interpretações, independentes das intenções do autor.

O leitor virtual tem diante de si o poder dos dígitos, que transformam qual-
quer informação numa linguagem universal. Multimídia é a nova linguagem e o 
leitor navega na tela programando sua leitura, escolhendo textos, sons e imagens 
fixas ou em movimento. O acesso depende, apenas, dos interesses de quem navega.

 Ȅ Acesso à internet no Brasil
A revolução que se espera, na escola brasileira, pode estar mais perto do 

que nunca. Dos quase 40 milhões de alunos matriculados no ensino fun-
damental da rede pública no ano passado, 82% frequentavam escolas com 
acesso à internet. O número chega a 97% quando contados só os colégios pri-
vados, segundo o Censo Escolar de 2012. Na média nacional geral, de acordo 
com as contas da OCDE, há um computador para cada 6,25 alunos. Hoje, 
a maioria dos alunos de escolas públicas do país (62%) tem computador em 
casa e 44% dos alunos têm acesso à internet também pelo celular.

Essa facilidade de acesso à informação é uma conquista e, como todo avan-
ço, traz consigo dúvidas e insegurança. Ela ocorre paralelamente a um desafio 
trazido pelo novo milênio. Abre-se uma era em que, mais do que nunca, é 
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preciso ser rápido e competitivo. Mas como ficam os valores, os sonhos, a 
individualidade?

A principal questão que se apresenta para os educadores é como utilizar os 
recursos tecnológicos de maneira eficiente, do ponto de vista pedagógico. Um 
dos conceitos apresentados por especialistas em tecnologias da Informação é 
o da convergência de mídias. 

Para modernizar o ensino, torna-se necessário promover a interação das 
mídias existentes, que vão desde veículos de comunicação, como sites e jor-
nais, passando por aparelhos como televisão, até os gadgets, como celulares e 
reprodutores de MP3. A possibilidade de combinar as ferramentas da era 
digital, entre elas, a fotografia, o vídeo, o áudio e a animação, acaba por ca-
racterizar o conceito de convergência de mídias – ou multimídia – como o  
grande mote da construção de projetos escolares de hoje, destacando-se  
o papel que as redes sociais podem ter no processo educacional.

 Ȅ Hipertexto e hipermídia
A escrita evoluiu da completa linearidade, com o texto sem pontuação ou 

parágrafo, para uma leitura multimídia. Sob esse aspecto, na Língua Portu-
guesa, pode-se considerar José Saramago um pioneiro. As palavras perderam 
a materialidade do papel ao entrarem na rede, transformando-se em hiper-
textos, cujos conteúdos são apresentados através de conexões com imagens, 
gráficos e sequências sonoras, propiciando uma navegação pessoal.

Tal como o cérebro humano, o hipertexto não possui uma estrutura hie-
rárquica e linear. Sua característica é a capilaridade, ou melhor, uma forma de 
organização em rede. Ao acessarmos um ponto determinado de um hipertex-
to, consequentemente, outros que estão interligados também são acessados, 
no grau de interatividade que necessitamos.

O tempo e o espaço, em relação à construção textual, se tornaram flexíveis. 
As partes de um hipertexto fazem sentido, mesmo sendo deslocadas do seu 
eixo central ou enredo. Ele possibilita a livre escolha, por onde começar e em 
que ordem seguir.
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Embora o alcance desta nova maneira de produção textual não tenha sido 
amplamente avaliado, os teóricos têm caminhado em tal direção, buscando 
estabelecer pontos comuns entre realidades que se afiguram como absoluta-
mente distintas.

Entre tais teóricos, o trabalho do professor de Inglês e História da Arte 
na Brown University, nos Estados Unidos, George Landow, ocupa, sem dúvida, 
um lugar significativo. Landow é um dos pioneiros na crítica de textos em 
suportes eletrônicos. Seus primeiros artigos e livros sobre o assunto datam 
de 1991 e têm grande importância como reflexão sobre a escrita e a recepção 
com o uso das tecnologias digitais.

Para o pesquisador inglês, o hipertexto se 
apresenta como um laboratório, onde as hipó-
teses sustentadas por alguns teóricos do pós-es-
truturalismo poderiam ser testadas. Neste sen-
tido, Landow acredita que teóricos como Derri-
da e Barthes poderiam ser colocados lado a lado 
com Ted Nelson e Andries Van Dam (1938- ), 
os primeiros, pós-estruturalistas, e os segundos 
ligados à Informática, como partilhando de um 
mesmo espaço onde são contestados paradig-
mas conceituais como hierarquia e linearidade, os quais vem sendo substi-
tuídos por outros em que se sobrepõem as ideias de multilinearidade, nós, 
ligações (links) e redes. 

 Landow discute ainda os efeitos da mídia eletrônica na criação literária, 
dialogando com autores como Paul de Mann, Jacques Derrida, James Joyce, 
Gilles Deleuze, Michel Foucault, entre outros, o que o deixa numa posição 
diferente daquela que, por exemplo, trata de temas como “o fim do livro” pelo 
viés profético e “futurológico” que tem acometido grande parte da crítica a 
respeito do uso da tecnologia.

Embora as propostas e o entusiasmo de Landow devam ser avaliados com 
cautela, cumpre reconhecer em seu trabalho uma preocupação em verificar, 
na lógica da experiência hipertextual, em que medida suas características se 
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compõem de elementos novos em relação à lógica da página impressa, de que 
forma estas mesmas características nos remetem a reflexões anteriores acerca da 
“textualidade gutenberguiana” e, mais ainda, em que medida este movimento 
de reflexão pode ser um passo importante para se pensar o texto, hoje em dia. 

 Faz-se mister, porém, deixar claro que, ao postularmos com Landow uma 
espécie de “convergência” entre a crítica pós-estruturalista e a experiência 
hipertextual, não pretendemos atribuir ao hipertexto o condão ou a mágica 
de revolucionar a escrita, relegando à obsolescência e ao passado os recursos 
de escrita de que dispomos, ou seja, as “formas físicas” por meio das quais os 
textos são transmitidos aos leitores, até porque temos a plena certeza de que 
eles exercem profunda influência no processo da construção de sentido. 

 Ȅ  Hipertexto e intertexto
O hipertexto tende, pois, a criar um texto aberto, sem fronteiras definidas, 

que não exclui outros textos. Assim, existem conexões importantes entre a 
noção de intertextualidade e de hipertexto. A página impressa aponta para a 
intertextualidade, mas nos encoraja a pensar o texto como uma estrutura or-
gânica, com significação independente. Entretanto, a experiência hipertextual 
nos dá a oportunidade de visualizar e explorar a intertextualidade. 

A noção de intertextualidade, surgida na década de 60, se constitui em um 
modo de pensar e de ler textos nascido da proposta desconstrucionista, abra-
çada pelos teóricos e críticos pós-estruturalistas. A vida cultural é entendida 
como uma série de textos em interseção com outros textos que possam tê-lo 
afetado ou que afetam o próprio crítico ao lê-lo. 

Para os desconstrucionistas, esse entrelaçamento intertextual tem vida pró-
pria. O que quer que escrevamos transmite sentidos que não estavam em nossa 
intenção e nossas palavras não podem transmitir somente o que queremos 
dizer. O contínuo entrelaçar de textos e sentidos está fora de nosso controle; 
a linguagem opera através de quem “escreve” ou “lê”. Desconstruir é marcar 
a intertextualidade, procurando um texto em outro, dissolvendo um texto em 
outro ou embutindo um texto em outro. 



A nova sala  de  aula 

65

Referência obrigatória para se pensar a noção de intertextualidade é o tra-
balho da especialista em semiótica Júlia Kristeva (Bulgária, 1941), a primeira 
a empregar a expressão cuja raiz latina se refere, no ato de tecer, ao entrelaça-
mento dos fios. 

Ao mencionar a intertextualidade em um ensaio publicado nos finais da 
década de 1960, Kristeva provocou uma espécie de ranhura profunda na ideia 
cristalizada sobre o autor como única fonte do texto, afirmando que, tanto 
uma mesa posta para um jantar como um poema são constituídos de sistemas 
significantes anteriores. 

Uma obra literária sob tal ótica não é simplesmente produto do trabalho 
de “escritura” de um único autor, ela nasce de seu relacionamento com outros 
textos e estruturas da própria linguagem. 

A televisão, o cinema e outras áreas das artes e do entretenimento também 
vêm trabalhando com a ideia do hipertexto, até mesmo para alcançar o públi-
co mais hiperativo, que vive uma contemporaneidade fragmentada, numa con-
tagem regressiva do tempo de seus afazeres. Há filmes que apresentam algu-
mas pequenas histórias, que parecem independentes umas das outras, porém 
a essência de cada uma faz parte de um único enredo desenvolvido pelo autor.

A noção de intertextualidade torna menos claros os contornos do livro, 
dispersando sua imagem de totalidade em um tecido ilimitado de conexões, 
associações, fragmentos, textos e contextos. 

À luz da intertextualidade, o ato de escrever é sempre uma interação que 
também é uma reiteração – uma reescrita que traz ou desloca para o primeiro 
plano textos, ou traços de vários textos, de forma consciente ou não. 

No que concerne ao leitor, leituras prévias, experiências e posições do pró-
prio leitor frente à cultura estabelecem, também, ligações intertextuais. 

 Ȅ Homem moderno: novos sentidos
O texto idealizado por Barthes identifica-se com o hipertexto, também, na me-

dida em que se caracteriza pela ausência de um início ou fim determinado, abolin-
do-se qualquer forma de organização hierárquica. A metáfora do flâneur associada 
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ao leitor do hipertexto afirma a escrita hipertextual como um outro processo de 
concepção em que aquele que lê, reescreve, gera um novo texto em seu percurso. 

E não é outro o sentido que Foucault atribui ao conceito de homem moder-
no de Charles Baudelaire (1821-1867): “O homem moderno não é o homem 
que sai à procura de si mesmo, de seus segredos, sua verdade escondida: é o 
homem que busca inventar a si mesmo. A modernidade não ‘libera o homem 
em seu próprio ser’; ela o obriga a enfrentar a tarefa de produzir a si mesmo”.

A multiplicidade das redes que se entrelaçam e a reversibilidade de seus pon-
tos de entrada possibilitam ao leitor, homem moderno, a invenção de novos 
sentidos. Assim, o texto não é um objeto de estudos ou um produto, mas uma 
atitude que vê a leitura como uma experiência que se abre em múltiplas direções.

As dificuldades surgem quando tentamos, como costumávamos fazer na 
escola, “resumir as ideias principais”. Não se trata de um saber já constituído, 
mas de um conhecimento que se busca, junto ao leitor. 

 Entretanto, apesar de Barthes ter rejeitado os modos sequenciais de argu-
mentos, ele os reteve na forma convencional de um livro impresso. Jacques 
Derrida (1930-2004), em contraposição, avançou nesse sentido, alterando 
nossa visão de como o livro deve ser, propondo-nos, em Glas (1974), uma 
nova maneira de apresentar o texto. Com uma disposição não linear, o livro 
parece registrar mais adequadamente a experiência do texto contemporâneo, 
desafiando o leitor a organizar, num novo espaço textual, seu percurso de 
leitura. As ideias, propostas em aparente forma de colagem, se apresentam 
em formato de uma teia, juntando-se em diferentes linhas de significados, 
informando-se reciprocamente umas às outras. 

 Derrida, precursor da escrita hipertextual, oferece o exemplo mais extremo 
da modalidade crítica pós-estruturalista, deixando tênues todos os limites ou 
fronteiras criados pela margem que percorre o texto impresso, pelas ideias de 
início e fim que o caracterizam, abrindo espaço para experiências de leitura 
através de qualquer direção. Ligações com outros textos fazem com que a hie-
rarquia da página impressa seja revertida, também, em sua disposição espacial. 

 Para Landow, dessa forma, inconscientemente, Derrida está teorizando 
sobre o hipertexto. A textualidade informática torna obsoleta a convenção 
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linear do texto impresso para substituí-la por uma interligação mais complexa 
e multilinear, permitindo ao leitor escolher múltiplos percursos.

 O hipertexto abala a noção de linearidade, inerente à página impressa. Em-
bora a tendência em relação às estruturas lineares tenha sido menos preponde-
rante na cultura do manuscrito, tornou-se soberana com o advento da prensa. 
Mesmo que o livro possa ser lido em qualquer ordem, a sequência linear do 
texto impresso é sugestiva e controladora e o texto literário, em virtude de 
sua predisposição para a pluralidade, rompe com tais cânones. Entretanto, o 
texto acadêmico, assim como a escrita técnica e comercial, tem ainda como 
prevalente o modelo linear e hierárquico. 

 Acreditamos, porém, que com a difusão cada vez mais intensa do uso das 
redes de computadores, esses cânones tendem a perder sua força. À propor-
ção que mais usuários recorram aos textos disponibilizados em rede, mais se 
afirmará a “textualidade informática” como meio de aquisição e estocagem 
de conhecimentos. É aqui que se situa o maior potencial do hipertexto, no 
estágio em que se encontra hoje.

 Ȅ A escola do futuro
Todos esses avanços exigem do docente uma boa dose de flexibilidade e 

abertura. A missão das escolas do futuro é criar um aluno mentalmente mais 
ágil, que se interesse por uma gama maior de matérias, que se sinta atendido 
pelo mestre em tempo integral e que tenha à disposição os mais modernos 
instrumentos para avançar com segurança. É a sala de aula se transformando 
em um grande “centro de sabedoria” – e com capacidade real de educar um 
grupo de alunos cujas mentes estão, o tempo todo, sendo instigadas.

Para que se mantenha integrada na realidade que a circunda, é certo que a 
escola tem que estar familiarizada com os recursos da Informática, integrando 
essa familiaridade na ação educativa. É preciso marcar a sua presença no cibe-
respaço, facultando aos alunos uma familiarização no acesso, não só a vastos 
repositórios de dados, mas também às múltiplas oportunidades de interação 
social. A grande importância pedagógica do acesso a ciberespeaços (como 
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a biblioteca online “Nuvem de Livros”) é que os alunos podem aprender fa-
zendo, em vez de aprenderem ouvindo dizer como é que as coisas devem ser 
feitas. Podem, assim, aprender a construir o saber num processo cumulativo 
de ajuda mútua e de percepção partilhada de necessidades. 

O professor será o agente-chave da escola reinventada. À medida que a 
aquisição de saber se torna mais e mais um processo de exposição a uma 
multiplicidade de oportunidades de aprendizagem, essa exposição múltipla 
torna-se um motivo de crescente sobrecarga cognitiva, se não de total perda 
de referências. Uma das principais funções da cultura é a de operar como 
filtro seletivo na nossa estruturação de visões do mundo e na nossa proteção 
contra sobrecargas cognitivas. A solução para superar o problema situa-se nos 
processos de contextualização oferecidos pela cultura. 

A antiga compartimentação do saber torna possível compreender uma coi-
sa de cada vez, mas simultaneamente nega contextos. Num oceano imenso de 
informação, são os contextos que oferecem estrutura. A grande preocupação 
das escolas do presente é compartimentar o saber, em vez de oferecer contex-
tos para compreendermos um mundo de diversidade, em que vivemos cada 
vez mais desejosos de saber e mais afogados em informação.

Se recordarmos que as pessoas aprendem melhor quando fazem, e se lem-
brarmos que a aprendizagem corresponde à criação efetiva de saber através de 
um esforço pessoal – e, em muitos casos, através de intensa interação social 
–, podemos compreender a importância de que se podem revestir as redes de 
dados no processo de aprendizagem. Em muitos casos, trazem para a escola a 
dimensão de interação multicultural que lhe falta na ligação entre a realidade 
acadêmica e o mundo do trabalho e na troca de experiência entre habitantes 
de diferentes regiões e países. 

Outra questão que se aponta é a de que não adianta preparar o docente 
para utilização de aparatos tecnológicos mirabolantes para os quais a reali-
dade local não está ou estará preparada em cinco anos. É necessário entender 
que a velocidade de cada comunidade é diferente e isso precisa ser respeitado. 

Tanto pesquisadores quanto profissionais do mercado concordam que, para 
evoluir no uso de tecnologia na educação, o Brasil precisa focar menos a discus-
são sobre quais equipamentos usar e pensar mais nas possibilidades de aplicação.



A nova sala  de  aula 

69

As diversas mídias atingem cada vez mais rápido um número maior de 
pessoas. Nos Estados Unidos, para atingir 50 milhões de usuários, o rádio 
levou 38 anos, a TV de sinal aberto levou 13 anos, a TV paga, 10, e a internet 
apenas cinco anos.

É necessário que os educadores conheçam as novas tecnologias de infor-
mação e comunicação, percebam o que elas oferecem e repensem as situações 
de ensino, contemplando-as. Para os professores, hipertextos se constituem 
como recursos importantes para organizar material de diferentes disciplinas 
ministradas simultaneamente, ou mesmo para recompor colaborações precio-
sas entre diferentes turmas de alunos. Isso é essencial quando se pensa num 
novo e mais atraente currículo. 

 Ȅ Mudanças
 Com esse pano de fundo, pensar o uso do computador, bem como o do 

hipertexto, no contexto da educação, não é tarefa tão simples. 
No calor dos debates levados a cabo sobre o assunto, colocam-se, de um 

lado, os entusiastas que acreditam na missão redentora da Informática. Estes 
pretendem salvar a educação através do computador, estimulados pelo podero-
so mercado que lhes coloca à disposição os mais sofisticados produtos, através 
de pacotes prontos e modelos acabados que vão desde “cursos on-line” a “games 
pedagógicos”. 

De outro lado, colocam-se os resistentes. Alguns deles, mesmo usando em 
seu cotidiano uma enorme parafernália tecnológica, destinada ao conforto e 
ao bem-estar, se recusam a reconhecer que, além do giz e de uma boa biblio-
teca, outras invenções podem ser úteis à educação, sem torná-la desumana e 
massificada, desde que tenhamos em mente sua possibilidade de moldar novas 
formas de existência e sociabilidade. 

Deseja-se, para a educação brasileira, logística com responsabilidade social, 
integrando os mundos real e virtual. Isso deve constar dos nossos planeja-
mentos de forma prioritária, criando uma imensa zona de efetividade no que 
podemos chamar de macroeducação. É novidade? Pois que ela venha, no bojo 
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de nossos anseios por inovação. Com tanta e tão perdulária burocracia hoje 
existente, como chegar a bons resultados?

Discute-se muito acerca do uso do computador na educação – mas muitas 
(talvez a maior parte) das questões envolvidas nessa discussão dizem respeito, 
não à informática, em si, mas, sim, à educação, porque, antes de começar a usar 
o equipamento em sala de aula, precisamos ter clareza sobre os vários modelos 
de inserção do computador nos processos de ensino e aprendizagem. Outra 
mudança que pouca gente tem explorado é de que a conexão à internet implica 
que as situações de ensino-aprendizado não precisam se limitar ao espaço físico 
e ao tempo escolar. A internet cria o aluno 24 horas por dia, 7 dias por semana.

O desafio das escolas hoje é combinar metodologia de ensino e tecnologia, 
com base no tripé competitividade, capacitação dos professores e gestão. A 
tecnologia por si só não melhora ou piora a qualidade do ensino. É como um 
megafone – só amplifica.

Para que possa usar, crítica e conscientemente, as tecnologias de Informá-
tica em seu trabalho, o professor precisa, portanto, mais do que simplesmente 
treinamento técnico: é preciso enfrentar seriamente um conjunto de questões, 
a maioria de natureza teórica e conceitual, que tradicionalmente ficam no 
âmbito da filosofia da educação. 

Apesar de não termos respostas certeiras, enquanto não há mudança nos 
cursos de formação de professores e no currículo, é preciso fazer algo pelas 
crianças que estão em sala de aula hoje. Durante muito tempo, aprender era 
receber informação. Foi assim com nossos avós, pais e filhos. Mas já é diferente 
com nossos netos. Hoje, a informação está disponível a um simples clique de 
mouse e chega em velocidade espantosa e num volume impossível de processar.

Precisamos acordar para a realização de uma ampla reforma, dosada inteligente-
mente pela experiência da inovação. Um país, para se manter crescendo, precisa ter 
a educação como prioridade e o professor ser o orgulho e a referência para o povo.

Escrever é retirar-se. Não para sua tenda para escrever, mas sair da sua própria escritu-
ra. Cair longe da sua linguagem, emancipá-la ou desampará-la, deixá-la caminhar sozinha 
e desmunida. Abandonar a palavra. (Jacques Derrida)
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E n s a i o

Lúcio de Mendonça e a 
Fundação da Academia

Alberto Venancio  F ilho

A Academia comemora os 160 anos do nascimento de Lúcio 
de Mendonça, fundador da Cadeira 11 e da Academia.

Formado em Direito pela Academia de São Paulo, ainda estu-
dante publicou livros de poesias e iria destacar-se na produção de 
contos.

Foi residir em pequenas cidades do Estado do Rio exercendo fun-
ções judiciárias, dedicando-se ao jornalismo e no jornal O Colombo, 
em Campanha, produziu parte de sua obra literária. Nessas cidades, 
destacou-se também como ardoroso defensor da República. 

Veio para a Corte em 1889 para funções de caráter administrati-ões de caráter administrati- de caráter administrati-
vo e judiciário até ascender ao Supremo Tribunal Federal, em 1895.

Mas de suas atividades uma obra se sobressai: a fundação da Aca-
demia Brasileira de Letras. Após a fundação e nos anos posteriores, 
esta primazia sempre foi reconhecida, mas, com o passar do tempo, 
o prestígio de Machado de Assis, que a presidiu até a morte e pode 

Ocupante da 
Cadeira 25 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

* Conferência proferida na ABL, em 7 de outubro de 2014. Ciclo “Memória Reverenciada”.



 Alberto Venancio  F ilho

74

ser considerado o consolidador da Academia, esta atuação tem sido esquecida 
e precisa mais uma vez ser rememorada.

Por ocasião do centenário da Academia em 1997, sob a presidência da 
Acadêmica Nélida Piñon, foi editado o livro Academia Brasileira de Letras – 
100 Anos (1897-1997). O volume contém excelentes estudos de autoria 
de Josué Montello: “A liderança de Machado de Assis”, “O velho Alves”, 
“Os arremates de Afrânio Peixoto” e “A obra de Austregésilo de Athayde”. 
O capítulo “A liderança de Machado de Assis” aponta o nome de Lúcio 
de Mendonça junto com o de Medeiros e Albuquerque como os idealiza-
dores da Academia em épocas diferentes, e é com este título a legenda do 
retrato, que mostra que Lúcio foi mais do que idealizador, foi o fundador. 
E em outro momento, o nome dele é mencionado, junto com Machado 
de Assis, José Veríssimo, Rodrigo Otávio e Inglês de Souza como os que 
mais se destacaram em realizar o pensamento comum, sem dar o destaque à 
primazia de sua atuação.

Já em 2007, na presidência Marcos Vilaça, a Academia publicou um volu-
me, 110 Anos da Academia Brasileira de Letras, organizado pelo Acadêmico Alberto 
da Costa e Silva. O capítulo “1897-2007” apresenta a criação da Academia: 
“Estimulado pela convivência intelectual com os colaboradores da Revista Bra-
sileira, por seu entusiasmo, por sua grande capacidade de mobilização dos co-
legas de pena, todos os fundadores reconheceram Lúcio de Mendonça como 
o verdadeiro ‘Pai da Academia’.”

As origens das Academias vêm de longe. A de mais fama, a Academia 
Francesa propriamente, a de Richelieu, é de 1635: tem, portanto, mais de três 
séculos e meio. De 1663, é a Academia das Inscrições e Belas-Letras; de 1666, 
a Academia das Ciências, na França; a Academia Real de Londres é de 1660; a  
Arcádia Romana, de 1690.

Em Portugal, a Academia dos Generosos é de 1647, e a dos Singulares, de 
1663. Desta, disse D. Francisco Manuel de Melo: “Com epítetos particulares, 
se apelidaram todos os acadêmicos do mundo: Confiados, se chamaram os 
de Pavia; Declarados, os de Sena; Elevados, os de Ferrara; Inflamados, os de 
Pádua; Unidos, os de Veneza...”. Assim, os Generosos e os Singulares.
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Chegaria entre nós a moda. A Academia Brasileira dos Esquecidos, na 
Bahia, é de 1724. Em 1736, no Rio de Janeiro, instalar-se-ia a dos Felizes; a 
dos Seletos, também no Rio, é de 1750. Na Bahia, em 1759, reviveriam os 
“Esquecidos” e, daí, a Academia Brasileira dos Renascidos. A Arcádia Ulis-
siponense é de 1756; de 1779, a Academia das Ciências de Lisboa; e a Nova 
Arcádia, também de Lisboa, de 1790. No Brasil, seria de 1779 a Arcádia 
Ultramarina, do Rio de Janeiro.

No Império, a ideia da Academia é ventilada; em 1847, sócios do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro se propuseram a criação de uma associação 
literária, dividida em seções, e a Comissão sugeriu: a) literatura propriamen-m seções, e a Comissão sugeriu: a) literatura propriamen-
te dita, subdividindo-se em prosaica e poética; b) linguística; e c) literatura 
dramática. A Comissão era composta de Joaquim Caetano, frei Rodrigo de 
São José, Sales Torres Homem, Araújo Porto-Alegre e Raposo de Almeida. 
Há parecer favorável à iniciativa, para que a nova instituição fosse denominada 
Academia Brasileira. Entretanto, a planejada Academia não chegou a funcionar.

Nas palestras literárias que, sob a Presidência do Imperador, se realizavam 
em São Cristóvão, mais de uma vez se tratou do assunto. O Conselheiro 
Francisco Otaviano chegou a reunir, no Liceu de Artes e Ofícios, homens de 
letras para criar a Associação dos Homens de Letras do Brasil, solenemente 
inaugurada a 30 de agosto de 1883, sob a Presidência do Conselheiro Pereira 
da Silva, e com a presença do Imperador, da Princesa Isabel, do Conde d’Eu, 
mas que não teve andamento.

É curioso que Pedro II, interessado pela cultura, que assistia aos concursos 
do Colégio Pedro II, que comparecia às sessões do Instituto Histórico e que, 
em Paris, compareceu às sessões da Academia do Instituto da França, não 
tenha pensado em criar a Academia.

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, Medeiros e Albu-
querque, diretor do Ministério do Interior dirigido por Aristides Lobo, rece-
beu a incumbência de organizar o orçamento para o próximo ano. Pensou em 
aproveitar a ocasião para incluir verba para uma Academia Brasileira que seria 
criada pelo Governo. Preparou os estatutos e submeteu-os a Aristides Lobo. 
Este, aprovando a ideia, achou que a verba não devia figurar no Orçamento. 
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Em dia em que Medeiros e Albuquerque estava num grupo, chega Lúcio de 
Mendonça, então secretário do ministro da Justiça, Campos Sales.

Aristides Lobo submeteu o caso a Lúcio: “Medeiros quer que fundemos 
uma academia.” E entrou em pormenores, declarando que estava disposto à 
criação. Porém, Aristides Lobo deixou em seguida o Ministério, e Medeiros e 
Albuquerque, a Secretaria do Interior.

Sete anos depois, Lúcio convidou Medeiros para fazer parte da futura 
Academia com estas palavras: “– Vamos fazer a sua academia! Respondeu 
Medeiros, sem lembrar do que se tratava: – Que academia?”

Lúcio demonstrava que a ideia não se perdera, e teve a franqueza de dizer 
que apenas realizava o sonho de Medeiros e Albuquerque.

Depõe Graça Aranha:

“A Academia Brasileira saiu da Revista Brasileira. Era natural que aquela 
contínua assembleia da inteligência, vivificada pela simpatia mútua, susci-
tasse a ideia de uma ‘fundação’ literária. Para os escritores mais indepen-
dentes da Revista, a Academia era um contrassenso num país sem literatu-
ra definitiva, e num período de plena transformação social. A oposição 
não vingou, e a Academia organizou-se. Nascida da vontade de Lúcio de 
Mendonça, deram-lhe Machado de Assis e Joaquim Nabuco um prestígio 
imenso e foram-lhe admiravelmente fiéis.”

A documentação existente sobre os esforços de Lúcio de Mendonça para 
criar a Academia são expressivos, bem como o empenho para obter o apoio 
do ministro do Interior, Alberto Torres.

Em depoimento, comenta-se que 

“A ideia aventada por Lúcio não foi, entretanto, recebida com alvoroço, 
pelo menos da parte de alguns que frequentavam o cenáculo. Lembro-me 
bem que José Veríssimo, pelo menos, não lhe fez bom acolhimento. Ma-
chado também, creio, fez, a princípio, algumas objeções. Mas Nabuco e 
Taunay, e outros concordaram.”
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Lúcio de Mendonça mobiliza a imprensa em favor do projeto.
Em 5 de novembro de 1896, em “Carta Literária” publicada no Estado de S. 

Paulo sob o título “Academia de Letras”, escrevia Lúcio de Mendonça: 

“Coube ao autor destas cartas a honra de apresentar o projeto, ainda 
muito embrionário, ao jovem ministro Alberto Torres: ‘– Vença, pedi-lhe 
(ao ministro), a primeira impressão contrária à novidade vagamente ridícu-
la, por efeito da convenção, da superstição democrática e revolucionária que 
odeia as academias e todas as semelhantes manifestações do gênio artístico. 
Odeia-as com o estúpido sentimento igualitário que levou a Revolução 
Francesa a abolir a criação de Richelieu, que só anos depois ressuscitou. 
Estúpido, disse e repito; pois que haverá menos inteligente e racional que 
intrometer a igualdade democrática no domínio da Arte, esfera essencial-
mente privilegiada e de exceção. 

Não se afigure, pois, estranha a fundação de uma Academia de Letras 
em plena República, nem venham chicanar com o nome. É bem certo que, 
na forma da lei’ podíamos constituir-nos extraoficialmente, mas não é mau, 
antes convém, por mais de uma razão, que sejamos instituto oficial.”

A Gazeta de Notícias de 10 de novembro expunha:

Aproveitando a circunstância de se achar na direção do Ministério do 
Interior um homem de letras, o Sr. Dr. Alberto Torres, pensou o Sr. Dr. 
Lúcio de Mendonça, laureado escritor e poeta, que era azada a ocasião 
para dar vida a uma ideia que ocorrera logo nos primeiros dias da funda-
ção da República, a criação de uma Academia, em que se congregassem 
os homens que tenham já dado as suas provas de amor pela arte da pa-
lavra escrita.

É a ideia dos promotores constituir a Academia sem distinção de credo 
político, chamando para ela homens de estatura de Joaquim Nabuco, Taunay, 
Carlos de Laet, Afonso Celso, Constâncio Alves e tantos outros.
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Estes ilustres literatos, que a noção política conserva afastados, não acei-
tariam decerto uma nomeação oficial, mas não têm motivo para recusar a 
eleição feita por seus colegas em Arte.

Não faltará quem veja incompatibilidade entre este modernismo e o regi-
me democrático; mas é uma verdadeira puerilidade pretender dilatar a espera 
da igualdade republicana até os domínios da Arte, onde há forçosamente as 
garantias estabelecidas pelo talento e pelo trabalho.

O jornal A Notícia publica carta com restrições à criação da Academia:

Sr. Redator – Não sou dos que movem desde já tremenda guerra à 
Academia de Letras; acho até que a criação desse instituto merece o mais 
franco aplauso, pois inestimáveis serão os serviços que poderá prestar às 
nossas Letras. Houve finalmente no governo da República quem de tal 
assunto se lembrasse. Palmas ao simpático ministro, cujo nome ficará dis-
tintamente vinculado à Literatura brasileira.

O meu receio, porém, e não pequeno, é que a política intervenha nessa 
questão e prepondere na escolha dos primeiros acadêmicos. É necessário 
que reconheçamos, antes de tudo, que possuímos poucos homens 
perfeitamente nos casos de uma nomeação para a Academia de Letras. Há 
aqui um numeroso grupo de bons escritores, como Afonso Celso, Medeiros 
e Albuquerque, Coelho Neto, Escragnolle Doria, Lúcio de Mendonça, 
Afonso Arinos, Raimundo Corrêa, Urbano Duarte, Olavo Bilac etc., que 
são distintíssimos, cujas produções merecem sempre o maior louvor.

Esses moços, entretanto, não reúnem a soma de predicados que se deve 
encontrar num membro da Academia de Letras. Mais tarde, continuando 
eles em seus estudos e trabalhos, tornar-se-ão dignos de tal honraria e po-
derão corresponder a tão importantes deveres.

Lúcio de Mendonça respondia: 

“Não tem razão nenhuma o seu comunicado de ontem, que, aplaudindo 
a ideia da criação da Academia de Letras, reprova a lembrança de ser criada 



Lúcio  de  Mendonça e  a  Fundação da Academia  

79

no dia 15 de novembro, pela significação política da data, que poderá sus-
cetibilizar alguns homens de letras infensos às instituições.

A nova instituição é, decerto, republicana, como republicano é o chefe 
de Estado que a funda, e o ministro que subscreverá o decreto de criação; 
mas o que respeita qualquer escrúpulo de adversários políticos que hajam 
de pertencer à Academia é o modo de lhe compor o pessoal: os dez pri-
meiros membros efetivos, de nomeação do Governo, serão, naturalmente, 
republicanos; mas estes, uma vez nomeados, na eleição, que fizerem, dos 
outros vinte membros efetivos, já não estão adstritos à mesma razão de 
exclusão, pois não devem recear uma recusa de confrades literários, hon-
rados com a sua escolha, inteiramente despida de qualquer preocupação 
política.

Eis o que torna a Academia acessível a todos os homens de Letras bra-
sileiros, seja qual for a sua crença política, que se respeita, ou, melhor, de 
que se não cogita, na eleição pelos seus pares.”

Já em 13 de novembro, o jornal A Notícia declarava que a iniciativa teria a 
simpatia do vice-presidente em exercício, Manuel Vitorino: “Disseram-nos 
ser coisa decidida o decreto da fundação de uma Academia de Letras no dia 
15 do corrente. Ao que parece, o Sr. Vice-Presidente da República achou sim-
pática a ideia apresentada pelo digno Sr. Ministro do Interior.”

Uma carta dirigida ao jornal A Notícia receava que a política interferisse na 
escolha dos primeiros acadêmicos, e Lúcio de Mendonça respondia à carta.

E o Jornal do Commercio em 15 de novembro com a assinatura de J. Gueiros, 
pseudônimo de Urbano Duarte, futuro acadêmico, afirmava: “Tenho espe-
ranças de que a Academia de Letras, de iniciativa de Lúcio de Mendonça e 
patrocinada por Alberto Torres, consiga afinal premiar os nossos literatos, 
sempre tão dispersos.”

Na iniciativa mostra o empenho de atrair o ministro do Interior, Alberto 
Torres, um jovem político fluminense de 31 anos, homem de cultura, deputa-
do à Assembleia Constituinte e que ascendeu a ministro do Interior. E, mais 
tarde, presidente de Estado (1897-1900). Abandonou a política, foi ministro 
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do Supremo Tribunal Federal (1901-1909) e autor, posteriormente, de uma 
importante obra de pensamento social.

Nas vésperas de 15 de novembro, instava Lúcio de Mendonça com o mi-
nistro, nos seguintes termos:

“Alberto Torres, ‘Quem tem amores não dorme’; – aproveite a oportu-
nidade do despacho de hoje para conversar com o vice-presidente acerca da 
criação da Academia de Letras, que, estou convencido, é ideia que aceitará 
com entusiasmo. E mande-me logo a autorização para consultar os que 
devem ser nomeados, que o tempo urge. Seu, Lúcio de Mendonça.”

Lúcio de Mendonça chegou a redigir o decreto da criação da Academia 
com os considerandos:

Dec. n..... de 15 de novembro de 1896 – Cria uma Academia de Letras 
no Rio de Janeiro.

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil,
Para comemorar o sétimo aniversário da Proclamação da República, 
Considerando a conveniência de ajudar, quanto possa caber ao Estado, 

o desenvolvimento da Literatura e da Poesia brasileiras, não menos que a 
conservação, apuro e riqueza da língua vernácula;

Considerando que este fim pode ser alcançado por meio de uma asso-
ciação de homens de Letras, em número de trinta membros efetivos dos 
quais serão, dez por uma única vez, nomeados pelo Governo Federal, e 
vinte eleitos por esses, constituindo-se ainda uma classe de membros cor-
respondentes em número de trinta, dez dos quais poderão ser estrangeiros, 
e que serão eleitos pelos trinta membros efetivos;

Considerando que essa associação, que receberá o título de Academia de 
Letras, deve congregar os seus esforços no sentido indicado, coligindo tra-
balhos esparsos, propondo materiais de estudo, animando vocações inci-
pientes e requerendo ao Congresso Nacional e ao Presidente da República, 
por intermédio do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, os prêmios 



Lúcio  de  Mendonça e  a  Fundação da Academia  

81

e auxílios que julgar úteis e as medidas que lhe parecerem necessárias em 
benefício das Letras nacionais.

Art. 1.º – Fica criada, com a denominação de Academia de Letras, uma 
associação de cidadãos brasileiros, que, por seus estudos, escritos e conhe-
cimentos particulares, mostrem caber-lhes tal distinção.

Art. 2.º – A Academia de Letras compor-se-á de trinta membros efeti-º – A Academia de Letras compor-se-á de trinta membros efeti-– A Academia de Letras compor-se-á de trinta membros efeti-
vos e trinta correspondentes.

Parágrafo único. Dos efetivos, os dez primeiros serão nomeados, nesta 
mesma data, pelo Governo Federal, e os outros por eleição daqueles. Os 
trinta membros efetivos elegerão os trinta correspondentes, dentre os es-
critores nacionais não residentes nesta Capital e estrangeiros notáveis nas 
Letras e amigos do Brasil, bem como os membros de ambas as classes que, 
de futuro, tenham de preencher as vagas que ocorram.

Art. 3.º – A Academia de Letras, uma vez completado o número de 
membros efetivos, organizará os seus estatutos, de que enviará cópia ao 
Ministério da Justiça e Negócios Interiores.

Art. 4.º – Os dez primeiros membros efetivos nomeados nesta data 
adotarão desde logo as regras necessárias à eleição dos demais membros.

E outro decreto dispunha:

O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, aten-
dendo aos serviços prestados às Letras nacionais por Machado de Assis 
e aos mais requisitos que nele concorrem, resolve nos termos do artigo... 
do Decreto... desta data nomeá-lo membro efetivo da Academia de Letras. 
Capital da República, 15 de novembro de 1889, Sétimo Ano da República.

Estas iniciativas revelavam a expectativa de que a fundação da Academia se 
realizasse no dia 15 de novembro, em comemoração ao aniversário da Repúbli-
ca, mas este evento não ocorreu; dúvidas surgiram pela não realização do evento.

Comenta-se que não haveria verba orçamentária para a criação da institui-
ção, que não caberia ao Governo criar esta instituição cultural e teria havido 
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objeção de figuras do Positivismo, também contrárias à iniciativa. Há indica-
ções contraditórias de que Alberto Torres teria acolhido a ideia com interesse, 
mas posteriormente teria apresentado objeções. 

Entre várias explicações, uma pode ser de natureza política. O presiden-ões, uma pode ser de natureza política. O presiden-, uma pode ser de natureza política. O presiden-
te Prudente de Moraes que assumira a presidência em 15 de novembro de 
1894, foi submetido, em outubro de 1896 a operação cirúrgica delicada e 
se encontrava em convalescência. Em face dessa situação, envia carta lacônica 
em 9 de novembro ao vice-presidente Manuel Vitorino, comunicando que se 
licenciava do cargo por prazo indeterminado.

Ora, Manuel Vitorino assume a função em 10 de novembro num ambiente 
de efervescência política, com a atuação de florianistas e jacobinos. Logo faz 
várias mudanças no Ministério, embora mantendo Alberto Torres, e tem a 
ver-se com problema da dívida externa, dificuldades orçamentárias, além da 
plena expansão do movimento de Canudos. Seria, portanto, improvável que, 
no momento de tantas dificuldades, ele pudesse voltar-se para a criação de 
uma academia de letras.

Frustrada a iniciativa oficial, pois a instituição não foi fundada em 15 de 
novembro, um mês depois reúnem-se em caráter particular os futuros mem-
bros, convocados por Lúcio.

Medeiros e Albuquerque comenta que Lúcio não conseguiu a criação da 
Academia pelo Governo: 

“Ele não era, porém, homem para desanimar. Positivamente, sem Lúcio, 
nada se teria feito. Pode-se dizer que ele fez tudo. Nem mesmo Machado,  
que não era homem de ação, conseguiria coisa alguma.”

De fato, Lúcio não esmorece. No período de um mês, Lúcio se empenhou 
em atrair os companheiros.

Há o depoimento de Valentim Magalhães:

“Falemos, antes de mais nada, da Academia de Letras. E o cronista está 
habilitado a fazê-lo porque foi o primeiro a receber quentinha (quentinha 
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ou fresquinha? É a mesma história do pão), a notícia da grande ideia, co-
municada pelo seu autor, o Dr. Lúcio de Mendonça.”

Há um relato sobre Filinto de Almeida:

Encontrava Filinto na rua, e dizia-lhe Lúcio à queima-roupa: – ‘Nossa 
Academia agora acerta...’ E, Filinto, meio aturdido: – ‘Mas, Lúcio, você 
acredita que...’ E ele, como querendo encolerizar-se, fazendo ainda maio-’ E ele, como querendo encolerizar-se, fazendo ainda maio-
res os grandes olhos, como que transportado numa invencível certeza, 
sem querer ouvir qualquer ponderação: – ‘Já lhe disse, seu Filinto, agora 
vai!’ ”

O depoimento de Alberto de Oliveira é expressivo:

“Não obstante residir por esse tempo em Petrópolis, não me lembro 
houvesse entrado alguma vez a Academia em nossa palestra. Lúcio de 
Mendonça apenas um dia o vi em todo o período da gestação e nascimen-
to da que ele chamava a “causa máxima das letras”. Não foi em Petrópolis, 
mas aqui, na capital, à porta da Livraria Laemmert. Gritou-me, simulando 
cólera, à minha descrença e dando-me por indigno do culto apolíneo.“

Graça Aranha escreveu a Lúcio de Mendonça:

“Confrade Dr. Lúcio de Mendonça, – Fez-me V. uma insigne e hon-
rosa surpresa convidando-me a ser um dos membros da Academia de 
Letras, que, por sua iniciativa, vai ser fundada. Confesso que fiquei em-
baraçado para imediatamente recusar, como devia, o lugar que a sua bon-
dade me assinala entre os imortais brasileiros.” Na longa carta apresenta 
recusa ao convite. Alega “não sou autor de livro, não sou escritor”. E, em 
seguida, “se tivesse voto, seria contrário à fundação da Academia e,pelas 
minhas tendências francamente libertáveis, sou contrário a toda proteção 
do Estado”.
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A recusa não é aceita e ele se dirige não a Lúcio de Mendonça, mas a 
Machado de Assis: “Ainda cheio de suas comovedoras invocações, cedo às 
honrosas insistências suas e do nosso amado Joaquim Nabuco. Rendo-me à 
discrição, sou um forçado da Academia. E assim posso exclamar tranquilo: 
como é doce a incoerência!”

Transcorrido um mês, na sessão preparatória de 15 de dezembro de 1896 
Machado de Assis dá a palavra a Lúcio de Mendonça, que “expõe o tema 
da reunião e declara que, conforme é sabido, ela se destina à fundação da 
Academia de Letras. Recorda o pensamento que tinham os fundadores da 
ideia de ver aceita pelos poderes da República, partindo do Governo o ato de 
criação do instituto. Essa criação encontrou, porém, embaraços, o que deter-
minou a reunião para que os escritores simpáticos à criação da Academia se 
constituíssem livremente. Assim, comunica que tem em seu poder um projeto 
de estatutos organizado pelo Sr. Inglês de Sousa, e dele dá conhecimento à 
Assembleia. Concluindo, pede a nomeação de uma comissão que estude o 
projeto em breve prazo, e emita sobre ele a sua opinião para a definitiva insta-
lação da Academia de Letras”.

Outras cinco sessões preparatórias se sucederam, mostrando o cuidado na 
organização da Casa.

Na terceira sessão preparatória de 28 de dezembro, é discutido o projeto 
de Estatuto, apresentado por Comissão constituída por Joaquim Nabuco, José 
Veríssimo e Inglês de Souza, com a apresentação de várias emendas. Valentim 
Magalhães oferece o seu livro Flor de Sangue, início da Biblioteca da Casa.

Na quarta sessão preparatória de 4 de janeiro de 1897, são aprovados os 
Estatutos e eleita a diretoria para o ano de 1897: Presidente, Machado de  
Assis; Secretário-Geral; Joaquim Nabuco e, Tesoureiro, Inglês de Souza. Ma-
chado de Assis nomeia Lúcio de Mendonça e Rodrigo Otávio.

Na sessão de 18 de janeiro, considerando a determinação dos Estatutos 
que a Diretoria deveria ter um primeiro e um segundo secretários, foram 
eleitos para primeiro-secretário, Rodrigo Otávio, e para segundo-secretário, 
Silva Ramos.
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Na sessão de 28 de janeiro, Olavo Bilac propôs que fossem aclamados só-
cios da Academia os 30 nomes constantes da lista inicial e, como determina 
o estatuto, o prazo de dois meses para tomar posse.

Em torno da criação da Academia, vários grupos informais se organizaram 
de existência precária, o Clube Rabelais, a Panelinha, e os jantares da Revista 
Brasileira.

A ideia da fundação do Clube Rabelais partiu de Araripe Júnior, mas não 
tinha sede nem diretores; consistia da organização de um jantar mensal, reu-
nindo homens de letras e artistas, e existiu de agosto de 1892 a junho de 
1893. A ideia foi exposta na Livraria Garnier e logo vingou. A denominação 
foi proposta pelo próprio Araripe, mas o mais entusiasta dos confrades foi 
Raul Pompeia, o comissário do primeiro banquete, e foram banquetes com 
cardápios, da qual menor não era a conta no fim da festa, excedendo a quota 
de 10 réis de cada contribuinte.

No Clube, formavam-se grupos de acordo com as afinidades, e Lúcio de 
Mendonça quase sempre reunia os cronistas da propaganda republicana.

O primeiro jantar foi em agosto de 1892, no restaurante Stadt Munchen, 
no Largo do Rocio. O menu foi ótimo e o serviço farto, mas o mais interessan-
te foi a presença de Pompeia com sua expansividade.

No final do banquete, foi escolhido o futuro comissário Pedro Rabelo e o 
terceiro coube a Rodrigo Otávio, que convocou auxílio do Pompeia.

Outro jantar foi no 2.º andar de O Globo, no famoso restaurante do tempo 
da Primeiro de Março, entre o beco do Carmo e a rua do Ouvidor, que se 
chamava Carceller. Nesse jantar, produziu-se um soneto dos quais cada verso 
era de autor diferente.

O quarto jantar foi organizado por Valentim Magalhães, realizado na Com-
panhia de Panificação, ocorrendo episódio desagradável, com reação de Raul 
Pompeia, mas que logo se restabeleceu e o Clube continuou suas atividades.

Ao final do ano de 1892, Valentim Magalhães enviou um relatório das 
atividades realizadas. 

Em junho, ocorreu um derradeiro encontro num hotel tradicional em San-
ta Teresa.
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Em 1893, ocorrem ainda seis jantares, e, no segundo, foi comissário Lúcio 
de Mendonça, que ocorreu no Hotel Vila Moreau, no final da rua Conde de 
Bonfim.

Em consequência da Revolta de Armada, os “rabelianos” se estranharam. 
O Rabelais perdera o seu encanto. No mês seguinte, deixou de existir.

Machado de Assis descreveu o jantar em umas das crônicas:

“Chego ao Hotel do Globo. Subo ao segundo andar, onde acho já 
alguns homens. São convivas do primeiro jantar mensal da Revista Brasi-
leira. O principal de todos, José Veríssimo, chefe da Revista e do Ginásio 
Nacional, recebe-me, como a todos, com aquela afabilidade natural que os 
seus amigos nunca viram desmentida um só minuto. Os demais convivas 
chegam um a um, a Literatura, a Política, a Medicina, a Jurisprudência, a 
Armada, a Administração. Ao fim de poucos instantes, sentados à mesa 
lembrou-me Platão. O Carceller podia ser comparado, por uma hora, ao 
Pireu. Homens vindos de todos os lados – desde o que mantém nos seus 
escritos a confissão monárquica até o que apostolou, em pleno Império, o 
advento republicano – estavam ali plácidos e concordes, como se nada os 
separasse. Uma surpresa aguardava os convivas, lembrança do anfiteatro. 
O cardápio (como se diz em língua bárbara) vinha encabeçado por duas 
epígrafes, nunca escritas pelos autores, mas tão ajustadas ao modo de dizer 
e sentir, que eles a incluíram nos seus livros.”

Em sequência, já criada a Academia, em 1900 surgiu a Panelinha, preten-
dendo a imitação do Clube Rabelais. O nome da organização vinha de uma 
caçarola de prata, presente do pintor Amoedo e era o símbolo da reunião.

Findo cada almoço, era solenemente entregue ao futuro comissionário. A 
panelinha viveu poucos meses nos anos de 1900 e 1901. Não há muitos 
elementos das atividades, se não que, eleito Jaceguai, deu sumiço à Panelinha, 
encerrando-se as reuniões.

Os jantares da Revista Brasileira ocorreram em 1896, no ano do início da Aca-
demia, em 12 de maio. O cardápio impresso continha frase de Machado de 
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Assis: “Não sei se não será nas viandas de um jantar que se achará o micróbio da 
união. Talvez não seja mais, porém, como em todo caso, é bom experimentar.”

Os cardápios eram singelos, continham epígrafes e reproduziam a capa da 
Revista. Os jantares se realizavam no Hotel dos Estrangeiros, numa pequena sala, 
dando para o largo. Machado, Nabuco e Taunay, que não haviam aderido ao 
Clube Rabelais, não faltaram nunca. Num dos últimos, foi notada a atitude 
estranha de Taunay, que, como sempre comunicativo, se tornara calado. Depois 
do jantar, sentou-se ao piano e tocou obras suas, de Chopin e improvisos. No 
dia seguinte, soube-se que estava doente e uma semana mais tarde falecera.

Outras tentativas de se criar, na época, grupos literários, foram realizadas 
sem sucesso.

Consta que Paula Ney, excluído da Academia, teria tentado fundar uma 
outra com elementos também excluídos. A tentativa fracassou, mas a ideia 
permaneceu.

Em agosto de 1911, o jornal A Imprensa, de Alcindo Guanabara, membro da 
Academia, lança a iniciativa de Academia dos Novos com dez membros efetivos 
e vinte correspondentes de cada Estado. Os membros seriam eleitos por um ple-
biscito entre os intelectuais convocados por jornal com o pleito marcado para 
11 de agosto. A votação decorreu em ambiente agitado e, em seguida, surgindo 
dúvidas quanto à eleição, a academia não se chegou a constituir.

O Jornal do Commercio, de 5 de julho de 1914, publicou na íntegra os estatu-
tos da Sociedade dos Homens de Letras, que tinha como objetivo primordial 
a união dos homens de letras do Brasil para defesa dos interesses econômi-
cos, morais e sociais. Na primeira sessão preparatória realizada numa sala da 
Sociedade Rio-Grandense-do-Sul, na Avenida Rio Branco, se discutiram os 
estatutos. A Sociedade dos Homens de Letras durou até 1917, mas pouco se 
realizou, promoveu palestras, conferências e saraus artísticos. Coelho Neto e 
Emílio de Menezes representaram uma peça de Machado de Assis, mas pouco 
se fez para a proteção dos intelectuais.

Afonso Celso divide os acadêmicos iniciais em três grupos: 1.º) os vinte e 
um que se reuniram, aceitaram e assinaram os estatutos; 2.º) nove convidados 
por estes; 3.º) dez eleitos pelos existentes.
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Esta eleição se deu na sessão preparatória de 28 de janeiro de 1897. Em 
conjunto, correspondiam aos participantes do grupo da Revista Brasileira, 
como Domício da Gama, Raymundo Corrêa, Aluizio de Azevedo, Salvador 
de Mendonça, Barão de Loreto. Oliveira Lima já se credenciara com estudos 
históricos; Magalhães de Azeredo, protegido de Machado de Assis, seria o 
mais moço, com 25 anos, e servindo depois no exterior, como embaixador no 
Vaticano, teria uma extensa correspondência com seu mentor. É de se assinalar 
que da votação dos dez membros restantes tiveram voto os futuros acadêmi-
cos Barão do Rio Branco, Constâncio Alves e Augusto de Lima.

Na faixa dos trinta anos estavam Oliveira Lima, Domício da Gama, Eduar-
do Prado, Raymundo Corrêa. Uma exceção fora do grupo era Clóvis Bevilá-
cqua, residindo em Recife, professor de Legislação Comparada da Faculdade 
de Direito do Recife, que publicara, além de livros de Direito, algumas obras 
de Literatura e Filosofia, mas que só adquirirá notoriedade ao final da década, 
ao preparar o Projeto do Código Civil.

A Academia existe há 117 anos, seguindo a profecia de Joaquim Nabuco: 
“Se a Academia florescer, os críticos deste fim de século terão razão em ver 
nisso um milagre, terá sido um extraordinário enxerto, uma verdadeira mara-
vilha do cruzamento literário.”

Críticas foram feitas à escolha dos membros, a grande maioria indicada por 
Lúcio de Mendonça. Nabuco responde: 

“Quanto à própria escolha, como podia ser evitada? Nenhum de nós 
lembrou o próprio nome; todos fomos chamados e chamamos a quem 
nos chamou. Houve uma boa razão para nos reunirmos ao convite do  
Sr. Lúcio de Mendonça, que só haveria outra forma de apresentação: a ofi-
cial. Esta não seria a mais inspirada, a nomeação por decreto. Não devemos 
nos afligir; todas as Academias nasceram assim”, conclui.

Afonso Celso comenta “que a recém-fundada Academia tem sofrido a 
censura de se ter criado a si mesma, consagrando-se a si própria e aos seus 
membros”. Mas argumenta: “Cremos por nossa parte que melhor fora que ela 
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não tivesse esse vício de origem, mas não achamos imperdoável, desde que não 
enxerguemos nos seus criadores a presunção – que certamente não tiveram – 
de se elegerem como os mais notáveis escritores do país.”

Coube a Humberto de Campos definir com precisão a criação da Acade-
mia e o papel de Lúcio:

“... As raízes reais e visíveis da Academia Brasileira de Letras acham-se 
verdadeiramente em 1896. A atuação de Lúcio de Mendonça, em novem-
bro deste ano, está hoje esclarecida e documentada. A Corporação por ele 
ideada compor-se-ia de 40 membros como a Academia Francesa, sendo, 
porém, 30 efetivos, indicados pelo Governo, e 10 correspondentes, elei-
tos por aqueles. Essa fórmula encontrou, todavia, objeções. Entre os ho-
mens de letras mais em evidência no tempo, alguns havia, monarquistas, 
que se não conformariam em receber um título de nomeação partindo 
de autoridade republicana... Outros, republicanos, mas adversários do 
Governo, não pretendiam capitular, entrando em relações com ele. Tudo 
contribuía para impedir um congraçamento, mesmo no terreno neutro 
da Literatura. Lúcio de Mendonça não era, no entanto, vontade que se 
detivesse diante de dificuldades, embora dessa ordem. Para vencê-las, 
apresentou outro alvitre, que consistia em uma nova divisão das cadei-
ras acadêmicas: eles continuariam a ser 40, mas o Governo preencheria 
apenas 10; estes, por seu turno, elegeriam 20 companheiros; composto, 
assim, o cenáculo efetivo, este elegeria os 10 correspondentes. Chegou, 
porém, o dia 15 de novembro e o decreto não apareceu. O desastre não 
arrefeceu, no entanto, o entusiasmo do chefe ostensivo desse generoso 
movimento. Perdida a esperança da oficialização do instituto, tratou Lú-
cio de organizar a Academia como instituição particular. Ele queria mos-
trar, e mostrou, que o pensamento, para triunfar, prescinde da chancela 
dos governos. O sucesso da tentativa foi, em verdade, o resultado de três 
fatores – a existência de uma geração rica em talentos; o espírito generoso 
dos remanescentes de outra anterior, que se não desdouraram de, renun-
ciando à glória consolidada, nivelar-se com ela, vindo ombrear, embaixo, 
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com as glórias nascentes; e o aparecimento de Lúcio de Mendonça, que, 
pertencendo a uma pelo temperamento, e a outra, pelas relações de ami-
zade, conseguiu realizar essa obra de diplomacia literária, que foi a jun-
ção dos dois grupos, quebrando entre eles a fronteira das prevenções. O 
rio São Francisco, acima de sua queda – diria Joaquim Nabuco, semanas 
mais tarde – possui formas particulares de peixes inteiramente diversas 
das que vivem abaixo; o invencível precipício separou as duas faunas. 
Lúcio havia suprimido as cachoeiras e misturado os peixes...”

A ação de Lúcio de Mendonça poderia surpreender. O comentário de Mário 
de Alencar a explica: 

“Por força da contradição humana, coube essa iniciativa conservadora a 
um homem de temperamento acentuadamente revolucionário; o promotor 
da fundação da Academia foi Lúcio de Mendonça.”

Constâncio Alves, ao ingressar nesta Casa, esclarece a mesma contradição:

“Pela sua feição, podia ser Machado de Assis o fautor da Academia. 
Mas quem a planejou, quem mais se interessou por ela, com tenacidade e 
entusiasmo, quem lhe deu existência, foi Lúcio de Mendonça que, mui-
tos julgariam inadequado a esse empreendimento. A sua intransigência 
militante de republicano radical, a sua veemência de polemista apaixona-
do eram contraindicações para a tarefa pacificadora de harmonizar, no 
interesse da Literatura, dissidências políticas e hostilidades de crenças. 
Todavia, é ele o arquiteto dessa construção, e não admira que o seja, pois 
nesse batalhador, de tão rigoroso partidarismo e tão ásperas guerrilhas, 
luzia um nobre espírito de homem de Letras, com largo e fervoroso amor 
das coisas belas.”

A correspondência de Machado de Assis e de Nabuco, para caracterizar o 
fundador, é expressiva. Em carta de 16 de junho de 1899, Machado escreve 
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dando conta da próxima realização de sessão: “Conto com você que é o pai 
da Academia e espero que não falte.”

Em 12 de junho de 1900, do exterior, escrevia Nabuco a Machado de Assis:

“Não deixe morrer a Academia. V. hoje tem obrigação de reuni-la e tem 
meios para isso, ninguém resiste a um pedido seu. Será preciso que morra 
mais algum acadêmico para haver outra sessão? Que papel representamos 
nós então? Foi para isso, para morrermos, que o Lúcio e V. nos convidaram?”

Dirigindo-se a Machado de Assis em 28 de janeiro de 1901, ao receber a 
comunicação de que a Academia obtivera sede, responde Nabuco: “O Lúcio 
deve estar muito satisfeito com a instalação da sua Companhia.”

Em carta de Nabuco a Graça Aranha, de 27 de junho de 1907, diria: “Aca-
bo de ler que o Ferrero (Guilhermo) passou pelo Rio e o nosso Machado o 
foi buscar a bordo. O Lúcio de Mendonça deve sentir-se ufano – fez uma 
criação, a Academia é hoje uma instituição nacional.”

Carta de Machado de Assis a Joaquim Nabuco de 14 de janeiro de 1908: 
“Alguns de nossos amigos andam dispersos. O Lúcio de Mendonça, que or-
ganizou a Academia, foi há tempos acometido de uma doença dos olhos, e 
resolveu ir à Alemanha para ser examinado e tratado.”

E em resposta de Nabuco: “Muito sinto o que V. me diz de nosso fundador.” 
As relações de Lúcio de Mendonça e Machado de Assis foram estreitas, e 

se iniciaram em decorrência das relações com o irmão mais velho, Salvador 
de Mendonça, que era de geração de Machado. Este prefaciou o livro de ju-
ventude de Lúcio, Névoas matutinas. As relações se mantiveram durante o curso 
da vida e vale transcrever a carta que Machado de Assis escreve ao receber o 
livro Horas de bom tempo.

“Meu querido Lúcio. Logo que recebi sua carta, fui-me logo ao Laem-
mert, onde achei o meu exemplar das Horas de bom tempo. Já o título trazia a 
frescura necessária aos meus Invernos.” E mais adiante: – “É doce achar na 
conta da vida passada algumas horas tais que não esquecem, que revivem, e 
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fazem reviver os outros. Não há senão um relógio para elas, mas é preciso 
ser bom relojoeiro para saber dar cordas e fazê-las bater de novo, como 
você fez”. E apreciando e louvando os seus contos, conclui: – “A Aca-
demia agradece o livro ao seu fundador”. E mais abaixo: – “Releve esta 
letra. Nunca foi bonita. A idade a está fazendo execrável. Só o coração se 
conserva. Amigo velho e admirador – Machado de Assis.”

A presença de Lúcio continuou marcante na Academia. Em 8 de agosto de 
1898, endereçou à Mesa o projeto de emblema feito por Rodolfo Amoedo. 
E a pedido de Lúcio de Mendonça o escultor Augusto Girardet desenhou e 
moldou medalha para a Academia, só cunhada em 1940, na Presidência Celso 
Vieira.

Lúcio de Mendonça atua junto ao Congresso na aprovação do projeto 
apresentado pelo deputado Eduardo Ramos, dando à Academia instalação 
permanente em prédio público, impressão na Imprensa Nacional das publi-
cações oficiais e obras de grandes escritores. Com o prestígio de ministro 
do Supremo Tribunal Federal, foi juntamente com Machado quem mais se 
empenhou junto aos parlamentares para a aprovação do projeto.

Participou da primeira Comissão de Bibliografia, recebeu Domício da 
Gama e, juntamente com José Veríssimo, propôs a adoção como dístico das 
publicações o verso de Machado de Assis “Esta a Glória que Fica, Honra 
e Consola”.

Lúcio Eugênio de Menezes e Vasconcelos Drumond Furtado de Men-
donça, ou simplesmente Lúcio de Mendonça, nasceu na fazenda de Morro 
Grande, município de Piraí, em 10 de março de 1854, filho de Salvador 
Furtado de Mendonça e d. Amália de Menezes Drumond. Era irmão do es-
critor Salvador de Mendonça, 13 anos mais velho. Aos cinco anos, perdeu o 
pai; a viúva tornou a se casar, e ele se mudou para a casa de parentes em São 
Gonçalo do Sapucaí. Nunca teve professor de primeiras letras. Faz os estudos 
de Humanidades no Rio e um ano depois está em São Paulo orientado pelo 
irmão Salvador de Mendonça. Ingressa no Curso Anexo da Faculdade de 
Direito, ao mesmo tempo que se inicia em atividades poéticas e literárias. 
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Escreveu Rios e lágrimas, versos, e colaborou com diversos trabalhos em O Ipi-
ranga, órgão dirigido pelo irmão.

Em 1871, matricula-se na Faculdade de Direito, e tem como colegas, entre 
outros, Martim Francisco Júnior, Dino Bueno, Canuto Saraiva e João Kopke. 

San Thiago Dantas retratou este ambiente: 

“Quando Lúcio de Mendonça transpunha, em 1871, as arcadas do Lar-
go de São Francisco, para dar início ao seu curso jurídico, começava para 
a sociedade brasileira uma década decisiva, em que se preparariam funda-
mentais transformações. O adolescente nascido em 1854, no apogeu do 
Império, iria formar o seu espírito e fixar os objetivos permanentes, para 
os quais orientou sua existência, na fase em que as instituições monárqui-
cas, velozmente envelhecidas, recebiam o choque de ideologia contrária e 
começavam a sofrer com a decomposição incipiente do quadro social e 
econômico em que assentavam. O ambiente intelectual da Faculdade era 
literário e romântico. As letras jurídicas eram largamente suplantadas pelas 
belas-letras, e os grandes nomes de que se orgulhava não eram de juristas, 
mas de poetas, poetas românticos, que foram porventura os maiores da 
nossa terra.”

Também desse período uma atitude de Lúcio de Mendonça, significativa 
de seu temperamento: “O Dr. Sá e Benevides, lente de Direito Romano da Fa-
culdade de Direito de São Paulo, tinha o gosto das reprovações sistemáticas. 
Ao fim do ano, fazia as derrubadas a golpes de notas baixas.”

Lúcio de Mendonça, examinado por ele, recebeu, com surpresa, a notícia 
de ter sido aprovado com distinção, fato inédito do velho Benevides.

À surpresa da nota, Lúcio respondeu com outra surpresa: deixou de 
cumprimentar o professor.

Um amigo perguntou ao poeta:
– Por que é que você deixou de cumprimentá-lo?
E Lúcio:
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– Com o que fez comigo o professor Benevides, muita gente há de supor 
que passei no exame porque decorei as lições dele. E eu não posso deixar de 
reagir a esse insulto!

Na vida acadêmica de Lúcio de Mendonça ocorre um episódio que atesta 
o seu temperamento. É a chamada Revolta Acadêmica, protestos dos estudan-
tes contra a alteração do sistema de exames, do qual Lúcio é um dos líderes. 
O ministro João Alfredo exige a punição dos responsáveis. Os estudantes 
fazem uma declaração pela imprensa com 168 assinaturas, denunciando-se 
“como autores e cabeças da manifestação”. A punição se faz a esmo e Lúcio 
é suspenso por dois anos.

No Rio, começa a trabalhar em A República, convivendo com Quintino Bo-
caiuva, Ferreira de Menezes, Joaquim Serra, Francisco Otaviano, Joaquim Na-
buco e o irmão Salvador, enfim os intelectuais da época.

Retorna, em seguida, a São Paulo e termina o curso de Direito.
Morou então em várias repúblicas. Na ocasião, lança Alvorada, seu segundo 

livro. Convidado por José Maria Lisboa, trabalha na Província de São Paulo... E 
torna-se colaborador efetivo de A República.

Formado, é nomeado interinamente, em 1878, Curador-Geral de Órfãos 
em Rio Bonito e efetivou-se no cargo nesse ano, indo depois para Itaboraí. 
Passou dificuldades, inclusive por motivo de doença, e voltou a São Gonçalo 
de Sapucaí, onde passara a infância.

Em 1880, é nomeado delegado da Inspetoria-Geral da Instrução Pública 
da província de Minas, é vereador da Câmara de São Gonçalo até 1885. Mu-
da-se, então, para Valença, e colabora em A Semana, de Valentim Magalhães, no 
Rio de Janeiro. Escreve no jornal O Colombo, na vizinha cidade de Campanha, 
no qual faz intensa propaganda republicana, dedicando-se também à advoca-
cia. Nessa cidade passa a publicar na A Semana.

Proclamada a República em 15 de novembro de 1889, três dias depois é 
nomeado secretário do ministro da Justiça em 1890 e, em seguida, Curador 
Fiscal das Massas Falidas do então Distrito Federal. Ocupa funções de im-
portância, mas continua a escrever em jornais e volta a colaborar em A Semana.

Em 1895, é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal.
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Em 1907, a saúde sempre precária começa a agravar-se, perdendo a vista 
e ficando impossibilitado de trabalhar, e se aposenta. Faz viagem à Europa, 
consultando, sem resultado, médicos da Itália e da Alemanha. Aposenta-se, 
então.

De volta, vai morar na Gávea ao lado de Salvador. Passam as tardes inteiras 
juntos; Salvador, otimista, cheio de projetos, e Lúcio, apesar de mais moço, 
inteiramente desencorajado, incapaz de momentos de alegria e cego. Faleceu 
a 23 de novembro de 1909.

Há um retrato expressivo de Lúcio:

“Às tardes, ao sair da sessão do Supremo, lá se vai, marcial, no seu passo 
firme e duro, o rosto emoldurado energicamente por aquelas barbas de 
mosqueteiro do tempo de Henrique IV, contrastado com aqueles olhos 
grandes e doces de pastos da Areádia... Lá se vai para o chá com torradas da 
Revista, na Travessa do Ouvidor, e é com encantamento e entusiasmo que 
diz versos e ouve versos, referindo sempre aos companheiros ter uma por-
ção de coisas literárias e enlivrar, mas os estudos jurídicos e constitucionais 
tomam-lhe agora todas as horas.”

 Ȅ Obra literária
A obra literária de Lúcio de Mendonça se estende pela poesia, pelo conto 

e pelo romance.
Na poesia, Múcio Leão aponta duas vertentes: o poeta lírico e o poeta de 

ação revolucionária. Estreia na Literatura aos 18 anos com o livro Névoas ma-
tutinas, com carta-prefácio de Machado de Assis: 

“O público vai examinar por si mesmo o livro. Reconhecerá o talento do 
poeta, a brandura do seu verso (que por isso mesmo não se adapta aos as-
suntos políticos de que há algumas estâncias neste livro), e saberá escolher 
entre estas flores as mais belas.”
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E em leve tom doutoral:

“Se, como eu suponho, for o seu livro recebido com as simpatias e 
animações que merece, não durma sobre os louros. Não se contente com 
uma ruidosa nomeada; reaja contra as sugestões complacentes do seu 
próprio espírito; aplique o seu talento a um estudo continuado e severo; 
seja, enfim, o mais austero crítico de si mesmo. Deste modo, conquistará 
certamente o lugar a que tem pleno direito. Assim o deseja e espera o seu 
colega.”

De 1875, é o volume Alvorada, onde se nota, ao lado da poesia lírica, um 
sopro cheio de inspiração hugoana. De 1888, Visões do abismo. Vergastas, de 1889, 
tem o tom revolucionário, libelos contra a Monarquia.

Importantes são as Canções de outubro, de 1875, versos mais maduros, que re-
úne, em 1902, em Murmúrios e clamores – Poesias reunidas. Comenta Múcio Leão 
a duplicidade do título: murmúrios: feições líricas, apaixonadas; clamores: o 
que há de revolta e revolucionário, e doutrinador político.

Em 1879, é a primeira coletânea de contos Esboços e perfis, a que se segue, 
em 1901, Horas de bom tempo. Esboços e perfis tem o mesmo espírito, e contém 
material desta época e contos mais recentes, realizando o perfil verdadeiro do 
homem rural, a pungência dos contos João Mandi, Luis da Serra, e Quando andava 
na escola, o Hóspede.

Horas do bom tempo é referido de memórias e fantasias, composto de velhos 
escritos publicados na imprensa de 1877 a 1879. Seus amigos lhe oferecem 
um almoço de regozijo, presidido por Machado de Assis, que o saúda, en-
contrando-se, entre outros, Silva Ramos, Inglês de Sousa, João Ribeiro, José 
Veríssimo e Olavo Bilac.

Em 1872, publica O marido da adúltera, que fora divulgado em folhetim. São 
cartas escritas para jornal, à maneira do Crime da estrada de Sintra, mas em nada 
semelhante ao romance de Eça e Ramalho. Escrito a propósito do processo 
Clemenceau, de Dumas, defende tese contrária ao autor francês: em vez de 
matar a esposa, o marido deve suicidar-se.
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A aceitação do livro foi grande, e dele se ocupam críticos na Corte e nas 
províncias. Urbano Duarte, que faz restrições sérias à tese, elogia de maneira 
extensa a forma. Carlos de Laet louva o livro, digno de elogios. Mais tarde, 
Pedro Lessa comenta que “poucos terão descrito melhor o interior de uma 
família brasileira, com uma forma encantadora, pela simplicidade, pela vera-
cidade e pelo modo leve de revelar minuciosa análise penetrante”.

Esboçou o romance O estouvado, que seria um romance – à clef – carica-
turando, sobretudo, Cesário Alvim, que violentamente atacara nas Crônicas 
instantâneas, publicadas na Gazeta de Notícias e depois reunidas em livro.

Falando dos contos, afirmou Pedro Lessa: 

“Alguns desses contos são primores de observação e estilo e neles temos 
a melhor parte da produção literária de Lúcio de Mendonça. Distingue-
-os geralmente um acentuado brasileirismo, naturalmente explicável por 
muitos anos de vida provinciana, e do contato quase ininterrupto com a 
natureza e com habitantes do nosso interior. Não se procure nos contos 
de Lúcio uma observação paciente, trabalhados exames psicológicos que 
denunciam uma investigação apurada, longa, poderosa, o estudo profundo, 
que nos dá os tipos compreensivos, a preocupação artística, um conjunto 
sistemático. São quadros de vida, desenhados com traços leves, a repro-
duzirem rapidamente, em um instantâneo, caracteres e fatos, não raros ou 
vulgares, as alegrias fugazes de todos os dias, as tristezas, as dores comuns 
que compõem o tecido da existência humana.”

Em 1896, publica na Gazeta de Notícias uma série de doze caricaturas ins-
tantâneas, que são, ao mesmo tempo, reconhecimento aos amigos e desapreço 
aos desafetos.

Múcio Leão também aponta o regionalismo a seu modo, e alguns contos 
como O hóspede. Mas assinala que o que mais gravou na imaginação dos leitores 
foi o intitulado Coração de caipira, representação de episódios a que assistira no in-
terior de Minas, quando ao surpreender a mulher infiel, o marido decide matá-
-la, mas a pedido do patrão a perdoa, e, ao mesmo tempo, adoece gravemente. 
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Às portas da morte, a mulher deseja pedir-lhe perdão, mas ele a expulsa e manda 
o amigo comum dizer: “– Diga àquela senhora que ele já morreu.”

É curioso que, para a época, Lúcio de Mendonça, seja nesse conto, seja 
em O marido da adúltera, trata de tema delicado, mas sempre com elevação e 
elegância.

Segundo Antônio Cândido: “Lúcio de Mendonça tem categoria especial 
na poesia social e política que merece leitura. Os seus versos sentimentais não 
destoam da média banal do tempo. A sua poesia é ousada e forte.”

Afirmou Alexandre Eulálio:

“Lúcio de Mendonça está entre os melhores contistas de sua época: 
autor de um romance dos mais curiosos e representativos de nosso Natu-
ralismo (O marido da adúltera), foi poeta, de certo modo, único no gênero na 
história literária do Brasil. Dono da língua que dominava com espontanei-
dade e brilho, suas crônicas e recordações têm raro sabor evocativo, e tanto 
aí como no campo da ficção pouca gente soube escrever e descrever como 
ele. Como contista, foi o primeiro a realizar o regionalismo na história 
curta, ultrapassando os precursores do gênero de Bernardo Guimarães, do 
grupo de Apolinário, Porto-Alegre ou Franklin Távora.”

Na expressão de José Veríssimo:

“... Eu não conheço, no nosso meio, sob o aspecto da língua ao menos, 
ninguém mais bem-dotado literariamente do que o Sr. Lúcio de Mendon-
ça. Ele possui como poucos o dom da expressão literária, reunindo em grau 
subido a correção, a elegância e a facilidade. Sente-se, lendo-o, em qualquer 
gênero, que a sua língua, como dizem os franceses coule de source, abundante, 
límpida, arejada, brilhante. Tem um singular e invejável dom de escrita fá-
cil, natural, espontânea, mas eminentemente literária.”

Lúcio de Mendonça foi nomeado, em 1895, ministro do Supremo Tribu-
nal Federal, exercendo a função até 1907, quando foi aposentado por motivo 
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de saúde. Exerceu também em curto período a função de Procurador-Geral 
da República.

Não cabe nesta conferência o exame da obra jurídica, mas apenas comentar 
pronunciamentos de Lúcio de Mendonça. Ao final do primeiro ano, Lúcio 
escreve: “Tendo tido muito trabalho no Tribunal, onde tomo parte em todas 
as discussões, propositadamente, para demonstrar que tenho competência e 
estudos feitos para o cargo.”

O Supremo Tribunal Federal fora constituído com a República como ins-
tância máxima do Poder Judiciário com a tarefa de aplicar o Direito Federal e, 
nos primeiros tempos, foi responsável pela aplicação do habeas corpus em defesa 
dos direitos individuais, do qual teve papel de destaque a figura de Rui Barbosa.

Nessa linha de atividade, Lúcio de Mendonça foi Relator do habeas corpus 
por ocasião do estado de sítio, quando do assassinato do Marechal Bitten-
court. Segundo Lêda Boechat Rodrigues: 

“foram incorporadas no importantíssimo acórdão redigido pelo Ministro 
Lúcio de Mendonça, um dos pontos mais altos do Direito Constitucional 
Brasileiro, as teses sustentadas por Rui Barbosa e as de 1892, a propósito 
das imunidades parlamentares e da cessação dos efeitos do estado de sítio.”

Numa segunda fase, a partir de 1900, o Supremo teve que examinar várias 
questões referentes a atividades monarquistas. É impetrado o habeas corpus refe-
rente a uma conspiração monarquista e preso o conselheiro Andrade Figueira. 
Como Relator, Lúcio de Mendonça profere o voto dizendo: “Os pacientes 
eram os implicados na ridícula conspiração, menos perigosa que burlesca, 
tramada contra as instituições e o Governo do Brasil.”

Em outra ocasião, requerido um habeas corpus em favor de um centro monar-
quista. Como Procurador-Geral, afirmou Lúcio de Mendonça: 

“Os monarquistas queriam garantias da República para melhor conspi-
rar contra ela. O papel da política podia ser também preventivo. O centro 
monarquista não podia participar das regalias da lei para ser considerado 
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sociedade civil, pois era antes uma sociedade secreta, nos termos do artigo 
382 do Código Penal, e, tendo fins opostos à ordem pública e social, estava 
sujeita à pena de dispersão e fechamento.”

Outra famosa questão em que esteve a cargo do Supremo Tribunal Federal 
foi o problema da posse do Convento de São Bento. O acórdão redigido por 
Lúcio de Mendonça dizia:

“Portanto, ainda que a Igreja esteja separada do Estado, as corporações 
religiosas são pessoas jurídicas, que vivem e se desenvolvem numa sociedade 
política e nas relações de ordem privada, como a que se trata, regidas pelo 
Direito Civil e aplicável pelas justiças seculares; nem outro modo se poderia 
entender sem atender a soberania nacional. Era também indubitável a com-
petência do Poder Judiciário para apreciar a legalidade dos atos do capítulo 
de uma associação religiosa, para eleição e destituição de seus bens, quando, 
para os efeitos civis, tais atos regulamentados provocaram a intervenção.”

A Academia realizou sessão solene em 12 de junho de 1912, com a inau-
guração dos bustos de Machado de Assis, Joaquim Nabuco e Lúcio de Men-
donça. José Veríssimo, presidente em exercício, abriu a sessão:

“A Lúcio de Mendonça, a Machado de Assis, a Joaquim Nabuco deve 
principalmente a Academia Brasileira a sua existência. Lúcio de Mendonça, 
o poeta, o sonhador, que tão ingênua e valentemente misturou às suas pai-
xões políticas o seu sentimentalismo romântico, o fino e correto prosador 
que desperdiçou numa obra de diletante peregrinos dotes de escritor, foi o 
inventor da Academia.”

Souza Bandeira descrevia o ambiente da época:

“Foi Lúcio de Mendonça quem teve a primeira lembrança da nossa ins-
tituição. A ideia nasceu nas reuniões da Revista Brasileira, núcleo intelectual 
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fundado pelo eminente espírito de José Veríssimo. Foi logo depois de si-
nistros momentos para a vida brasileira. A nação, surpreendida pela Re-
pública, atirara-se em cheio nas especulações de bolsa. Os mais eminentes 
espíritos estavam possuídos da ânsia de enriquecer. Ninguém pensava em 
coisas intelectuais. Veio depois o despenhadeiro das finanças, a terrível cri-
se de desespero. Desencadeou-se por todo o país o militarismo. A política 
tornou-se a expressão do mais brutal egoísmo. Seguiram-se os dias funes-
tos da Revolta da Esquadra. Por todo o país reinava o terror, a delação, a 
angústia. A falência era o expoente do desânimo geral. Falência nas finanças 
com a bancarrota do Estado, a crise da produção, o desastre das especula-
ções que aniquilou as fortunas e lançou sobre os triunfadores da véspera a 
ignomínia dos processos escandalosos. Falência dos princípios, do ideal, da 
moral, com a desorganização dos partidos políticos, a invasão do mercan-
tilismo na política, a insubordinação das Classes Armadas, o desprestígio 
da autoridade, o desrespeito à lei, o exercício de odiosas vinganças. Em tão 
tristes circunstâncias, quem se lembraria de fazer versos, escrever ensaios, 
delinear romances, tratar, enfim, de coisas do espírito?”

E em seguida:

“O espírito entusiasta de Lúcio de Mendonça, percebendo, nas boas 
palestras da Revista Brasileira, que os nossos intelectuais se podiam encontrar 
para tratar de coisas do espírito, apertando os laços que os uniam, teve a 
ideia de fundar a Academia Brasileira.

Com a energia de que dispunha, reuniu elementos, expediu convites, aplai-
nou dificuldades, dissipou escrúpulos, animou boas vontades, desfez receios 
e poucos meses depois estava fundada a Academia. Dadas às dificuldades que 
entre nós se deparam a cometimentos desta ordem, só um temperamento 
como o de Lúcio de Mendonça poderia levar a efeito a fundação da Aca-
demia. Os outros, possuindo qualidades que talvez lhe faltassem, puderam 
fazer a instituição chegar a sua fase atual. Era necessário, porém, ser um so-
nhador e um combatente para tirar do nada a sua formação.”
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Esta homenagem de 1912 data de mais de um século. Por ocasião do cen-
tenário de nascimento em 1954, pronunciaram conferências os Acadêmicos 
Múcio Leão e Adelmar Tavares. E após um novo hiato, volta a ser reverencia-
do o fundador da Academia, nos ciclos de conferências dos centenários. 

Concluo com as palavras de San Thiago Dantas: 

“Lúcio de Mendonça foi um desses homens que espelham a época, não 
refletindo passivamente os seus episódios e acompanhando as suas ten-
dências comuns, mas absorvendo e sintetizando no íntimo de uma per-
sonalidade própria e distinta tudo que constitui o problema geral da vida 
oferecido como um desafio aos seus contemporâneos. Poeta-líder, como 
foram os homens da elite acadêmica do seu tempo, entrou-lhe na alma 
pela porta larga da emoção artística o ideal político que guiaria todo o seu 
anseio de ação prática.”
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E n s a i o

Machado de Assis e a República 
– a “crise” de 1890-91 e os 
prelúdios de A Semana
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Universidade 
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e literatura 
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John Gledson

Ao longo de vários anos de leitura das crônicas de A Semana, a 
última série de crônicas que Machado escreveu (e a maior 

e mais complexa), e depois de editar dois anos da série,1 chamou 
minha atenção uma característica delas, bastante excepcional na 
obra de Machado – as referências diretas a momentos da sua vida, 
do passado longínquo ou próximo. Uns poucos exemplos: a fa-
mosa crônica do 8 de outubro de 1893, sobre a morte do livreiro 
Baptiste-Louis Garnier, o “bom ladrão” que editou vários livros de 
Machado. Ele, Machado – não há razão para não chamá-lo pelo 
nome – se mostra falando com Alencar: “Com José de Alencar foi 
diferente; ali travamos as nossas relações literárias. Sentados os dois, 
em frente à rua, quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte 
e poesia, de estilo e imaginação, que valem todas as canseiras deste 

1 Machado de Assis, A Semana: crônicas (1892-1893) edição, introdução e notas de John 
Gledson (São Paulo: Hucitec, 1996).
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mundo.” Ou, novamente, no 14 de maio de 1893, lembra a sua reação à Abo-
lição, cinco anos antes: “Sim, também eu saí à rua, eu o mais encolhido dos 
caramujos, também eu entrei no préstito, em carruagem aberta, se me fazem 
favor, hóspede de um gordo amigo ausente; todos respiravam felicidade, tudo 
era delírio. Verdadeiramente, foi o único dia de delírio público que me lembro 
ter visto.”2 Há vários outros exemplos: uma vez, em janeiro de 1894, descreve 
um dia chuvoso em casa, e não hesita em dizer que vive perto da estação do 
trenzinho do Corcovado – a caça de autógrafos não tinha começado, parece. 
Algumas oferecem visões instantâneas da sua meninice, perto do Cemitério 
dos Ingleses, no morro do Livramento.

Formam um conjunto interessante, parte essencial do “retrato”, da persona 
que o cronista dá de si mesmo, e fazem um contraste praticamente absoluto 
com o resto das crônicas, onde estas autorreferências estão quase ausentes, 
e, às vezes, quando as há, são até “mentirosas” (ao estilo brincalhão da crô-
nica, claro). Ao investigar este assunto, fui levado a pensar novamente nos 
primórdios da série, e a história dos anos que a precederam, que explicam 
muita coisa. É uma questão em boa parte biográfica, mas nem por isso menos 
central. No passado, tinha-me “limitado” aos textos, sobretudo num ensaio 
meio longo sobre a primeira crônica da série, de 24 de abril de 1892, em que 
Machado se posiciona, muito cuidadosamente, e entre as linhas, não só peran-
te a República ainda recente, mas perante o país.3 Machado era monarquista 
liberal: aqui, sobretudo, usa a figura de Tiradentes, de quem era sincero ad-
mirador (escreve três dias depois do dia do mártir, 21 de abril) para enfatizar 
suas conexões com a ideologia republicana. É um exercício de diplomacia, 
mas é bom sublinhar que não é um texto hipócrita ou mentiroso. Veremos 
como Machado sempre foi capaz de manter a sua dignidade.

2 É curioso que o Conselheiro Aires, que alguns supõem alter ego de Machado, é sutilmente diferenciado 
do seu autor em Memorial de Aires, na entrada do diário de 13 de maio de 1888. Convidado por um 
“homem de imprensa” (o caso de Machado ele mesmo, convidado por Ferrreira de Araújo, o dono da 
Gazeta de Notícias), “[Aires esteve] quase, quase a aceitar”, mas finalmente recusa.
3 “O patriotismo de Machado de Assis: uma crônica de 1892”, em Por um novo Machado de Assis (São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006) pp.188-206.
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Assim que, a pequena excursão na biografia não é assim tão radical. Uma 
das suas vantagens é limpar o terreno, tirar certas interpretações que creio 
errôneas, ou pelo menos exageradas. Uma delas é a sugestão de Lúcia Miguel-
-Pereira, que diz que quem escreve estas crônicas é o Conselheiro Aires, um 
“sósia”, já presente em 1892, quando já se está preparando o canto do cisne 
do nosso autor.4 Hoje em dia, creio, somos mais precavidos. Pensar nesta 
crise (que é o que foi, creio) em termos biográficos, tirando Aires da história, 
ajudou-me bastante. Voltamos à história, aos acontecimentos, à personalidade 
do autor, e à sua imagem perante o seu público. 

Um bom lugar para começar é a Bibliografia de Galante de Sousa.5 Se olhar-
mos o período entre o fim de “Bons Dias!”, em agosto de 1889, e o começo de 
A Semana, em abril de 1892, encontramos um vazio praticamente completo – só 
três contos, “O caso da vara” e “Mariana” (o segundo conto desse nome), e 
“Pobre Finoca,6 com umas poucas peças de circunstância, incluindo aí o discur-
so que pronunciou na inauguração da estátua de Alencar, no Flamengo.

Por que este silêncio? Seria possível argumentar que não foi tão absoluto, 
porque ao longo deste período continuava publicando Quincas Borba em fo-
lhetins n’A Estação, processo que começara em 1886. Só acabou em setembro 
de 1891, e o romance foi publicado em novembro. É verdade, claro, mas, se 
seguirem meu argumento, creio que verão que é a exceção que prova a regra. 
A regra é a seguinte: manter o bico calado. Já alguns biógrafos, como Ray-
mundo Magalhães Júnior, notaram este silêncio, e adivinharam a razão dele.7 

4 Lúcia Miguel-Pereira, Machado de Assis (Esboço Crítico e Biográfico) (Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/
Edusp, 1988), p. 212.
5 José Galante de Sousa, Bibliografia de Machado de Assis (Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 
1955), pp. 610-613.
6 O primeiro destes contos aborda a escravidão, e situa-se numa época já remota (“foi antes de 1850”); 
o segundo, “Mariana”, datado de 1891, é bem mais relevante para nosso assunto. Mas pede outro 
artigo, e fica para outra vez. “Pobre Finoca!” é um caso de namoro, em parte passado na Rua do 
Ouvidor, relativamente trivial se bem que divertido e bem escrito, típico dos contos que Machado 
escrevia há anos para o Jornal das Famílias e A Estação.
7 Ver, por exemplo, Raymundo Magalhães Júnior, Vida e Obra de Machado de Assis (Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1981, vol. 3 (Maturidade), p. 207
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Aqui, só pretendo trazer mais algumas evidências, e, sobretudo, atar as duas 
pontas do quase-silêncio, por assim dizer, entre 1889 e 1892, numa história 
coerente.

O evento central, obviamente, é o 15 de novembro. Como já foi dito, 
Machado era monarquista convicto, embora pessimista: favorecia um sis-
tema parlamentar e não presidencial, opunha-se a um federalismo que só 
favoreceria as elites locais. Queria, sobretudo, continuidade. Os primeiros 
dois anos da República devem ter sido um choque profundo, e não só por 
razões políticas – A Semana nos dá testemunho repetido e insistente de que 
foi afetado tanto ou mais pelo furacão econômico destes anos, o boom e o 
bust da bolsa: o Encilhamento. Nas crônicas, ele chama o período de “o ano 
terrível” (tradução direta do título que Victor Hugo deu aos seus poemas 
sobre a Comuna de 1871).8

As evidências deste silêncio, e da sua razão, não são só negativas. Encon-
tram-se nas cartas do seu cunhado português, Miguel de Novais. Temos trinta 
cartas, escritas a Machado ao longo de muitos anos (a primeira é de 1878, a 
última de 1900), e que Machado e Carolina preservaram. Agora, são fáceis 
de consultar, na maravilhosa edição da correspondência, ativa e passiva, pu-
blicada pela Academia, sob a direção de Sergio Paulo Rouanet, com notas 
detalhadas, informadíssimas e equilibradas de Irene Moutinho e Sílvia Eleu-
tério.9 Estas cartas do cunhado, em particular, como dizem os editores, são 
preciosas, porque Machado, o nosso “caramujo”, parece que se abria mais 
com o cunhado do que com ninguém, pelo menos em forma epistolar. Por 
quê? Talvez porque Miguel fosse estrangeiro (tinha vindo ao Brasil pouco 
depois de Carolina, em 1868, mas saiu em 1881 para nunca mais voltar) e 
parte da família. Especulando: a família de Carolina, e as suas conexões, eram 
vitais para Machado – deram-lhe o que nunca tinha tido, talvez, ao menos 
desde a morte da sua mãe (também portuguesa) aos nove anos – uma roda 
familiar. A grande tragédia é que as cartas de Machado desapareceram, assim 
que ler as de Miguel é como escutar metade de uma conversa telefônica – mas 

8 Ver, por exemplo, as crônicas de A Semana de 1.o de janeiro e de 3 de junho, ambas de 1894.
9 Correspondência de Machado de Assis (Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 2008-2012) 4 tomos.
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mostram algumas pistas bem interessantes. Numa 
das cartas mais interessantes, inédita até a edição 
da Academia, Miguel nos resume uma parte da 
carta do cunhado. Diz: “Ocupa-se principalmente 
na sua carta da questão da abolição da escravatura, 
da popularidade que a Princesa adquiriu com esse 
fato, do futuro, e dos seus receios, e da propagan-
da da ideia republicana.”10 A rigor, não há nada aqui que surpreenda quem 
conhece bem “Bons Dias!” – talvez fosse um pouco mais generoso para com a 
Princesa Isabel na carta, do que nas crônicas. O interessante é menos o que 
diz, mas o próprio fato de tê-lo dito, de ter discorrido sobre o assunto.

Na correspondência, os anos de 1890 e 1891 são tão ou mais silenciosos 
do que na Bibliografia de Galante de Sousa. Como diz Rouanet na sua intro-
dução ao terceiro volume: “A explicação óbvia é que a truculência do governo 
republicano ou teria emudecido Machado e seus correspondentes, ou forçado 
Machado, em geral zeloso guardador de cartas, a não conservar, por pru-
dência, as recebidas nesse período.”11 Há outra confirmação dessa explicação 
– que Machado agia no mínimo com cautela, talvez tivesse mesmo medo – 
noutra das cartas de Miguel, datada de 22 de julho de 1891, uma das quatro 
de que dispomos para esses dois anos. Ele diz: “Apesar de se terem passado 
fatos tão extraordinários nesse país, o meu amigo é de tão extraordinário la-
conismo, que nem uma só palavra me diz em referência a esses fatos.”12 Para 
mim, isto beira o medo. 

Resumindo, vemos a diferença entre os mundos de “Bons Dias!” e A Semana. 
Em 1888, Machado podia soltar as suas opiniões sobre a Abolição e a evolu-
ção política do país: fez isso com uma anonimidade cuidadosamente manti-
da, e a sua habitual ironia, levada a um grau extremo, mas escrevia dentro de 
um sistema familiar, a liberdade da imprensa que o regime imperial sempre 

10 Carta de 6 de agosto de 1888, Correspondência, Tomo II, p. 337. Para “Bons Dias!”, ver minha edição da 
série: Machado de Assis, Bons Dias! (Campinas: Editora da Unicamp, 2008).
11 Correspondência, Tomo III, p. vii.
12 Correspondência, Tomo III, p. 7.
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manteve. Depois da mudança de regime, ele não se sentia mais seguro. Quincas 
Borba que, já disse, continuava a publicar ao longo desses anos n’A Estação, uma 
inofensiva revista de modas, habita o mundo do Império, e, de fato, depois 
de novembro de 1889, incorporou um nível satírico (meio escondido, mas 
nem por isso menos mordaz) alusivo ao (agora) ancien régime. Quando digo 
que Quincas Borba é a exceção que prova a “regra” do silêncio, é isso que quero 
dizer, porque o romance ainda faz parte do mundo do passado.

Esta crise – que é o que foi, acredito – me lembra, e pode bem ser que 
Machado também se lembrasse, com um pouco de incômodo, um momento 
anterior de “mudança de regime”, a que sobreviveu, mas com certas dificulda-
des, e com a ajuda de amigos, ou talvez fosse melhor dizer protetores: “queria 
amigos e tenho protetores!” nas palavras de um personagem de Odisseia dos 
vinte anos, uma pecinha (“fantasia em um ato”, segundo Galante) de 1860.13 
Em julho de 1868, durante a guerra do Paraguai, o Imperador, pressionado 
pelo exército e o Duque (então Marquês) de Caxias, impôs um governo con-
servador, liderado pelo Visconde de Itaboraí, a uma Câmara liberal, e criou 
um escândalo enorme – o evento foi chamado de “estelionato” pelos liberais, 
e levou à fundação do Partido Republicano em 1870. Machado, liberal mi-
litante, tinha obtido um posto menor na burocracia em abril de 1867, no 
governo liberal de Zacarias de Góis. Para ele, era a posição estável, mal paga 
mas segura, de que precisava. Manteve-se no posto, mas não sem apelar, em 
público (na Imprensa Acadêmica de São Paulo) ao seu “amigo” (e protetor) 
José de Alencar, ministro da Justiça do novo governo.14 Seu status no mundo 
literário, recentemente confirmado pelo próprio Alencar, ao convidá-lo para 
dar as benvindas a Castro Alves ao Rio, e a Ordem da Rosa, com que foi 
agraciado em 1867, devem ter facilitado a campanha.

13 Ver Jean-Michel Massa, Dispersos de Machado de Assis (Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Livro, 
1955). p.151.
14 Ver, por exemplo, a “Correspondência da Corte”, publicada na Imprensa Acadêmica de São Paulo a 
31 de julho de 1868, onde diz, por exemplo, que “O autor do Sistema Representativo [Alencar] estudou 
profundamente o problema da representação nacional, e adotou, com uma solução nova, a ideia da 
representação das minorias [isto é, de liberais como Machado...], ideia fecundíssima e necessária à 
legítima expressão da vontade pública”. Massa, Dispersos, p. 251.
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Tinha medo da mesma coisa agora – isto é, de perder o emprego? Era mo-
narquista conhecido: nos primeiros meses de 1894, foi denunciado como tal 
numa carta de Diocleciano Mártir, num jornal florianista, O Tempo. Podemos 
também lembrar um incidente de 1890: ao que parece, Machado, vistoriando 
os documentos de um funcionário que solicitava a aposentadoria com ven-
cimentos integrais, viu que não tinha suficiente tempo de serviço, e indefe-
riu o pedido. Um certo Luís Francisco da Veiga, parece que descendente de 
Evaristo da Veiga, “homem arrebatado”, e amigo deste funcionário, passou 
a agredir e a insultar Machado, chamando-o de “moleque ordinário” (isto, 
segundo Magalhães Júnior, que obteve a informação de um livro de Dunshee 
de Abranches, Atos e atas do Governo Provisório).15 Devemos talvez lembrar que 
Machado construíra, muito cuidadosamente, a sua carreira na burocracia, mas 
o outro lado da medalha deve ter sido uma fragilidade e vulnerabilidade per-
manentes, que não excluía a cor da pele. Neste caso, Machado chegou a pedir 
demissão, sendo, de fato, reabilitado, e o agressor foi demitido.

Podemos voltar agora a nosso ponto de partida, a persona do cronista em A 
Semana. Já mencionei a primeira crônica da série, calculadíssima, em que mais 
ou menos expôs a sua posição, lançando mão da figura de Tiradentes, que a 
República incensava. Talvez seja bom sublinhar uma coisa, implícita talvez no 
que já disse – Machado era um homem íntegro, muito consciente da sua dig-
nidade e inteireza (justamente pela fragilidade mencionada), e que só desceria 
o mínimo necessário para se defender. Em 1868, a necessidade foi grande; 
agora, porém, era um homem público, funcionário com mais de vinte anos 
de carreira, romancista e contista de renome. A situação era outra, mas, ainda 
assim, exigia certos cálculos.

15 A fonte desta história é o livro de Raymundo Magalhães Júnior, Machado de Assis, funcionário público 
(Rio de Janeiro: Ministério de Viação e Obras Públicas, 1958), pp. 72-75. Magalhães ele mesmo dá 
duas fontes: Artur Azevedo, mas sem se referir a nenhum texto em particular, e os Atas e atos do Governo 
Provisório (Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1953), de Dunshee de Abranches. Neste livro, à p. 136, 
com efeito, refere-se ao incidente, nos termos expostos por Magalhães, mas sem detalhar as palavras 
insultuosas usadas por Luís Fernando da Veiga.
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 Um caminho que usou foi, creio, o de abrir-se: mostrar-se (com muitas 
restrições, é claro) ao seu público, como cidadão respeitável e honrado, e 
figura literária de importância. Já mencionei os momentos de A Semana em 
que se mostra, inequivocamente, Joaquim Maria Machado de Assis, embora 
com certa obliquidade habitual, que até faz parte da sua imagem pública – o 
“caramujo”. Refere-se, por exemplo, à primeira vez que viu Carolina, também 
em 1868, no Cassino Fluminense. Cita Victor Hugo, novamente: “Un ange, une 
jeune espagnole: a diferença é que não era espanhola.” Mas não dá o nome, nem 
a nacionalidade da pessoa.

Era uma política intencional, um cálculo? Creio que sim, pelo menos até 
certo ponto. Esta “exposição” limitada permitiu a Machado aparecer “de 
corpo inteiro”, como figura pública, mas também como ser humano, com 
casa no Cosme Velho, crescido no morro do Livramento, amigo de Alencar, 
entusiasta da Abolição; foi isso, sem dúvida, que o protegeu, isto e certos 
amigos que eram amigos, além de protetores. O caso, por exemplo, de Lúcio 
de Mendonça, irmão mais novo de outro grande amigo, Salvador, que saiu 
a público para defendê-lo no caso de Deocleciano Mártir, no começo de 
1894. Esta “virada” entre a década de 80 e a de 90 foi concretizada por um 
desses amigos, também colega de repartição, em janeiro de 1893, menos de 
um ano depois do começo de A Semana.16 No fim de 1892, Artur Azevedo 
fundara um jornal literário, O Álbum, e no segundo número, o primeiro 
ítem é dedicado a Machado. Começa citando quase inteiro um artigo de 
Artur Barreiros, escritor que morreu jovem, em 1885. Nesse ano, segundo 
Azevedo, escreveu este “profundo e luminoso artigo”. Confesso que fiquei 
desapontado, porque é bastante pomposo e abstrato. Cito o parágrafo que 
se aproxima mais ao homem Machado de Assis, junto com a frase anterior, 
que choca um pouquinho:

“Filho de artista, ele apenas quis ser artista maior, noutra esfera mais 
alta e mais vasta.

16 Este número de O Álbum pode ser consultado em linha, no site da hemeroteca da Biblioteca Nacional: 
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À volta do seu berço não lhe sorriram as boas fadas da lenda, que lhe 
outorgassem bens transitórios e de sua natureza injustos; o Talento e o 
Trabalho, em compensação, estenderam-lhe as mãos, e da humildade do 
seu nascimento o trouxeram ao combate heroico da vida, e o armaram 
cavalheiro, certos de que os seus triunfos seriam sem conta e as vitórias 
gloriosas.”

Uma série de clichês pomposos, poder-se-ia pensar. Mais tarde, seu caráter 
aparece como o de um “perfeito gentleman” (cito): “benévolo, discreto, polido, 
admirador e seguidor das práticas britânicas.”

Machado deve ter gostado o bastante desse artigo para aceitar (ou até pro-
por?) a sua reprodução; mas n’O Album vem seguido de “alguns apontamentos 
biográficos” bem mais interessantes. Se não me engano, esta é a primeira vez 
que uma cronologia básica da vida do autor, o nascimento, os nomes dos pais, 
a carreira jornalística e burocrática (e literária), veio a público. Obviamente, 
a informação tinha uma fonte só – o próprio Machado. Não há nada de 
muito surpreendente, mas vale a pena notar alguns detalhes. Primeiro, seu pai 
é descrito como “operário”, não “artista” – como sabemos, era pintor, no 
sentido de “pintor de paredes”. Há um parágrafo sobre a luta do escritor para 
educar-se e subir na vida, mas aqui também, embora reflita, claro, o orgulho 
justificado pelo seu empenho e perseverança, é mais terra a terra, nada de 
“Talentos” e “Trabalhos” com T maiúsculo. 

Azevedo também sublinha que “Machado de Assis, conquanto o seu grande 
temperamento artístico devesse naturalmente indispô-lo contra a vida buro-
crática, é um funcionário público modelo”; palavras que não podiam deixar de 
fortelecer a sua posição social e profissional, neste momento. Não só, porém. 
Um pouco mais abaixo: “Em 1867, o governo imperial agraciou-o com o grau 
de cavalheiro da Ordem da Rosa, por serviços prestados às letras brasileiras. Em 
1888 a princesa D. Isabel elevou-o a oficial da mesma Ordem.” Como é que esta 
amostra de gratidão ao “antigo” regime teria sido recebido? Bem podia tê-lo 
omitido. Parece-me que aqui temos Machado – educadamente, como o gentleman 
que certamente foi – recusando-se a arredar pé, a negar seu monarquismo, sem 
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alardeá-lo. Não era louco, e, como ficou dito, um ano depois, foi acusado de 
monarquismo na imprensa florianista, é verdade que entre muitos outros. 

A imagem de Machado como trabalhador zeloso, autodidata e pertinaz, o 
funcionário modelo, é muito familiar: é a norma, em boa parte porque cor-
responde à verdade. Também é verdade que apareceu em público num dado 
momento da sua carreira, e em parte como reação a uma crise política, a dos 
primeiros anos da República, que o afetou pessoalmente; nesse momento, 
como em 1868, encontrava-se do lado político errado, sem culpa sua – claro 
que as circunstâncias eram bem outras, mas a estrutura básica é, se não me 
engano, a mesma. Frequentemente, a visão machadiana do 15 de novembro 
reduz-se, para os críticos e até para os biógrafos, ao episódio da tabuleta 
do Custódio em Esaú e Jacó, como se pouca importância tivesse qual placa 
estivesse no portal nacional – seja Império, seja República, será sempre uma 
confeitaria. Talvez, mas Esaú e Jacó é de 1904. Espero ter mostrado que, ape-
sar das evidências diretas de que dispomos serem relativamente poucas, estes 
anos do começo da República são mais interessantes e significativos do que 
normalmente se pensa.
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E n s a i o

Antes do gauche: Considerações 
sobre o jovem poeta Carlos 
Drummond de Andrade

Flávia  Amparo

No meio do caminho desta vida, um anjo torto, destes que 
vivem nas grandes metrópoles, chamado Mário de Andra-

de, disse ao poeta penumbrista mineiro: “Vai, Carlos, ser moderno 
na vida.” Carlos ainda não era gauche e compunha na época Os 25 
poemas da triste alegria.

Não por acaso, o encontro entre os dois grandes poetas, coin-
cidentemente dois Andrades, Carlos Drummond de Andrade e 
Mário de Andrade, aconteceu em Minas Gerais. Numa Minas his-
tórica, onde os modernistas – Mário, Oswald, Tarsila e o escritor 
franco-suíço Blaise Cendrars – foram buscar as raízes do Brasil. Era 
o ano de 1924, e o tão importante encontro entre modernistas de 
São Paulo e penumbristas mineiros aconteceu no saguão do Grande 
Hotel, em Belo Horizonte.

O nome do hotel parece-nos hoje sugestivo, uma vez que pode-
mos dizer que aquele espaço estava reservado para um grande acon-
tecimento na vida de nossas retinas tão fatigadas. Naquele saguão 
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em que paulistas e mineiros entreolharam-se curiosos, aconteceu o Big-Bang 
da nossa modernidade literária. As luzes modernistas talvez ofuscassem os 
olhares provincianos ensimesmados, ainda pouco acostumados às ideias van-
guardistas do século XX, mas a atração entre opostos foi intensa o suficiente 
para dar início a um novo espaço de diálogo entre o antigo e o moderno.

O próprio Drummond relataria em Confissões de Minas, dezenove anos de-
pois do impacto da passagem dos modernistas pelo Grande Hotel, como o 
evento teria refletido nos jovens poetas mineiros, principalmente a partir do 
diálogo que Mário de Andrade estabeleceria por carta com alguns deles, ser-
vindo como um guia literário nas novas sendas do Modernismo.

Debruço-me à beira desse poço de dezenove anos de profundidade. Lá 
embaixo, no escuro, é 1924. Alguns dos que hoje me convidam a escrever 
estavam apenas nascendo. E eu era um dos moços de então. (...)

Vejo moços no fundo do poço, tentando sair para a vida impressa 
e rea lizada. Como falam! Como escrevem! Como bebem cerveja! Estou 
entre eles, mas não sei que sou moço. Julgo-me até velho, e alguns com-
panheiros assim também me consideram. É uma decrepitude de inteli-
gência, desmentida pelos nervos, mas confirmada pelas bibliotecas, pelo 
claro gênio francês, pela poeira dos séculos, por todas as abusões vene-
ráveis ainda vigentes em 1924. A mocidade, entretanto, parece absorver 
tóxicos somente para se revelar capaz de neutralizá-los. Ninguém morria 
de velhice, e cada um, inconscientemente, preparava a sua mocidade ver-
dadeira. Essa tinha que vir de uma depuração violenta de preconceitos 
intelectuais, tinha que superar fórmulas de bom comportamento políti-
co, religioso, estético, prático, até prático! Havia excesso de boa educa-
ção no ar das Minas Gerais, que é o ar mais puro do Brasil, e os moços 
precisavam deseducar-se, a menos que preferissem morrer exaustos antes 
de ter brigado.

Para essa deseducação salvadora, contribuiu muito, senão quase total-
mente, um senhor maduro, de 31 anos (quando se tem 20, os que têm 25 
já são velhos imemoriais), que passou por Belo Horizonte numa alegre 
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caravana de burgueses artistas e intelectuais, adi-
cionada de um poeta francês que perdera um bra-
ço na guerra e andava à procura de melancia e ca-
chaça. Foram apenas algumas horas de contato no 
Grande Hotel; os burgueses agitados regressaram 
a São Paulo, o senhor maduro com eles; e de lá 
começou a escrever-nos.

As cartas de Mário ficaram constituindo o acontecimento mais formi-
dável de nossa vida intelectual belo-horizontina. Eram torpedos de pon-
taria infalível. Depois de recebê-las, ficávamos diferentes do que éramos 
antes. E diferentes no sentido de mais ricos ou mais lúcidos. Quase sempre 
ele nos matava ilusões, e a morte era tão completa, que só podia deixar-nos 
ofendidos e infelizes. (ANDRADE, 2011: 71-72)

Ao contrário de educá-los num novo modelo, Mário apontaria o caminho da 
“desinstrução” como único meio de salvar a plêiade mineira de influências tão 
arraigadas na cultura e no imaginário da época, como o ceticismo francês aos 
moldes de Anatole France. Os escritores mineiros pareciam não ter aspirado ainda 
a aurora do novo século, mergulhados que estavam na forte tradição das famílias 
mineiras, com suas regras de “bom comportamento”, conforme destaca Drum-
mond, e nas tendências finisseculares que influenciaram a geração anterior.

Ao analisar a influência exercida por Mário de Andrade no início da car-
reira de Drummond, um dos primeiros críticos a apontar para o caminho da 
“desinstrução” foi Silviano Santiago, no prefácio das Cartas de Carlos e Mário, 
afirmando: “Se o mestre é o não-modelo é porque a “instrução” do aprendiz 
de poeta tem de se pautar pela negatividade. O discípulo terá de passar antes 
por um processo de “desinstrução”, para usar o conceito de que se vale na 
época o imoralista André Gide”. (ANDRADE, 2002: 13).

O mestre nem sempre é aquele que doutrina, mas o que desorganiza, o que 
abala as convicções do discípulo. A desinstrução, por sua vez, também ocorre 
em via inversa, quando o aluno impõe as suas marcas ao mestre, desconstruin-
do a lição aprendida e deixando, no lugar das respostas, indagações a mais.  



 Flávia  Amparo

116

O jovem escritor itabirano, em 1924, era demasiadamente velho e sem espe-
rança em suas convicções ideológicas, enquanto o mestre paulista mantinha os 
olhos no futuro e um otimismo a toda prova.

Nas cartas trocadas entre os dois escritores, Mário revela ao discípulo que 
o verdadeiro objeto estético do poeta é a matéria fresca da vida, e não mais o 
isolamento parnasiano na torre de marfim. Era preciso caminhar entre o povo, 
puxar conversa com as pessoas mais simples, estar sempre em contato direto 
com os elementos do cotidiano para captar a substância da poesia: 

“Puxar conversa com gente baixa e ignorante. Como é gostoso! Fique sa-
bendo duma coisa, se não sabe ainda: é com essa gente que se aprende a sentir 
e não com a inteligência e a erudição livresca.” (ANDRADE, 2002: 48)

A estreia de Drummond em livro, com a publicação de Alguma poesia (1930), 
não corresponde, de fato, a um início literário, uma vez que o escritor já se 
vinha fixando nos domínios da prosa, publicando artigos e críticas em jornais, 
além de contar com uma farta correspondência literária com Mário de An-
drade. Avaliar Drummond por seu livro de estreia o situa num período poste-
rior à Semana de Arte Moderna, impondo à sua obra um distanciamento de 
oito anos, já inaugurando uma nova fase do Modernismo brasileiro.

O que se ignorava até bem pouco tempo era a existência de um pré-Drum-
mond, penumbrista, fortemente influenciado pelos seus conterrâneos e por 
outros grandes nomes do panorama literário da época, como Álvaro Moreyra 
e Ronald de Carvalho.

O primeiro livro de poesia projetado por Drummond, Os 25 poemas da triste 
alegria (ANDRADE, 2012), redescoberto graças ao excelente trabalho de pesquisa 
de Antônio Carlos Secchin, nos oferece uma oportunidade de conhecer a gênese 
do poeta mineiro e também de atestar o importante papel que Mário de Andrade 
desempenhou na formação, ou melhor, na desconstrução desse pré-Drummond.

Prova disso é que, um ano antes do encontro com os escritores paulistas no 
Grande Hotel, Drummond escreveria um artigo intitulado “Sobre a Arte Mo-
derna”, na revista Para todos, de 27 de outubro de 1923, criticando o excessivo 
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entusiasmo das primeiras manifestações modernistas no Brasil e fazendo uma 
análise cética em relação à permanência do movimento em terras tupiniquins: 
“Tais criações terão – quem sabe? – a duração de nosso instante de desvario.”

O articulista chama os jovens escritores modernistas de ingênuos e, talvez 
em referência a Graça Aranha, considera os escritores mais maduros, atraídos 
pelo novo movimento, como atores num espetáculo burlesco, constatando 
ironicamente que: “Da pele de parnasianos arcaicos andam a florir brotoejas 
modernistas.” (ANDRADE, 2012: 125)

A jornada de Drummond nos caminhos do Modernismo seria um tanto 
conflitante. Também ele estava mergulhado nas leituras parnasianas e simbo-
listas do século anterior e demonstrava em seus artigos franca admiração por 
Alphonsus de Guimarães e Olavo Bilac, chegando a proclamar a “lira glorio-
sa” e a “alta nobreza dos versos” da obra deste último. De certo modo, mais 
do que “brotoejas”, as tendências modernistas deixariam uma marca na pele 
e na alma drummondiana, obrigando-o a se despir dos velhos preconceitos e 
a se desvincular pouco a pouco da arraigada influência francesa, que parecia 
ser até aquele momento uma via de mão única por onde o poeta transitava.

Como prova dessa transformação ocorrida em Drummond, é interessante 
fazer um cotejo entre uma das composições iniciais de Os 25 poemas da triste ale-
gria – cujos poemas receberiam duras críticas de Mário – e a primeira estrofe 
do poema de abertura de Alguma poesia, livro inteiramente dedicado a Mário de 
Andrade, sendo a dedicatória uma mostra da admiração pelo poeta paulista e 
da filiação drummondiana à estética do Modernismo.

Em Os 25 poemas, temos os versos de “A beleza da vida na alegria da ma-
nhã”, que demonstra, desde o título, certo apaziguamento e acomodação 
diante da paisagem e da vida.

Eu corria sobre a areia, com os pés nus.
A areia faiscava.
Na claridade da manhã,
as árvores eram mais verdes e felizes.
Eu corria sobre a areia, com os pés nus.
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Penetrava-me nas veias a beleza da vida.
O sol ria alto.
Dentro e fora de mim,
floriam ritmos desconhecidos.
Penetrava-me as veias a beleza da vida.

Era como se eu nascesse naquele dia.
A luz embriagava-me.
Tudo parecia novo,
e feito pelas mãos de um deus risonho.
Era como se eu nascesse naquele dia. (ANDRADE, 2012: 4)

De fato, Os 25 poemas da triste alegria foram recebidos sem entusiasmo por 
Mário e acabaram se tornando uma obra renegada de Drummond. Diante da 
pieguice excessivamente bucólica do jovem poeta em seu poema de estreia, que 
descreve um nascimento tão conciliador e embriagado de paisagem matutina, 
era preciso um novo nascimento literário.

O “Poema de sete faces”, composição que abre Alguma poesia, é uma contes-
tação desse primeiro nascimento, ocorrido seis anos antes.

Quando nasci, um anjo torto
desses que vivem na sombra
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida.

As casas espiam os homens
que correm atrás de mulheres.
A tarde talvez fosse azul,
não houvesse tantos desejos.

O bonde passa cheio de pernas:
pernas brancas, pretas, amarelas.
Para que tanta perna, meu Deus, pergunta meu coração.
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Porém meus olhos
não perguntam nada.

O homem atrás do bigode
é sério, simples e forte.
Quase não conversa.
Tem poucos, raros amigos
o homem atrás dos óculos e do – bigode,

Meu Deus, por que me abandonaste
se sabias que eu não era Deus
se sabias que eu era fraco.

Mundo mundo, vasto mundo,
se eu me chamasse Raimundo
seria uma rima, não seria uma solução.
Mundo mundo, vasto mundo,
mais vasto é meu coração.

Eu não devia te dizer
mas essa lua
mas esse conhaque
botam a gente comovido como o diabo.
(ANDRADE, 2005: 21)

No lugar do “deus risonho” e da “claridade da manhã”, a primeira estrofe 
do poema de 30 desvela o anjo torto que vive nas sombras, símbolo da in-
compatibilidade do poeta em relação ao mundo, o gauchismo drummondiano, 
que se reafirma na figura diabólica da última estrofe. Em vez de encenar a 
luz que embriaga o indivíduo, como no poema de 1924, há uma contestação 
irônica, que aponta a embriaguez no sentido estrito, substituindo a emoção 
poética pela comoção alcoólica: “Eu não queria te dizer/ mas essa lua, esse 
conhaque/ botam a gente comovido, como o diabo”.
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Para tal transformação de “nascimento”, o caminho da desinstrução seria 
absolutamente necessário. Mas, antes de tudo, era preciso reavaliar o pró-
prio conceito de “alegria” presente nos primeiros poemas drummondianos. 
Pensando no lema modernista de Oswald: “a alegria é a prova dos nove”, do 
Manifesto Antropófago, poderíamos pensar que talvez existisse um ponto de 
intercessão entre o Modernismo paulista e o Penumbrismo mineiro: ambos 
procuravam achar na alegria a motivação estética da obra de Arte. Contra-
riando essa visão pacífica, no entanto, podemos constatar que, embora ambas 
as propostas tangenciassem o tema da alegria, a aplicação da ideia propunha 
caminhos divergentes.

É o próprio Mário que vai traçar a diferença entre a alegria apregoada 
pelos vanguardistas da Semana de Arte Moderna e a adotada pelos escritores 
mineiros. Em carta redigida em 22 de novembro de 1924, Drummond faz 
algumas declarações acerca de suas preferências literárias e trata da sua ligação 
com a obra dos céticos franceses: “Como todos os rapazes de minha geração, 
devo imenso a Anatole France, que me ensinou a duvidar, a sorrir e a não ser 
exigente com a vida.” (ANDRADE, 2002: 56)

Diante de tal passividade com relação à existência, Mário responde à carta 
com uma contestação. Considera a “alegria” dos anatolianos como uma ab-
surda desilusão, que afrouxava o espírito dos jovens intelectuais brasileiros, 
tornando-os velhos antes mesmo de amadurecerem. Mário reproduzia, por-
tanto, a opinião dos surrealistas franceses, que contrapunham o espírito de 
conservação de Anatole à necessidade de inovação das vanguardas europeias.

(...) mas, meu caro Drummond, pois você não vê que é esse todo o mal que 
aquela peste amaldiçoada fez a você! Anatole ainda ensinou outra coisa de 
que você se esqueceu: ensinou a gente a ter vergonha das atitudes francas, 
práticas, vitais. Anatole é uma decadência, é o fim de uma civilização que 
morreu por lei fatal e histórica. Não podia ir mais pra diante. Tem tudo 
o que é decadência nele. Perfeição formal. Pessimismo diletante. Bondade 
fingida porque é desprezo, desdém ou indiferença. Dúvida passiva porque 
não é aquela dúvida que engendra a curiosidade e a pesquisa, mas a que 
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pergunta: será? irônica e cruza os braços. (...) Você diz que ele ensinou a 
você a não ser exigente com a vida... Como isso! se você se confessa um 
inadaptado e tem um desprezo pelo Brasil e pelos brasileiros. O mal que 
esse homem fez a você foi torná-lo cheio de literatices, cheio de inteligenti-
ces, abstrações em letra de forma, sabedoria de papel, filosofia escrita: nada 
prático, nada relativo ao mundo, à vida, à natureza, ao homem. (...) e foi, e 
é outros gatunos da laia dele que roubaram a você as riquezas da felicidade, 
que só pode existir nessa terra pela adaptação, pela correspondência, pelo 
equilíbrio.” (ANDRADE, 2002: 68)

Não apenas o título antitético de Os 25 poemas da triste alegria, mas também o 
poema que abre o livro, “A sombra do homem que sorriu”, revelam o desdém 
descrito por Mário, que, de fato, acaba por anular a alegria “fingida” pelo eu 
lírico. Se há instantes de conciliação em alguns poemas, como vimos anterior-
mente em “A beleza da vida na alegria da manhã”, o penumbrismo mineiro se 
revela paradoxal, uma vez que a tristeza passa a se consolidar antes da alegria, 
enquanto a sombra trata de encobrir o homem antes que possamos vê-lo sorrir.

Ah! que os tapetes não guardem
a sombra inútil dos meus passos...
Eu quero ser, apenas,
um homem que sorriu e que passou
erguendo a sua taça com desdém.
(ANDRADE, 2012: 23)

Não havia, no entanto, tapetes no caminho e muito menos passagem franca 
e livre para que o homem pudesse erguer a taça e desdenhar o mundo que o 
cercava. Embora Drummond tenha abandonado o Penumbrismo pelas luzes 
modernistas, a sua passagem pelo universo de Anatole France não abandona-
ria sua memória de todo. Esse riso triste seria um obstáculo no caminho do 
poeta, que faria opção pela vereda modernista, mas jamais deixaria de registrar 
em suas retinas a presença sombria da pedra do ceticismo.
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Nessa selva selvaggio, Drummond teve como guia um mestre modernista: 
Mário de Andrade. Não por acaso, elegeu o primeiro verso da Divina Comédia 
– Nel mezzo del camin – para nomear o poema mais vanguardista do Modernis-
mo (“No meio do caminho”), que operou uma verdadeira revolução poética 
na época, passando pelo inferno da crítica até atingir o céu da consagração 
literária. O título escolhido talvez fosse também uma referência a Nel mezzo del 
camin, uma das composições de Olavo Bilac, poeta da admiração de Drum-
mond, marcada por inversões e por um hermetismo a toda prova.

Mas se no meio do caminho tinha uma pedra, como também havia no 
caminho de Dante, só mesmo um outro poeta para apontar um caminho 
alternativo. Silviano Santiago afirma no prefácio das Cartas que: “Mário é o 
mestre que o conduzirá pelo caminho intelectual que intui” – e ainda acres-
centa: “Tudo o que nele (Mário) sobra, falta ao jovem mineiro.” (ANDRA-
DE, 2002:11)

Os caminhos dos poetas tangenciam-se em Minas, mas Carlos e Mário 
traçavam destinos diferentes: o provinciano mineiro, completamente inadap-
tado ao ambiente rural de sua pequena cidade, almejava o cosmopolitismo 
dos grandes centros urbanos; o cosmopolita paulista saía em busca de re-
giões exóticas e isoladas do Brasil, como a Amazônia, procurando catalogar 
a cultura brasileira e registrar os matizes folclóricos de vários lugares do país. 
O citadino é nacionalista; o provinciano, universalista. Mário se encanta com 
o cenário brasileiro e a cultura do povo, Carlos se entedia com a paisagem 
bucólica que o envolve, como demonstra no último verso de “Cidadezinha 
qualquer”: “Eta vida besta, meu Deus!” (ANDRADE, 2005:63)

Como o cameleiro e o marinheiro que se contrapõem em Despina, uma das 
Cidades invisíveis, de Ítalo Calvino (CALVINO, 2003: 23), cada Andrade busca 
em outro espaço o que está ausente em sua terra de origem: o mineiro busca 
os grandes centros urbanos; o paulista a tradição cultural do interior do Brasil.

O diálogo entre Mário e Carlos modificou a ambos: se um não permaneceu 
um seguidor fiel de Anatole France, o outro não conseguiu alçar a plena feli-
cidade apregoada pelo Modernismo de 22. Foi lançada uma nesga de sombra 
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na alegria modernista e uma réstia de luz no penumbrismo mineiro. O riso 
irônico foi uma alegria enviesada que Drummond fez encenar no palco poéti-
co, enquanto Mário terminou seus dias amargando os excessos nacionalistas e 
acreditando que tudo não havia passado de “hiperindividualismo implacável”, 
como afirmou em “O movimento modernista”, de 1942.

No caminho da desinstrução, mestre e discípulo cambiaram suas convic-
ções do passado. A desinstrução não apenas refletiu na obra de Drummond, 
como também na de Mário de Andrade. O poeta de Pauliceia desvairada, de 
1922, se liquefaz em melancolia nas “Meditações sobre o Tietê”, poema da 
Lira paulistana, de 1945, mesmo ano de sua morte. Drummond, também em 
1945, publica A rosa do povo, livro em que encena a presença de um público 
interferindo na Arte, ou melhor, em que o povo surge como palavra inquieta, 
atravessando o poema e sendo atravessada por ele, mostrando que o outrora 
“estéril turbilhão da rua”, do poema de Bilac, passa a interferir irremediavel-
mente na obra de arte:

Já agora te sigo a toda parte,
e te desejo e te perco, estou completo,
me destino, me faço tão sublime,
tão natural e cheio de segredos,
tão firme, tão fiel... Tal uma lâmina,
o povo, meu poema/ te atravessa.”
(ANDRADE, 2008, p. 23.)

Como proposta estética, os poemas do livro tematizam a rua, como em “A 
flor e a náusea”, mas há sempre uma incompatibilidade entre a lida diária e 
o acontecimento poético. Ainda assim, o eu lírico prossegue em seu intento 
ao assimilar e descrever os dramas pessoais do povo, como em “A morte do 
leiteiro”, e também ao expor a sua obra literária às multidões, como em “O 
elefante”, embora o objeto literário ainda torne à casa incompreendido pelas 
massas. O poeta, quem sabe, buscava seguir os conselhos do antigo mestre, 
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entrando em contato com os elementos do povo, buscando absorver a matéria 
da vida. A flor poética conseguiu romper o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio, 
mas nem por isso alcançou a popularidade almejada ou conseguiu se (con)
fundir com as massas.

Em A rosa do povo, Drummond faz uma homenagem a Mário de Andrade, 
provando que não havia esquecido a “desinstrução” do mestre modernista. De-
dica ao amigo o poema “Mário de Andrade desce aos infernos”. Mais uma 
vez retomava a Divina comédia, de Dante, em que o discípulo deixa-se guiar pelo 
poeta Virgílio e mergulha no Inferno em sua companhia, reafirmando a ca-
tábase como passagem necessária para transcender os horizontes da realidade 
previsível. Diante da incomunicabilidade, da aporia dos tempos modernos – em 
que o indivíduo se encontra solitário mesmo entre as multidões –, Drummond 
mergulha no abismo da memória para retomar o diálogo com o antigo mestre.

Essa transposição de horizontes na catábase, passagem do universo visí-
vel para o sensível, é claramente marcada na descida ao poço da memória, 
como vimos em “Suas cartas”, em que Drummond olha para o passado e 
reconstrói a sua transcensão de um horizonte a outro, como um momento 
inaugural da sua poética. Assim, Alguma poesia seria esse “divisor de águas”, 
que marcaria a passagem do poeta do universo tradicional para o universo 
abismal da poesia.

Em Os 25 poemas da triste alegria o escritor define sua poética, logo na intro-
dução do livro, como “muito simples” e considera o trabalho da escrita ape-
nas como uma representação dos sentimentos. É o que notamos nos versos de 
“Convite”: “É ali que eu escrevo/ os poemas que vou sentindo/ e as minhas 
cartas de amor”. (DRUMMOND, 2012: 3) Em Alguma poesia essa escrita seria 
revisitada, não mais como um processo do “sentir”, mas como uma atividade 
no campo do pensamento, que torna o ato de escrever refletido e complexo, 
um combate entre o ser e o fazer. É o que podemos ver em “Poesia”:

Gastei uma hora pensando um verso
que a pena não quer escrever.
No entanto, ele está cá dentro
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inquieto, vivo.
Ele está cá dentro
e não quer sair. Mas a poesia deste momento
inunda minha vida inteira.”1

No poema “Mário de Andrade desce aos infernos”, de A rosa do povo, o rom-
pimento com a realidade visível se torna uma iniciação, uma entrada no universo 
poético, seguindo uma trajetória semelhante a de Orfeu. É preciso penetrar sur-
damente no reino das palavras para encontrar a poesia no fundo das coisas, para 
achar a palavra sob o véu dos sentidos, aquela que, não inventada, ainda espera 
ser escrita. A rosa, por sua vez, simboliza um mistério a ser descoberto, num 
mundo que não pode ser tocado, uma vez que se encontra tácito na superfície 
dos homens e das coisas. A rosa do povo é, portanto, in tuída da vivência dos se-
res, no fazer-se das coisas, embora só possa ser nomea da e percebida no íntimo 
do artista e da obra literária: “... está cá dentro/ e não quer sair.”

A abertura do poema “Mário de Andrade desce aos infernos” revela o 
reencontro do eu lírico com a sombra de Mário, no Hades. O amigo aparece 
pulverizado na visão, como uma sombra: “Através do mar sanguíneo vejo. Mi-
nucioso, implacável, sereno, pulverizado...” (ANDRADE, 2008: 186), sendo 
recomposto plenamente na terceira estrofe do poema, a partir da memória do 
eu lírico:

III
O meu amigo era tão
de tal modo extraordinário,
cabia numa só carta,
esperava-me na esquina,
e já um poste depois
ia descendo o Amazonas,
tinha coletes de música,

1  DRUMMOND. Poesia completa. Rio de Janeiro: Ed. Nova Aguilar, 2003. p. 21.
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entre cantares de amigo
pairava na renda fina
dos Sete Saltos,
na serrania mineira,
no mangue, no seringal,
nos mais diversos brasis,
e para além dos brasis,
nas regiões inventadas,
países a que aspiramos,
fantásticos,
mas certos, inelutáveis,
terra de João invencível,
a rosa do povo aberta...
(ANDRADE, 2008:186-7)

O poeta claramente aponta para o título do livro: A rosa do povo. Mário re-
presenta essa figura multifacetada e plural, que viaja pelos brasis em busca de 
significados, dos sentidos do poético que estão presentes na cultura do povo, 
no contato com os elementos populares, tal como havia apregoado em suas 
cartas. Mas poderia esse vínculo frágil entre rosa e povo permanecer mesmo 
depois da morte do poeta?

IV
A rosa do povo despetala-se,
ou ainda conserva o pudor da alva?
É um anúncio, um chamado, uma esperança embora frágil, pranto                   

   [infantil no berço?

Talvez apenas um ai de seresta, quem sabe.
Mas há um ouvido mais fino que escuta, um peito de artista que incha,
e uma rosa se abre, um segredo comunica-se, o poeta anunciou,
o poeta, nas trevas, anunciou.
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Mário de Andrade desce aos infernos, mas, como Orfeu, continua a trans-
mitir o canto, a tanger a lira e a anunciar seus mistérios poéticos. A rosa de 
Mário, à semelhança da “Rosa dos Beatos”, lugar seleto ocupado por Beatriz 
no “Paraíso” de Dante, é um símbolo místico de revelação. Em A divina comédia, 
Dante dedica à Rosa versos belíssimos: “No amarelo da Rosa sempiterna,/ 
da qual provém, por seu perfume expresso,/ um hino ao Sol da Primavera 
eterna.” (ALIGHIERI, 1998: 213) Deixando esse círculo do Paraíso, onde 
repousará Beatriz, o poeta florentino vê a amada pela última vez e lhe dirige 
palavras de admiração e agradecimento:

(...) por mim, no Inferno, até inscreveste
o rastro teu quando eu perdido estive;

por tantas coisas que me ofereceste
conhecer, por tua força, tua bondade,
graça e valor a agradecer sou preste.

De servo me hás trazido à liberdade,
por todo modo e por toda via
a que bastasse a tua potestade.
(ALIGHIERI, 1998: 218)

Assim como Dante revela toda a sua admiração por Beatriz no Círculo da 
“Rosa dos Beatos”, no Paraíso, assim também, em “Mário de Andrade desce 
aos infernos”, Drummond revela sua admiração por aquele que soube lhe 
mostrar um novo caminho. Só que no poema drummondiano não há reden-
ção ou ascensão ao paraíso. A sombra robusta de Mário desce aos Infernos 
e desliza pelo rio Aqueronte, seguindo seu destino após a morte. A obra 
do artista, no entanto, sobrevive. São as suas palavras a “rosa sempiterna” 
que se cristaliza em carbúnculo e diamante: pedras preciosas no meio do 
caminho.
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Agora percebo que estamos amputados e frios.
Não tenho voz de queixa pessoal, não sou
um homem destroçado vagueando na praia.
Muitos procuram São Paulo no ar e se concentram,
aura secreta na respiração da cidade.
É um retrato, somente um retrato,
algo nos jornais, na lembrança,
o dia estragado como uma fruta,
um véu baixando, um ríctus
o desejo de não conversar. É sobretudo uma pausa oca
e além de todo vinagre.

Mas tua sombra robusta desprende-se e avança.
Desce o rio, penetra os túneis seculares
onde o amigo marcou seus traços funerários,
desliza na água salobra, e ficam tuas palavras
(superamos a morte, e a palma triunfa)
tuas palavras carbúnculo e carinhosos diamantes.
(ANDRADE, 2008, pp. 186-189)

Miticamente, o carbúnculo é uma pedra que emite luz própria, enquanto 
o diamante é elemento da realidade, preciso em seu risco e precioso em sua 
materialidade. Se a imagem do poeta Mário de Andrade não pôde ser absor-
vida inteiramente pelos jornais ou pela memória, a obra em si é uma marca de 
perenidade, o rompimento definitivo dos véus sombrios da morte.

Considerando os primeiros passos de Drummond nas sendas da poesia, 
vemos o quanto o escritor se deixou marcar pelas palavras de Mário de 
Andrade, principalmente na correspondência trocada por longos anos. Não 
partilharam da presença física um do outro, nem comungaram das mesmas 
opiniões, tão distintas eram suas personalidades, mas as palavras de ambos 
se afinaram, como instrumentos numa orquestra, buscando cada qual o seu 
arranjo.
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Se a cidade de São Paulo ficou marcada pela inauguração do primeiro olhar 
modernista, acrescido de tantos outros olhares que se foram sobrepondo nes-
sa caminhada, podemos dizer que um caminho da desinstrução se abriu em 
Belo Horizonte e foi dar em qualquer ponto da terra, além, muito além da 
experiência e do experimentalismo modernista.
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Ivan Junqueira: voz, 
verso e mais

Marcos  Pasche

Eu sou apenas um poeta a  
quem Deus deu voz e verso.

Ivan Junqueira

Para falar de Ivan Junqueira num momento de celebração, 
como é este momento, começo recorrendo a palavras de um 

de seus maiores intérpretes e amigos, Per Johns, para quem a poesia 
do autor de Os mortos é um “dédalo de arcaicas escrituras”.1 É um 
dédalo por seu caráter labiríntico, que faz da linguagem poética 
uma tradução do mistério, sendo também ela – a linguagem poética 
– um enigma particular; é arcaica por seu deliberado e inconteste 
vínculo com a ancestralidade – dos castelos, das masmorras, dos 
reis e dos abades; e é escritura porque seu traço verbal se revela per-
sonalíssimo e, pelo seu requinte, torna a escrita literária um ato de 
sacralidade cultural. 

1 In: JUNQUEIRA, Ivan. Poesia reunida. São Paulo: A Girafa, 2005. pp. 263-274 (seção 
“Fortuna Crítica”). Os poemas de Ivan Junqueira citados nesta intervenção provêm da 
mesma fonte, pelo que, após a transcrição, indicarei apenas o número da página.
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Ler Ivan Junqueira é adentrar o reino da monumentalidade artística. Atrevo-
-me a dizer que seria impossível não encontrar em qualquer um dos seus 
volumes de poesia textos que não causem no leitor a sensação de impacto 
– pela contundência das imagens, pelo estoicismo da voz que as apresenta 
e, principalmente, pela construção de um discurso exato e magnífico. Para 
dar um exemplo, passo à leitura de “Esse punhado de ossos”, extraído de  
A sagração dos ossos (1994), ponto culminante de uma bibliografia em invariável 
estado de culminância:

Esse punhado de ossos que, na areia,
alveja e estala à luz do sol a pino
moveu-se outrora, esguio e bailarino,
como se move o sangue numa veia.
Moveu-se em vão, talvez, porque o destino
lhe foi hostil e, astuto, em sua teia
bebeu-lhe o vinho e devorou-lhe à ceia
o que havia de raro e de mais fino.
Foram damas tais ossos, foram reis,
e príncipes e bispos e donzelas,
mas de todos a morte apenas fez
a tábua rasa do asco e das mazelas.
E ali, na areia anônima, eles moram.
Ninguém os escuta. Os ossos não choram (p. 166).  

 Para a crítica literária, a obra do autor de Cinzas do espólio denota um pro-
blema dos mais intrincados, referente à relação de pertencimento entre autor 
e época. Por mais que se empreguem termos como “pluralidade”, “diversida-época. Por mais que se empreguem termos como “pluralidade”, “diversida-. Por mais que se empreguem termos como “pluralidade”, “diversida-
de” e “heterogeneidade” para classificar a poesia contemporânea, é possível 
verificar com clareza que os mecanismos de legitimação social da literatura 
– as grandes editoras, as feiras do ramo, os prêmios mais badalados, os su-
plementos jornalísticos e as ementas universitárias – tendem a endossar como 
autênticos representantes do presente autores e obras explicitamente herdeiros 
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do Modernismo (falo do Modernismo mais festivo e iconoclasta). Por essa 
perspectiva, não há razão para ver como “de hoje” um poeta que em 1980 
publica um livro intitulado A rainha arcaica, que em tudo parece demonstrar 
uma opção pelo passadismo, tanto na forma (um conjunto de catorze sone-
tos), quanto no tema (a evocação de Inês de Castro, a rainha galega medieval 
que baila entre a história e a lenda). Mas não se trata de passadismo. Trata-se 
de uma escolha pelo poético, e não pelos dogmas de qualquer espécie que se 
formam acerca dele. Ainda que não lhe fosse corrente o vocabulário informal, 
tampouco quisesse fazer barulho contra as vanguardas e seus continuado-
res, é possível supor que Ivan Junqueira tenha percebido algumas chatices 
da contemporaneidade e, assim, tenha decidido fazer uma obra eterna. Por 
isso é que o vemos, em sua extraordinária atuação ensaística, estudioso dos 
antigos, dos modernos e dos recentes, e também é por isso que vemos em 
sua poesia a manifestação de modernidade sem viés programático, isenta das 
dicotomias que pretendem separar de modo absoluto o velho e o novo, o 
passado e o presente, o sim e o não. Acerca disso, sua presença na literatura 
brasileira ilustra, a um só tempo, um modo contraditório e lógico de expri-
mir atualidade: contraditório porque a força de sua obra não se abastece das 
linhas correntes da poética hodierna, ou seja, o boicote de categorias teóricas, 
a experimentação tornada experimentalismo e a recusa à comunicabilidade, o 
que dá à sua poesia um espírito contracontemporâneo ou não contemporâneo.  Porém, 
tomando o fenômeno pelo ponto de vista da, por assim dizer, atualidade 
oficial, veremos em Ivan um poeta perfeitamente contemporâneo, e por uma 
razão relativamente simples: se o critério de pertença ao presente literário é a 
diferença, a maneira como Ivan se distingue da maioria dá a ele uma proprie-
dade ímpar, pois raramente se encontra em nosso panorama literário obra que 
se assemelhe à sua, que, diga-se de passagem, não se exime da assimilação de 
concepções ideológicas e recursos poéticos prestigiados no século XX, como, 
por exemplo, a recusa de valores consagrados pela convenção, o verso livre e a 
intertextualidade. A mais, há em sua obra uma leitura transtemporal da mar-
cha humana que dificilmente encontrará paralelo entre seus coetâneos. Cito 
“Vai longe o tempo”, também inscrito em A sagração dos ossos: 
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Vai longe o tempo em que sabias
gravar no espaço essas insígnias
com que os profetas anteviam
as maldições do Apocalipse
e as duras penas do Juízo.

Vai longe o tempo do martírio
e dos algozes no patíbulo,
das lâminas da guilhotina
e das masmorras onde as vítimas
na áspera pedra apodreciam.

Não ouço mais o grito estrídulo
dos que à tortura sucumbiam,
nem vejo a língua intumescida
de quem na forca sacudia
os músculos frios e lívidos.

Já não me cega os olhos vítreos
a luz dos ossos nos jazigos
e há muito que, à cruz vazia,
não sobe um mártir em suplício
nem outro alguém que nos redima.

Vai longe o tempo, e todavia
sequer por isso te suicidas
ante um mundo que, mais polido,
de outra maneira te assassina,
mas sem deixar um só vestígio (p. 156).

Por fim, como esta intervenção aproxima-se do depoimento, quero finali-
zar com um breve relato pessoal. Foi numa sala de aula, como estudante da 
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Faculdade de Letras da UFRJ, em 2005, que conheci a poesia de Ivan Jun-
queira, então apresentada por Antonio Carlos Secchin, outro grande amigo e 
intérprete do autor de O outro lado, e meu mestre da vida inteira. Noutras salas 
de aula, anos à frente e já como professor de Literatura, apresentei essa poesia 
a muitos de meus alunos. Para a minha surpresa, a despeito da erudição e da 
atmosfera trágica dos textos lidos, foi-me incontável o número de rapazes 
e moças que, após as aulas, reproduziam os poemas junqueirianos em seus 
perfis das redes sociais da internet. Falo de jovens que pertenciam a turmas 
de início de Ensino Médio ou de curso pré-vestibular, da Zona Oeste do Rio 
e da Baixada Fluminense, nas quais predominava um grupo cuja idade osci-
lava entre quinze e vinte anos, a maioria sem leitura frequente de literatura 
(ou, por vezes, de qualquer tipo). A vista de poemas como “E se eu disser” 
(também desse livro-patrimônio que é A sagração dos ossos) era arrepio para as 
pálpebras, e naquelas circunstâncias o conhecimento só aceitava derivar do 
encantamento:

E se eu disser que te amo – assim, de cara,
sem mais delonga ou tímidos rodeios,
sem nem saber se a confissão te enfara 
ou se te apraz o emprego de tais meios?
E se eu disser que sonho com teus seios,
teu ventre, tuas coxas, tua clara
maneira de sorrir, os lábios cheios
da luz que escorre de uma estrela rara?
E se eu disser que à noite não consigo
sequer adormecer porque me agarro
à imagem que de ti em vão persigo?
Pois eis que o digo, amor. E logo esbarro
em tua ausência – essa lâmina exata
que me penetra e fere e sangra e mata (p. 150).
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Ivan Junqueira agora habita o mundo de que sua poesia foi música 
constante – o mundo dos mortos. Que desse mundo inaudito e invisível, 
onde o sol é já posto, soe essa música capaz de fazer ouvir e ver o que há 
para além dos maniqueísmos, por providência da poesia – que é mais do 
que voz e verso.   
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E n s a i o

Murilo Mendes: a invenção 
do relâmpago na crítica

Poeta e 
pesquisador.

Eduardo Rosal

Para começar a percorrer o que propomos como “imagem re-
lampejante” do texto crítico de Murilo Mendes, vale recorrer 

à sua poética da homogênese essencialista, elaborada a partir das conver-
sas com Ismael Nery. Joana Matos Frias resume tal poética: 

Em rigor, a homogênese essencialista sobredetermina quatro 
princípios matriciais que constituem as raízes da estrutura poe-
tológica de Murilo Mendes: i) a universalidade da arte, e, concreta-
mente, da poesia; ii) a definição do artista-poeta como estabele-
cedor de relações, e, portanto, centro de convergência; iii) o entendi-
mento da obra ou do texto como lugar de conciliação de contrários; 
iv) a necessidade de abstração do espaço e do tempo. (2002, p. 68)

Estes quatro princípios nortearão também a crítica de Murilo. 
Aqui, a atenção recai sobre o princípio de abstração do espaço e do tempo. 
Assim, tateamos a forma da crítica de Murilo e sua estrutura de 
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montagem anacrônica e atópica. Tal abstração exige de nós um mergulho na 
instabilidade porque nos livra da âncora da cronologia, das verdades históricas 
que nos atam a postulados da Arte. Abstrair espaço e tempo nos faz reconhe-
cer a coexistência de sonho e fato, invenção e memória, numa montagem que 
se assemelha ao princípio metodológico de associação de imagens do Bildera-
tlas Mnemosyne, de Aby Warburg, tal como a releitura anacrônica da história, de 
Georges Didi-Huberman.

Neste texto embrionário, partimos da leitura de Retratos-Relâmpago e, por 
extensão, A invenção do finito, de Murilo. Na Invenção, percebemos a mesma for-
ma crítica dos Retratos. Os títulos já indicam caminhos de leituras. Murilo 
não pronuncia julgamentos; cria imagens relampejantes que dialogam com os 
relâmpagos que a obra lhe provoca.

Como um relâmpago, a crítica de Murilo é um instantâneo. Em vez de cap-é um instantâneo. Em vez de cap-um instantâneo. Em vez de cap-
tar impressões ou verdades da obra, estabelece diálogos entre duas formas de 
criação que passam a se dispor mutuamente sem que uma explique e suplante 
a outra. Murilo não hierarquiza as artes. Sua crítica não é senão a garantia da 
impossibilidade de tradução da pintura, da escultura ou da música na crítica. 

Escrever “amarelo” não diz os amarelos de Van Gogh. Não se diz o traço 
do pincel em uma palavra, um verso. Um não corresponde ao outro, mas cada 
qual guarda em si uma condição inerente de dialogar com o outro. Nessa 
condição, mora a imagem. Murilo não diz as cores ou os traços; cria imagens 
relampejantes que, após o trovão, silenciosamente dizem o que é impossível 
dizer. Seu empenho não é o de fazer com que o raio caia duas vezes no mesmo 
lugar, mas o de garantir que outros raios caiam. Não se trata de recuperar o 
relâmpago passado, mas de imaginá-lo (reinventá-lo com imagens) com sen-(reinventá-lo com imagens) com sen-á-lo com imagens) com sen-com sen-
sibilidade e inteligência. Murilo escreve retratos, inventa o finito, o lampejo, e 
inscreve na crítica o efêmero infinito.

Os textos críticos de Murilo são concisos.1 Já não está mais em questão o 
Murilo leitor das hipérboles de Castro Alves (esse Murilo do excesso formal 

1 Isso é o que Luciana Stegagno Picchio chamou de “apresentação-síntese”. Outro que também acen-
tuou esse aspecto foi Júlio Castañon Guimarães.
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que parece ainda pairar ingenuamente no imaginário comum), mas sim aquele 
que se cabralizou. Sua crítica não recai no equívoco de tentar dar conta da 
obra; antes, mergulha nela, sonha seus relâmpagos, ciente de não poder dizê-
-los. E por isso mesmo livre para perguntar sempre, interrogando a própria 
condição crítica humana.

A estrutura dos Retratos é construída fragmentariamente, com uso constante 
de: sinais gráficos subdividindo os textos; o ponto romântico (•) dividindo os 
parágrafos; o recurso da citação; os parágrafos blocados. Essa arquitetura2 em 
blocos gera uma tensão com a continuidade, posto que a aparente aleatorie-
dade das partes, ao fim, cria uma unicidade.

Para dizer o indizível, Murilo persegue a 
fulguração do relâmpago, como escreve Ferrei-
ra Gullar em Relâmpagos: “Toda obra de arte 
atinge nosso olhar como uma inesperada ful-
guração, um relâmpago. Atrevi-me algumas ve-
zes a tentar fixar esse relâmpago em palavras.” 
(2003, p. 11)

 ȅ

Para além da coincidência entre Relâmpagos e Retratos-Relâmpago, façamos ago-
ra um breve paralelo. Em “Fernand Léger: nova poética”, de Relâmpagos, lemos: 
“A beleza sopra onde quer.” Indo à obra muriliana, encontramos o verso “A 
poesia sopra onde quer” no poema “Novíssimo Orfeu”, de As Metamorfoses. 
Para salientar ainda mais essa “coincidência”, descobrimos que Gullar tam-
bém já havia utilizado este mesmo verso muriliano como epígrafe em “Augus-
to dos Anjos ou Vida e Morte Nordestina”.

Em Relâmpagos, Gullar concebe a “obra enquanto materialidade significante; 
experiência sensorial, sensual, afetiva.” (2003, p. 11) “E ver não é apenas a 
apreensão da materialidade da obra; é também penetrar na tessitura de signi-
ficados.” (2003, p. 11) Assim como, Gullar mostra, Degas faz arte com um 

2 “O arquiteto ilumina o relâmpago.” (MENDES, 1994, p. 1037)
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tema banal, também o crítico pode falar sobre banalidades, sobre aquilo que 
lhe dá o prazer do texto. Logo, o que importa apreender é a forma e o como a 
crítica é escrita e a pintura, pintada. Como dar forma ao choque?

Choque: tensão (superior à do corpo humano) de corrente elétrica do con-
tato entre os polos negativo e positivo, por meio de um condutor (o corpo 
humano). Um “contraste iluminador” que atinge o corpo e provoca reação. 
Na crítica, o choque é o movimento inicial. O deslumbramento é a cons-
ciência criativa do autor, a partir de uma reação reflexiva. O crítico absorve o 
choque, o relâmpago da obra, mas só escreve a turvação provocada pelo exces-
so de luz porque o choque é instantâneo, lampeja e nos deixa em deslumbre, 
como Gullar confessa, diante de Les Demoiselles d’Avignon, de Picasso: “Tenho-o 
agora diante de mim e verifico que já não me choca. Apenas me deslumbra.” 
(2008, p. 73)

Permitamo-nos uma banalidade: imaginemos que a proposta aqui é tal 
qual sentir o cheiro do asfalto depois de uma daquelas rápidas chuvas de 
verão. Essa imagem, sabemos, é um lugar-comum, mas vamos tentar ir além. 
Peguemos como exemplo a pintura de Georges Braque (que é motivo em 
Relâmpagos e Retratos-Relâmpago): Braque seria o asfalto, ao passo que os dois 
críticos, a chuva, que, ao cair, penetra pouco a pouco no corpo do asfal-
to. Nós, depois, auscultamos o cheiro do chão secando ao sol. Memórias 
que desconhecemos, vindas não sabemos de onde, banham-se nas nossas 
lembranças. Memórias inventadas. Estamos no mesmo tempo: nós, Braque, 
Murilo e Gullar. Ou em tempo nenhum? Alguém passa, mas Gullar diz 
que, “O cimento esquece/ o seu último passo” (GULLAR, 2008, p. 12), 
porém, a cada chuva o cheiro do asfalto renasce, outro, e sempre o mesmo. 
Durante a chuva, os relâmpagos. Depois, o cheiro. E depois? Talvez nos 
caiba criar sentidos, para, quem sabe, apreender o porvir do que passou, 
passando, como quem pisa sobre as pegadas que o cimento não deixou, mas 
que podemos imaginar.

Murilo Mendes trabalha no limiar de dizer o indizível. 

 ȅ
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Imagem relampejante: a imagem que é forma, não mera percepção física do 
visual; a capacidade imagética que, com emoção e rigor formal, fundamenta 
a crítica muriliana; “pensar com os ouvidos”, diria Adorno; a imagem que é 
música; imagem criticamente inventiva e capaz de reler a história; a imagem 
que constrói variedade, multiplicidade de olhares e, sobretudo, um constante 
metamorfosear.

 ȅ

Dizendo de maneira simples, a forma através da qual Murilo enxerga a 
obra de arte é tal qual a de quem vê com olhos fechados, ou de quem tenta 
enxergar no escuro, em que não há nenhuma fresta de luz, a não ser por alguns 
relâmpagos, fulgurações. Contudo, esses relâmpagos, que invadem a escuri-
dão, possibilitam a visão parcial do espaço, mas, ao mesmo tempo, cegam por 
sua intensidade. Assim, o observador vê e não vê o objeto.

Mas não é preciso abandonar o breu e encaminhar-se à luz. Com a visão 
total impossibilitada, e apenas vendo o objeto através de pequenos instantes 
de clareza, uma alternativa para apreendê-lo é tateá-lo no escuro, “caminhar às 
apalpadelas” (MENDES, 1994, p. 1197), ouvindo seu silêncio e guardando 
seus fulgores. A partir do tatear é que se vai construindo um conhecimento da 
imagem do objeto, conhecimento que jamais dá conta da imagem, e por isso 
mesmo se resguarda de maiores equívocos, ainda que se lançando ao perigo 
dos erros. “Tocar é conhecer.” (1994, p. 825) Assim, Murilo constrói suas 
imagens do objeto, através dos lampejos da percepção intelectual conciliados 
à sensorial, sensível. Tal qual o artista, o crítico não pode separar sentimento 
e pensamento porque as imagens suscitam ambos. Murilo leu Heráclito e 
Nietzsche. Preza a “tensão harmônica dos contrários” e não dissocia vida e 
arte, poesia e pensamento.

 ȅ

Nos Retratos e na Invenção, encontramos um panorama de diálogos de Murilo 
Mendes, por meio de colagens e montagens de partes. Cabe ao leitor conjecturar 
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os silêncios entre as partes que (através de descrições,3 
confissões4, citações5, entre outros métodos) criam 
uma imagem, uma atmosfera, um retrato em movi-
mento, da obra ou do artista, criando uma espécie de 
mapeamento crítico com liberdade ensaística, mas sem 
se esquivar de elaborar um “juízo estético”, como diria 
Luiz Costa Lima lendo Kant.

Trata-se de ideias avulsas que vão convergindo em um todo. Cada fragmen-
to é um relâmpago crítico que tenta fixar o relâmpago que a obra causa em 
quem a vê/lê. Murilo realiza o que ele aponta em Rimbaud: “Fixa a vertigem, 
silêncios. (1994, p. 675)” Sendo a obra de arte uma forma de conhecimento 
do homem, do mundo, a crítica de Murilo se perfaz de uma subjetividade que 
pensa sobre o pensamento porque cria imagens a partir de imagens.

 ȅ

Não há como dizer o relâmpago, mas Murilo teima e segue tentando dizer. 
O relâmpago é um espanto diante do belo (mas nem entremos por agora nos 
méritos de Kant e Stendhal). Esse espanto é o que sentiu Barthes ao se depa-s de Kant e Stendhal). Esse espanto é o que sentiu Barthes ao se depa-
rar com a foto do irmão de Napoleão (“Vejo os olhos que viram o Impera-
dor”), como ele mesmo escreve nas primeiras linhas de A câmara clara, mas que 
traz consigo a impossibilidade de que esse espanto seja compartilhado, o que 

3 O método da descrição tem um papel importante e recorrente na construção da imagem do outro. 
Através dele, Murilo recorre à memória (de quando visita ateliês, por exemplo) e à invenção, indicando 
de que maneira fato e sonho convergem numa imagem crítica viva.
4 Fugindo ao esperado de um crítico, Murilo se permite fazer confissões em sua escrita crítica, de modo 
a não só subjetivar o empenho crítico como também a sustar o leitor e convidá-lo à percepção de sua 
própria poética em conexão com a do outro.
5 O método da citação é crucial para a crítica muriliana. Através dele, Murilo se apropria dialogicamente 
da obra alheia. Relacionemos com o que Beatriz Sarlo expõe, quando fala do jazz e do diálogo com a 
tradição jazzística que cada nova música faz, em que a tradição está presente mesmo nas ausências, nos 
silêncios. Nada no jazz é mera cópia do passado; há em toda releitura nova singularidade que reaviva a 
tradição. Cabe ao ouvinte perceber esse diálogo e através dele estabelecer sentido. Ler a crítica muriliana 
atento às citações é como ouvir jazz.
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o leva a dizer: “A vida é, assim, feita a golpes de pequenas solidões” (2012, p. 
13). A crítica de Murilo é uma tentativa de compartilhar a pequena solidão 
que lhe causou a obra de arte.

 ȅ

Murilo percebe a impossibilidade de dizer a pintura, a incapacidade de 
transcrever6 a obra. Assim, os relâmpagos são o limite, aquilo que é possível 
e necessário, mas que só se sustenta como hipótese, por isso se quer hipótese, 
porque a pintura é o que ela contém e o que não contém; é o que está na su-
perfície plana do quadro e o que se esconde no mistério das cores, dos traços; 
a pintura, aliás, já saiu do quadro; é o que enxergamos com intelecto e emoção.

 ȅ

A imagem relampejante da crítica funciona como um relâmpago para o lei-
tor, um relâmpago que assegura um outro, anterior, o da obra. Nesse sentido, 
a crítica muriliana é uma crítica de memória, enxergando nesta a capacidade 
de aliar passado e invenção. O Murilo crítico é uma espécie de áugure do 
passado que abstrai espaço e tempo, porque só liberto das noções fechadas de 
cronologia e topografia é capaz de criar as dissonâncias do ver. “Nas asas do 
transistor voa o áugure.” (MENDES, 1994, p. 1.038) Mesmo escrevendo so-
bre seus contemporâneos, Murilo lança mão da memória. Sabe que nela estão 
as dimensões do sonho e do involuntário. Assim garante outra dimensão, a do 
afeto. Erudito7 e sensível8. Tradicionalista e vanguardista.

6 No entanto, o prefixo “trans” é recorrente na prosa crítica muriliana, inclusive com neologismos: 
“transformar” (p. 1.211), “transcristão” (p. 1.210), “transcurei” (p. 1.211), “transposição” (p. 1.215) 
etc. Por que não pensarmos também na “transcriação” da teoria da tradução de Haroldo de Campos?
7 Erudito não se basta na erudição; dispõe-se a superá-la, como Lichtenberg, a quem Murilo cita: 
“Atual mente procura-se divulgar a sabedoria por toda parte: quem sabe se daqui a poucos séculos não 
haverá universidades destinadas a restabelecer a antiga ignorância?” (1994, p. 1.207) Erudito com hu-
mor e sonho. Desde o século XVIII, Lichtenberg é contemporâneo de Murilo.
8 Sensível não apenas no sentido mais imediato da palavra, mas no atribuído por Mário Pedrosa. Sensí-
vel porque sabe mergulhar na tradição que uma obra ou um artista traz consigo, ao mesmo tempo em 
que se abre ao novo, ao diferente, ao relâmpago.
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Desde menino, Murilo possuía o gosto pela colagem e pela abstração: 

Ainda menino eu já colava pedaços da Europa e da Ásia em grandes 
cadernos. Eram fotografias de quadros e estátuas, cidades, lugares, monu-
mentos, homens e mulheres ilustres, meu primeiro contato com um futuro 
universo de surpresas. (1994, p. 973)

 ȅ

Desde Merleau-Ponty que a percepção se delineia por um trabalho mútuo 
da tateabilidade com a visibilidade, do visível com o tangível, de modo que 
“devemos fechar os olhos para ver quando o ato de ver nos remete, nos abre 
a um vazio que nos olha, nos concerne e, em certo sentido, nos constitui” 
(DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 31), como um cego tocando aquilo que o 
vê. Ou, como diz Rancière: “Uma visibilidade ‘táctil’, a visibilidade do gesto 
da pintura que substitui a de seu resultado.” (2012, p. 91)

A visualidade do tátil já está presente na primeira página de O que vemos, o 
que nos olha, quando Didi-Huberman cita Ulisses, de Joyce: “Se se puser os cinco 
dedos através, é porque é uma grade, senão uma porta. Fecha os olhos e vê.” 
Mais adiante, Didi-Huberman escreve:

É que a visão se choca sempre com o inelutável volume dos corpos 
humanos. In bodies, escreve Joyce, sugerindo já que os corpos, esses objetos 
primeiros de todo conhecimento e de toda visibilidade, são coisas a tocar, a 
acariciar, obstáculos contra os quais “bater sua cachola” (by knocking his sconce 
against them). (2010, p. 30)

Em Didi-Huberman e Murilo, a visibilidade se configura pela perda do 
objeto, por isso a ideia do fechar o olho e tatear para ver. Para Freud, o me-
lancólico ignora o mundo exterior porque só se volta para aquilo que perdeu, 
ao passo que, para Didi-Huberman e Murilo, a perda cria a imagem relam-
pejante que não só olha e é olhada pelo que objeto perdido, como também 
abarca uma pluralidade imagética que traz à tona o mundo circundante, ou os 
vestígios dele, “quando ver é sentir que algo inelutavelmente nos escapa, isto 
é: quando ver é perder. Tudo está aí.” (DIDI-HUBERMAN, 2010, p. 34)
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Atento aos lampejos, Murilo faz conviver elementos a princípio indissociáveis, 
mas que, uma vez aproximados, iluminam o invisível da obra porque inquietam 
o ver, incitam a harmonia dissonante da imagem. “Há entre mim e ti o mínimo 
necessário/ Para assegurar tua invisibilidade.” (MENDES, 1994, p. 379)

O ato de ver é sempre marcado por uma bagagem cultural, política. Não 
existe olhar puro, o olhar selvagem dos surrealistas9. O “olho armado” murilia-
no sonhava com um olho em estado dialético (não no sentido hegeliano, mas 
no heraclitiano): árduo empenho de um olho com o ouvido, atento aos trovões, 
o prelúdio do relâmpago. “Ouvir o trovão é difícil; ouvi-lo e vê-lo com seus 
relâmpagos, dificílimo.” (1994, p. 1022) É aí talvez que resida a força motriz e 
a singularidade da crítica muriliana, cuja liberdade criadora assume isomorfica-
mente a estrutura de um relâmpago, em que, partindo da imagem, se abre em vá-
rias ramificações: artes plásticas, literatura, música, filosofia, arquitetura. Forma 
múltipla e desarticulada, tal como Murilo se apresenta em seus primeiros Poemas.

A crítica de Murilo ilumina a obra com “a intensidade da luz obscura” 
(MENDES, 1994, p. 1215), num fluxo harmônico. Objeto de arte e crítica 
asseguram mutuamente suas existências. A imagem relampejante estabelece um 
jogo para ser lembrada em sonho. O artista capta e perde a imagem. Toda obra 
de arte é um jogo com a perda, nunca é totalizador. Tendo perdido a imagem, o 
artista a persegue, tateando os vazios. Lembra Kant: é possível pensar, mas não 
é possível conhecer. 

Então o artista cria outros vazios, que significam, cria outras imagens (não 
miméticas). Essas lacunas criadas são vestígios do relâmpago imagético ini-
cial. Relâmpago: sempre um instante que se perde. O espectador, inquietado 
diante disso tudo, continua a inscrição da arte na história. Fecha os olhos, vê 
os vazios. Obra e espectador existem enquanto se olham. A obra oferta ao 
espectador sua imagem, a qual ele, após o choque, perde. O espectador segue 
perguntando ao objeto que vê, mas, apesar de seu maior esforço, jamais obtém 
respostas; ciente do sensível, jamais se abstém de perguntar.

A coisa perdida, inacessível: irrecuperavelmente guardada na arte. A arte 
segura e assegura a perda através das imagens. E o que faz a crítica murilina 
diante disso tudo? Cria, por sua vez, outras imagens relampejantes.

9 Breton apresenta essa noção de “olho selvagem” em Surrealismo e pintura, de 1925.
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 ȅ

Murilo Mendes sopra onde quer.
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O exercício da Pintura

Curador, Crítico 
de Arte, Professor 
Titular na Escola 
de Belas-Artes da 
UFRJ. Publicou 
textos sobre vários 
artistas brasileiros 
entre eles Antonio 
Manuel, Hélio 
Oiticica, Cildo 
Meireles, Lygia Pape, 
Waltércio Caldas, 
Mira Schendel, 
Franz Weissmann, 
Iberê Camargo 
e Anna Maria 
Maiolino, entre 
outros. Foi curador 
de exposicões em 
instituições nacionais 
e internacionas, 
como Pinacoteca 
do Estado de São 
Paulo, Centro 
Cultural Banco do 
Brasil, Paço Imperial, 
Tate Modern e 
Kunsthauss Zürich. 

Paulo Venancio  F ilho

Fazer um quadro que perdure como uma  
obra de arte é o nosso maior problema.

 Iberê Camargo*

A pintura de Iberê Camargo surge em situações adversas, na 
periferia da periferia da cultura universal. No Sul, na pro-

víncia, deslocada tanto dos centros universais como dos nacionais. 
Vencer esse déficit a partir mesmo das limitadas condições locais e 
de uma forte convicção adquirida – o ilimitado respeito pela alta 
cultura, a admiração incontida pelos mestres da tradição, a cons-
ciência plena da necessidade e critério na formação artística – é a 
tarefa que Iberê se impõe para se tornar pintor. É mais que evidente 
que sua ambição artística era consciente dos limites da condição 
cultural brasileira, do nosso atraso e isolamento. Esses ingredientes, 
mistura de provincianismo e arrebatamento artístico transcendente, 

* Entrevista a Antonio Bento. Diário Carioca, 21 jan. 1951.
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dão, creio, o sentido particular e fundamental da obra de Iberê Camargo, que 
não se encontra, com a mesma veemência, em nenhum outro artista brasileiro. 

Uma deformação estrutural típica brasileira, conjugada a uma ambição 
artística como poucas, estabelece o impulso e conflito por onde corre toda 
a obra: a irresolvida tensão entre deficiência do ambiente local e aspiração 
artística universal. Disso resulta seu destino um tanto solitário na arte brasi-
leira – necessariamente solitário tanto pela atitude quanto pela poética artís-
ticas. O Expressionismo é uma manifestação rara entre nós, minoritária, de 
uns poucos. Tudo indica que o destino de expressionista na Arte brasileira 
é ser solitário. É o caso de Iberê, solitário e também revoltado. A revolta em 
Iberê é índice de um impulso individualista, ambiguamente moderno, anti-
provinciano, antiburocrático, anti-establishment. Como artista, duas atitudes 
agem simultâneas no mesmo homem; de um lado, o respeito pela tradição 
do fazer, pelo entendimento dos meios técnicos estabelecidos, pelo ensino 
convencional e, de outro, o impulso moderno inovador, mas não gratuito: 
Iberê sempre foi um desconfiado das vanguardas, das atitudes de desprezo 
e descaso com a tradição. Enquanto uns faziam pouco caso da transmissão 
do conhecimento e do saber artístico historicamente acumulados, era isso 
tudo que Iberê ansiava e buscava. Estas forças, tradição e inovação, que 
muito bem poderiam ser contrárias, estabelecem juntas características um 
tanto inéditas nessa obra em seu tempo e lugar; de início, cronologicamente 
tardia em relação ao desenrolar da pintura moderna desde o pós-guerra e, 
ao final, plenamente contemporânea da pintura de término do século XX. 
Para efeito de relação e contraste, poderíamos citar a obra de dois grandes 
pintores continuadores/inovadores da tradição que teriam afinidades com 
Iberê: o holandês naturalizado norte-americano Willem De Kooning e o 
italiano Giorgio Morandi. Tanto um quanto o outro mantiveram estreitos 
vínculos com a tradição; entretanto, não foram além do moderno como 
Iberê. De certa forma, tudo indica, é o acesso tardio à modernidade que 
possibilita esses confrontos entre obras de cronologias distintas como acon-
tece nos anos 80 entre a pintura de Iberê e a de Jorge Guinle, confronto 
de gerações distintas. Eis um exemplo das possibilidades inusitadas de uma 
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certa disfuncionalidade histórica brasileira, pouco provável de acontecer em 
outras culturas mais hierarquizadas cronologicamente.

Como poucas, a obra de Iberê atravessa irresoluta, sem vacilações nos seus 
propósitos, mas não sem enormes dificuldades, o complexo percurso histó-
rico da pintura moderna da segunda metade do século XX, e, ainda, o início 
da pós-moderna, onde se vão verificar insuspeitas e surpreendentes relações 
e afinidades. Começando com Guignard, passando pela Escola de Pais, por 
Giorgio de Chirico, toda a série de influências 
que sofreu, além do que se passou na pintura 
já na sua maturidade, pop, minimal, até o retorno 
generalizado à tela nos anos 80, tudo isso con-
figura uma enorme variedade de perspectivas 
que Iberê deve ter experimentado sem se abalar. 
Iberê é um tardo-moderno que chega ao limiar 
da pós-modernidade na pintura que, em alguns 
momentos, parece estar mais próximo de um 
Anselm Kiefer, por exemplo, do que de um contemporâneo seu. Está próximo 
dos jovens que partem da pintura com algo já totalmente exaurido, ele que 
exauriu a experiência pictórica indo até o seu limite. Ao final, Iberê chega à 
“pobreza rica”, oximoro com o qual definiu a natureza do Sul, e que também 
define existencialmente o pintor ele mesmo.

Pobreza rica, uma rica aspiração desesperada e a consciência da pobreza 
cultural que é preciso superar. Tornar-se um homem culto, eis a questão. A 
disciplina e aplicação a que Iberê se impõe caracteriza, ainda mais no am-
biente desarticulado das artes plásticas brasileiras daquele tempo, quase um 
método antibrasileiro, contrário à improvisação, ao arranjo provisório tão 
frequente na vida brasileira. Não aceita contrafações, exige tudo na sua mais 
absoluta integridade e autenticidade. Um artista verdadeiro, autêntico, não 
pode tergiversar, não pode aceitar o falso em qualquer instância, isso a partir 
da própria tinta, do elemento básico da pintura, pelo qual Iberê lutou sem 
tréguas durante décadas. É algo óbvio, mas não tão claro num ambiente pouco 
exigente, que todo pintor deva pintar com tinta de grande qualidade, mais 
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ainda aquele que se exige em alto grau. Um verdadeiro sentido do ofício vai 
então se estabelecer junto com a vocação, e ambos permanecem indissociáveis, 
a vocação não se entende sem o sentido do ofício. A vocação sem o domínio 
do ofício é cega e o domínio do ofício sem o arrebatamento da vocação é 
vazio. A vocação exige um contínuo e extenuante aperfeiçoamento do ofício, 
e ao final ambos se confundem no virtuosismo dos últimos anos. Ainda assim 
é um virtuosismo irresolvido, insatisfeito, não aplacado, em teste contínuo, 
como mostra o fazer/refazer, a constante interminável dos últimos quadros. 

Ao mostrar o problema da formação do artista nas condições brasileiras, 
Iberê mostra o problema dele próprio. A acumulação, saturação de conheci-
mento pictórico, vai ser perseguida sem tréguas, por meio de um aprendizado 
sério, metódico, orgulhoso de se adquirir. Trata-se, portanto, de uma entrega 
total ao problema, que não é apenas técnico, já que o artista moderno quer 
se livrar de toda essa formação, ou colocá-la em suspenso, o que Iberê não 
poderia admitir simplesmente. Para ele, a pintura é continuidade, não há se-
paração entre pintura moderna e os grandes mestres da tradição. Se houvesse 
descontinuidade, não seria pintura, mas sim outra coisa, totalmente distinta 
e irreconhecível. Como a pintura é um modo de transmissão da experiên-
cia, daí também ser professor, isto é, transmissor. A pintura envolve todo 
um conhecimento sólido dos materiais, dos meios técnicos, dos mestres, do 
desenho, da gravura, que é preciso dominar em profundidade. É claro que a 
Europa, cultural, geográfica, vai ter uma importância fundamental nesse pro-
cesso. Simbolicamente é ainda o grande centro artístico, mas ainda, o grande 
e provavelmente o único centro da grande pintura – Iberê Camargo nunca se 
referiu a outra pintura que não fosse a europeia e a brasileira, já que a última 
é decorrência necessária da primeira. O que impressiona é a dimensão que 
Iberê dá a essa relação. Para ele, de fato, a pintura dos mestres da tradição é 
matéria viva – desafio e estímulo –, talvez como em nenhum outro pintor de 
sua época. Poderíamos imaginar Iberê como um dos últimos pintores moder-
nos a fazer cópias no Louvre, e talvez não estivéssemos errados. O imenso 
respeito, um tanto convencional e provinciano até certo ponto, que tem pela 
alta cultura – não só a pictórica, como seu conhecimento literário demonstra 
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–, seria algo de ultrapassado, como atitude e comportamento, no ambiente 
europeu e norte-americano da época. Este último, cada vez mais influente no 
pós-guerra, era ignorado por Iberê e também pelo ambiente artístico brasi-
leiro. O tradicional prestígio francês, do qual Iberê já percebia a decadência, 
embora o respeitasse, ainda era inquestionável para nós brasileiros. Iberê não 
questiona contextos e influências, convenções ou prejuízos; acima de tudo, é o 
seguro discernimento artístico que avalia e discrimina. Pois, progressivamen-
te, o artista culto supera o homem provinciano. 

A pintura de Iberê sintetiza toda essa ordem de fatores pessoais e culturais. 
Artisticamente resulta numa trajetória altamente íntegra, isto é, realizada com 
o mesmo empenho, o que traz como consequência uma obra de pouquíssimos 
desníveis, toda ela de igual qualidade, tanto nas pinturas mais bem-sucedidas 
como nas demais. Existencialmente, a obra exala um desconforto com certos 
modos de sentir brasileiros, a inquietude, a intransigência, a solidão pon-
do Iberê do outro lado da nossa sociabilidade, aquela, em tese, do “homem 
cordial”. Nessa chave não se compreende sua pintura violenta, áspera, anti-
-sentimental, agressiva. Como Goeldi, Iberê fala do “custo” subterrâneo dessa 
vivência, da miséria e injustiça que se esconde atrás de tão ameno trato social. 
Nesse ponto, por mais paradoxal que possa parecer, a violência em Iberê lem-
bra uma frase de Hélio Oiticica: “[a] violência é justificada como sentido 
de revolta, mas nunca como o de opressão.”*. E a revolta é um dos impulsos 
fundamentais da obra de Iberê, quem sabe, o mais fundamental.

* Hélio Oiticica, op. cit., p. 121.
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E n s a i o

A poética do encontro

Doutora em Filologia 
Hispânica pela 
Universidade de 
Salamanca. Professora 
de Teoria da 
Literatura e Literatura 
Comparada na mesma 
Universidade. Como 
pesquisadora de 
Literatura Espanhola 
e de Teoria Literária, 
publicou diversos 
livros, tais como: 
Leituras do Quixote, Pio 
Baroja: aspectos da técnica 
narrativa e Da Poética 
à Teoria da Literatura. 
Desde 2008 colabora 
com o Centro do 
Estudos Brasileiros 
da USAL e editou 
monografías sobre 
Machado de Assis, 
Nelida Piñon, João 
Cabral de Melo Neto, 
Jorge Amado e Lygia 
Fagundes Telles.

Ascens ión Rivas  Her nández

Conheci Marco Lucchesi no Rio de Janeiro, em setembro de 
2013. Ele presidia uma sessão da Academia Brasileira de Le-

tras em que diferentes estudiosos falariam sobre Ortega y Gasset, 
na qual eu mesma participei, pois, além do meu trabalho como 
professora de Teoria da Literatura na Universidade de Salamanca, 
sou colaboradora do Centro de Estudos Brasileños, onde tenho dirigido 
vários projetos sobre a Literatura deste país, particularmente, sobre 
a sua recepção na Espanha1. Aquela sessão da ABL aconteceu no dia 

1  Os trabalhos principiaram em 2008 e, no começo, centraram-se no estudo da Literatura 
do Brasil “desde este lado do Atlântico” – quer dizer, partindo de uma mentalidade 
distinta, dotada de um olhar novo, não viciado pelo próprio contexto, e situado fora do 
cânone nacional. Em nossos encontros acadêmicos, temos analisado, assim, as obras de 
Nélida Piñon, Machado de Assis, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado, Lygia Fagundes 
Telles, Manuel Bandeira e, no ano que vem, leremos João Guimarães Rosa. Com o tempo, 
o projeto se ampliou ao estudo, desde o Brasil, de autores significativos da Literatura 
espanhola. Em sucessivas Jornadas que se iniciaram em 2012, foram pesquisadas as obra 
de Unamuno, Ortega y Gasset, Pedro Salinas e, em 2015, ano em que se comemora o 
quarto centenário da edição da segunda parte do Quixote, se estudará Cervantes.
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11 de setembro e lembro que a primeira coisa que me surpreendeu no acadê-
mico Marco Lucchesi foi a sua juventude. Só mais tarde, quando aprofundei o 
conhecimento da sua figura e da sua obra, é que o assombro passou a ser por 
outros motivos: pelo seu competente domínio das línguas – mais de vinte –,  
pela sua erudição e por sua assombrosa – tanto em termos de quantidade, 
quanto de qualidade – produção intelectual, ensaística e ficcional.

Marco emerge como um autêntico “homem do Renascimento” numa época 
em o que prima é a especialização, quer dizer, a presença de profissionais 
expertos num autor concreto, numa corrente determinada ou num período 
da história cultural.

Apresenta-se também como um autodidata, um leitor infatigável desde que 
faz uso da razão, versado numa grande quantidade de disciplinas aparentemente 
não afins, como as Matemáticas, a Música, a História, a Literatura, a Filosofia, 
mas cuja conexão ele consegue fazer visível nos seus ensaios.

Lucchesi é um extraordinário poeta, porém sobre essa faceta falarei mais 
adiante. Resulta-me fascinante, sobretudo, o Lucchesi ensaísta, fundamental-
mente, aquele que aflora nesse grande livro intitulado Ficções de um Gabinete Oci-
dental. O volume – um conjunto de escritos sobre diferentes temas – tem um ar 
de obra completa e fechada. Refletindo sobre a origem desse caráter, cheguei à 
conclusão de que ela se encontra no fato de que todos os textos dessa obra são 
vertebrados por um eixo que os atravessa e os unifica, qual seja: o potentíssimo 
eu de Marco, que está presente em cada um dos trabalhos que a compõem. O 
livro converte-se, então, numa espécie de biografia intelectual que, enquanto tal, 
lembra obras como o Itinerário de Pasárgada, de Manuel Bandeira. Livros deste tipo 
despertam particularmente a minha admiração, pois não existem na literatura 
espanhola. Eles possuem um valor excepcional ao mostrar, simultaneamente, 
o homem e a obra, revelando a faceta intelectual do autor, mas também a sua 
intimidade como artista, seus sentimentos, suas dúvidas e suas contradições; 
completando a imagem do criador, emanada dos textos.

Surpreende, a “Premissa” do início, espécie de prólogo de todo o conjunto 
da obra. Como um elo a mais de uma extensa cadeia composta por uma tradição 
de longa data, aparece um fragmento, em que Marco evoca o próprio Quevedo:
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Defendo a relação íntima do livro do mundo – praças e jardins – com 
o mundo dos livros – o diálogo dos mortos, desde a vitória absoluta do 
Pantempo2 (p. 16).

A ideia de que os livros permitem o diálogo entre os mortos está em Que-
vedo, o grande poeta do barroco espanhol, concretamente no seu soneto 
“Desde la Torre”, um elogio da leitura:

Retirado en la paz de estos desiertos
Con pocos pero doctos libros juntos,
Vivo en conversación con los difuntos
Y escucho con mis ojos a los muertos.

Esse diálogo consiste, para Quevedo, numa conversação e numa escuta 
intelectual, estabelecida por meio de letras e palavras. Os livros nos permitem 
escutar os homens do passado e falar com eles por meio da leitura, pois a obra 
é um lugar de encontro entre o autor que enuncia e o leitor que interpreta. 
Esta intuição sobre a importância de pôr por escrito os fatos, inicialmente 
históricos e mais tarde quotidianos, para preservá-los da passagem do tempo, 
foi fundamental dentro da História da Humanidade. Só assim é possível que 
o futuro conheça os acontecimentos passados.

A mesma imagem já tinha aparecido anteriormente nas Etimologias  
(627-630) de São Isidoro de Sevilha, no Prologus Baenensis, o proêmio com que 
Juan Alfonso de Baena abriu seu Cancionero em 1445, e no Libro de la dignidad del 
hombre (primeiro terço do século XVI) do humanista Fernán Pérez de Oliva, 
dentre outros. A citação de Lucchesi se situa, pois, no âmbito desta antiga 
tradição que busca preservar o conhecimento, a fim de projetá-lo aos tempos 
vindouros.

2  As citações são tomadas do livro Ficções de um Gabinete Ocidental, Rio de Janeiro, Editora Civilização 
Brasileira, 2009. 
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A leitura de Ficções de um Gabinete Ocidental revela, também, que Marco é um 
letraferido, quer dizer, alguém com uma extraordinária ânsia de conhecimento. 
Trata-se, com efeito, de um autêntico devorador de livros, de uma pessoa 
que conhece em carne própria a importância de os antigos terem fixado por 
escrito aquilo que fizeram, que sabiam, que pensaram, e aquilo que aconteceu 
no passado – tarefa que nós também devemos empreender. O conceito é 
resumido na seguinte afirmação de um dos ensaios deste livro fundamental:

Eu sofria uma saudade universal, desejo de voltar a todas as épocas e 
latitudes, como se precisasse esgotar o específico dos seres. Era uma ideia 
que me dominava. Daria a própria vida – ou quase – para conhecer cada 
indivíduo do presente e do passado, competindo com Deus (o da Suma de 
Tomás de Aquino), cujo conhecimento não deixava nada a descoberto: os 
indivíduos passados, presentes e futuros. E ainda por cima: os nonatos! A 
História e a mente de Deus queimavam minha garganta e coincidiam na 
mesma sede de totalidade (p. 22).

Outro ponto importante do pensamento de Lucchesi é a ideia de que parte 
essencial da História da Literatura, das Artes e, inclusive, da Humanidade, 
repousa na poética do encontro. O autor crê firmemente na confluência das 
culturas, na existência de relações às vezes misteriosas e insondáveis entre 
civilizações, mundos, línguas, literaturas e indivíduos. É, de fato, dentro desta 
visão que ele relata a sua aproximação à literatura romena, a qual aconteceu 
por meio de George Popescu, a quem Lucchesi chama de “meu Virgílio”, 
utilizando uma metáfora de raizame clássica.

Popesco introduz Lucchesi na leitura de Marin Sorescu (1936-1996), um 
poeta do essencial, da aparência simples das coisas, que lhe ensina “uma certa 
humildade da ausência. Nas coisas frágeis e incertas” (p. 51) – aspectos que 
também se encontram na sua poesia – as quais lhe lembram, em parte, o Raffaele 
Carrieri de “Fome em Milão” e o Manuel Bandeira de “Estrela da manhã”, 
onde é possível perceber “a mesma piedade e a mesma melancolia”. Para Marco 
Lucchesi, sempre atento à marca deixada pelos antigos, Sorescu recupera a 
tradição renascentista de Pico della Mirandola e de Marsilio Ficino, para a 
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qual a obra de Deus é a obra de um Artista. Assim 
como Deus é o fazedor do mundo, o Artista cria 
também um universo, de que ele é dono e senhor. 
Por detrás de tudo isso, naturalmente, o espírito 
de Platão.

Num lugar especial do altar de Lucchesi, 
como acontece com muitos de nós, encontra-se 
como a figura de Machado de Assis. Na parte das 
Ficções intitulada genericamente Machadiana, há um 
artigo que resulta muito emotivo para qualquer 
um que aprecie o autor de Dom Casmurro. Trata-se 
de “Uma cartografia inacabada”, que foi o prefácio do catálogo da exposição 
homônima realizada para a Fundação da Biblioteca Nacional do Brasil em 
2008, avaliada pela crítica como uma das melhores amostras sobre a vida e a 
obra do carioca. Nesse texto, Marco explica a importância que Machado, o 
fundador da ABL, tem para os brasileiros e para o imaginário coletivo do seu 
país, como podemos ver no seguinte fragmento:

Cada um de nós traz uma ideia de Machado.
Ideia vaga, talvez, difusa, mas eminentemente sua, apaixonada e intrans-

ferível. Como se guardássemos um fino véu a se estender sobre a cidade do 
Rio de Janeiro.

Paisagem pela qual vamos fascinados e diante de cuja natureza suspiramos.
Todo um rosário de ruas e de igrejas – Mata Cavalos, Santa Luzia, Latoei-

ros e Candelária. Nomes-guias e sonoridades perdidas. Morros derrubados. 
Praias ausentes. Tudo o que perdemos move-se ainda nas páginas de uma ci-
dade-livro. Cheia de árvores e de contradições, por vezes dolorosas. Chácaras 
e quintais compridos. Aqueles mesmos quintais que assistiram aos amores 
de Bentinho e Capitu e dentro de cuja educação sentimental nos formamos.

Machado nos vem desde a escola – com A Cartomante ou a Missa do 
Galo – até a revelação inesperada de Brás Cubas; quando já consideramos 
nossa aquela terra ficcional, totalmente nossa, e por usucapião.
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E assim aprendemos a ver as coisas que nos cercam.
Herdamos parte essencial de sua língua. O corte da frase. A espessura 

do substantivo. A parcimônia de atributos. Mas, acima de tudo, o modo de 
sondar a extensão de nosso abismo. Sabemos que o Cruzeiro do Sul está 
muito alto para não discernir os risos e as lágrimas dos mortais. Mas acreditamos  
que  alguma coisa escapa ao naufrágio das ilusões. Esse fraseado lapidar salta dos 
livros e cria instrumentos de sentir. E não são apenas as frases. As persona-
gens também se deslocam do papel e vagam incertas pelas ruas do Rio. Tal 
como as criaturas de Dostoiévski em São Petersburgo (pp. 97-98).

Apesar de alguns espaços terem desaparecido ou possuírem uma estrutura 
distinta da que se traça nas suas obras, a literatura de Machado de Assis, 
como bem assinala o texto supracitado, proporciona rotas de reconhecimento 
da cidade do Rio de Janeiro, que são de conhecimento coletivo do grupo ou 
nação. Em Machado, também, aprendem-se fórmulas de escrita, reconhecíveis 
no estilo dos escritores brasileiros. Mas o que torna verdadeiramente universal 
o autor de Brás Cubas é a forma de olhar a vida, de veicular o sentimento e de 
entender a complexidade e as contradições da alma humana que seus textos 
mostram. Graças a estes, o leitor aprende a aprofundar-se em si mesmo e a 
compreender as dificuldades que implica estar no mundo.

Lucchesi é um homem que ama a literatura do Brasil, e amiúde se identifica 
com ela. Vimos já o caso de Machado de Assis. Pois algo parecido acontece 
com Euclides da Cunha. De fato, é comovedora a identificação que o autor diz 
sentir com Os sertões. Tinha 17 anos quando acessou a obra pela primeira vez e, 
segundo confessa, sua leitura lhe resultou tão impressionante quanto a da Ilíada:

A ideia de alcançar a geografia real surgiu das primeiras páginas de Os 
sertões. Tinha então 17 anos, e a obra de Euclides mostrou-se tão espantosa 
para mim quanto a Ilíada (p. 171).

É por isso que, em 1996, na companhia de alguns amigos, iniciou uma 
viagem para Canudos, a qual, na prática, foi uma travessia real, mas ao mesmo 
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tempo literária, que o levou ao interior de si mesmo. Após descrever as difi-
culdades da viagem e a paisagem selvagem e inóspita, conclui:

O que resta de Canudos é o sentimento doloroso de que o futuro não 
chegou aos sertões. Passaram cem anos, mas foi ontem! (p. 175)

O artigo termina com um sentido e comovedor: “Perdão, meu Deus”, que 
revela o compromisso de Lucchesi com o seu país, com a sua cultura, com a 
sua literatura e consigo mesmo.

Homero, Aristóteles, Piero della Francesca, Leonardo, Marx, Torcuato 
Tasso, Popescu, Sorescu, Pietro Citati, Clarice Lispector, Drummond de 
Andrade, Machado de Assis, Jorge de Lima, Euclides da Cunha, Gilberto 
Freyre, Castro Alves, Novalis e Brentano são alguns dos nomes que aparecem 
nas páginas de Ficções de um Gabinete Ocidental, um livro admirável em que se fala 
de Matemática, Literatura, Filosofia, História e da vida em geral, sem perder 
o rigor, e em que, além do mais, e para o assombro de quem lê desde o confim 
de outra cultura, bate o coração do homem que o escreveu.

A poesia de Marco Lucchesi, como a de Marin Sorescu, tem o dom da 
aparente simplicidade e transmite, como a do admirado poeta romano, 
uma facilidade de feitura e um mistério “que radica na própria ausência de 
mistério, segundo assinala Élie Faure ao falar sobre a pintura de Leonardo”  
(p. 50). Suas criações jogam com os brancos da linha, com os saltos, os 
espaços e as palavras que ficam na beira do abismo. Também com a ausência de 
maiúsculas e de sinais de pontuação. Nada distrai nessa forma de escrita que 
aspira alcançar o essencial. Acrescenta-se a isso a cuidada seleção de termos, 
que adquirem o valor de peças singulares altamente significativas. E tudo isso 
faz de Meridiano Celeste um livro de poemas formosíssimo, que tem a singeleza 
de certas coisas difíceis e que se mostra atemporal e cheio de intuições 
surpreendentes. Eugênio de Nora dizia que a poesia nasce de uma intuição 
incomunicável do autor que vai, pouco a pouco, tomando forma por meio 
das palavras – limando o poema e corrigindo-o –; e que no leitor acontece 
o mesmo só que em sentido inverso ao ver-se envolvido nessa intuição que o 
poema recolhe. É isto o que acontece na leitura de Meridiano Celeste.
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O primeiro texto da obra revela um curioso desejo de fugir, que parece uma 
necessidade de escapar de si mesmo. Quem quer evadir-se é um eu que leva em 
silêncio um pacto de armistício com os conflitos que o arrastam. O sujeito 
que está em luta funciona como o lugar onde se encontram forças contrárias 
que disputam. Apesar disso, ele não espera a secessão – que seria terrível –, 
mas, sobretudo, a redenção por meio do amor, que se converte, assim, num 
espaço para o encontro:

  não espero e nem desejo
a secessão de meus estados

mas a beleza da mulher
  que me beije nos lábios como um deus3.

A leitura da obra evidencia uma veia existencial batendo em muitos dos 
poemas de Lucchesi. O eu proclama a dor de estar vivo, seja porque há um 
mundo em pugna dentro dele, como se observa no poema anterior; seja porque 
existe uma doença que problematiza a vida; seja ainda porque o mundo é 
conflituoso, como se mostra no poema “Farmácia” (p. 45). O eu lírico se 
apresenta, então, incerto, habitado pela dificuldade, como um ser cindido e 
cheio de contradições:

Marco Lucchesi
      nuvem
paquiderme
   fera abismo
      sem fundo
   anjo da terra
monstro de
      cega e cabal
       contradição

3  As citações originam-se do livro Meridiano Celeste & Bestiario, Rio de Janeiro-São Paulo, Editora Record, 2006.
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Como já acontecera com Ficções de um Gabinete Ocidental, em Meridiano Celeste, 
mundos aparentemente diversos unem-se e encontram espaço nas suas 
páginas. Canta-se, assim, a beleza dos teoremas matemáticos (a beleza é a primeira 
prova / da matemática) sem idade, límpidos e silenciosos, que resplandecem no 
universo:

teoremas
    cheios
   do frescor e da beleza
    de quando foram descobertos

  dois mil anos
    e sequer
  uma ruga
    em seu puro semblante
  (Euclides
   e a infinidade
   dos números primos
  Pitágoras
   e a raiz quadrada
  irracional de dois)

E é que na obra de Marco Lucchesi há uma evidente continuidade de 
temas que encontram o seu lugar entre os diferentes gêneros utilizados e que 
ressaltam suas preocupações e interesses mais significativos.

Em Meridiano Celeste, há dois poemas especialmente significativos, pois 
neles o autor faz referência a seu nome, Marco Lucchesi: já me referi ao 
primeiro, um autorretrato em que se expõe a contradição do eu lírico. 
O segundo é uma ação de graças firmada por um sujeito que também se 
denomina Marco Lucchesi; com ele se encerra perfeitamente o livro, pois 
se recolhem as contradições do eu que foram o Leitmotiv de toda a obra, 
contradições, por outra parte, que são aceitas com generosidade como um 
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elemento a mais da vida. Se em alguns dos poemas o eu lírico se lamentava 
da dor de estar vivo, neste se mostra agradecido por todos os dons recebidos, 
fazendo referência a diferentes circunstâncias e a momentos significativos 
da sua trajetória de vida.

Especialmente formoso resulta o poema “Constança foi ao céu me visi-
tar”, cheio de sentidos, de sentimentos de gratidão e de desejos de viver. Nele 
aparecem algumas imagens e circunstâncias que se repetem em outras com-
posições, como os pássaros, as flores, o azul do céu, a luta, a contradição, a 
dor de estar vivo e o amor (“a vida é um arquipélago / de amor atormentado 
/ uma Roma / que se debate em delírios / enquanto espera / a chegada dos 
bárbaros / ou a vinda / fulminante do Messias”).

Em Meridiano Celeste, há também poemas ambientados no entardecer, 
penumbrismo que lembra muito a poesia de Bandeira. A escassez de luz dilui os 
contornos, tornando-os imprecisos e difusos, mas em troca oferece estampas 
de inusitada beleza que evocam paisagens do mundo clássico, metáforas que se 
vertem sobre um corpo amado, misterioso e sutil, que se demora no silêncio e 
que aspira a alcançar o infinito. O amor é uma força vivificadora que aparece 
na poesia de Lucchesi como um bálsamo que se estende sobre o eu lírico para 
aliviar suas penas, ou como um faro que ilumina a sua existência a partir de 
uma necessidade que não admite dúvidas. Veja-se, neste sentido, o poema de 
Clio, livro ainda inédito, em que o rosto amado, com a sua luz, dá orientação 
a um eu lírico dolorido, aflito e sem rumo:

Por termos  nunca usados
     nem  sabidos        
         procuro 
   teu  semblante 
          ao norte 
                                 de uma febre ardente

          e a lœste 
        de uma dor impronunciável         
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A leitura de Marco Lucchesi nos mostra que a sua obra se assenta sobre 
a poética do encontro. Percebemos isso, às vezes, no uso que o autor faz 
da tradição e na sua interpretação dos clássicos; outras, na tradução de 
textos de culturas afastadas e de difícil acesso; em ocasiões, na aproximação 
de Lucchesi a outros trovadores com que compartilha a mesma visão de 
mundo e formas parecidas de se expressar poeticamente; e no tratamento 
de temas aparentemente alheios à Literatura. Mas a dimensão em que o 
escritor se envolve mais intimamente com essa poética do encontro é no 
reconhecimento de si mesmo – convertido já em lugar de confluência com 
os leitores – ou no tratamento que dá ao amor como espaço de união com 
um tu que vivifica, consola e salva da sociedade, como transparece nos seus 
escritos mais pessoais.
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E n s a i o

Humanismo do desejo
 � O dese jo  humano como gerador 
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Maria  Clara Lucchett i  B ingemer

Neste texto, pretendemos refletir sobre um dos pontos que 
nos parecem fundamentais no momento atual: a questão 

do desejo como elemento central para a compreensão da identidade 
do ser humano. Levantamos como hipótese a recuperação do desejo 
como possibilidade de fundação de um novo humanismo. É assim 
que, em um primeiro momento, vamos deter-nos sobre o desejo 
como provocação ao pensamento filosófico. Tomaremos como nor-
te o pensamento do filósofo judeu franco-lituano Emmanuel Levi-
nas, em diálogo com outros pensadores que ajudam a ver com mais 
clareza o momento de grandes mutações culturais que vivemos.

Em um segundo momento, partindo do que Levinas entende por 
“desejo metafísico”, passaremos a considerar a experiência mística 
como filha do desejo humano, enquanto experiência de qualificação 
do olhar e da atenção direcionados ao absoluto de Deus, nome pelo 
qual a Humanidade tem nomeado a Transcendência que percebe 
como constitutiva de sua identidade. Isto nos levará – esperamos 
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– ao terceiro momento de nossa reflexão, que é uma análise do fruto do desejo 
de Deus enquanto desejo de comunhão com a dor humana. Esperamos haver 
mostrado, na conclusão desta reflexão, que o desejo humano, no dinamismo 
de contínua autotranscendência, se torna desejo gerador de compaixão. 

 Ȅ Desejo: provocação ao pensar e ao experimentar 
Em Filosofia, o desejo é uma tensão em direção a um fim considerado 

fonte de satisfação. Trata-se, portanto, de uma aspiração, de uma tendência 
orientada àquilo que não se possui. É uma tendência algumas vezes conscien-
te, outras inconsciente ou reprimida.

Distingue-se da necessidade fisiológica ou psicológica que o acompanha 
por estar plantado no centro da afetividade humana. É ele quem nos diz que 
somos incompletos, carentes, limitados e finitos. Em suma, humanos. Um ser 
que de nada carecesse não desejaria nada. Seria um ser perfeito, um deus. Por 
isso, a Filosofia grega e antiga toma o desejo como característica de seres fini-
tos e imperfeitos, que não são o Bem, mas podem desejá-lo, que não possuem 
a Beleza, mas podem aspirar a ela e buscá-la. Como diz Santo Agostinho: “O 
que é o desejo, senão o apetite de possuir o que ainda falta?”1

Se passarmos do campo da Filosofia à sua fronteira com a Teologia, encon-
tramo-nos então com o chamado “desejo metafísico”. Este aparece em filóso-
fos como Emmanuel Levinas como um movimento que parte de um mundo 
conhecido e familiar em direção a uma exterioridade estrangeira. Apresenta-
-se como voltado para o outro, nunca totalmente captável em sua diferença. 

A falta de mensurabilidade do outro atinge mortalmente o egoísmo do 
mesmo que pretende permanecer fechado em seu mundo conhecido. Fere 
sua interioridade, descobrindo o vazio de sua autossuficiência. A partir daí, 
jorra no eu uma fome que ninguém nem nada pode nutrir e saciar. É a isto 
que Levinas chama Desejo. É algo que transcende satisfação ou insatisfação. 
Significa uma distância mais intransponível, uma não possessão ainda mais 

1  Cf. In.Ps., 118, 8,45, citado em M. Martin. Dictionnaire de spiritualité. Paris: Beauchesne, verb. “désir”.
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preciosa que a posse, uma fome devoradora que não se nutre de pão, mas da 
própria fome.2

Para maior clareza, Levinas distingue radicalmente necessidade e desejo. 
Enquanto entende a necessidade como algo inserido na ordem do Mesmo, 
configurando um ser indigente e incompleto, decaído da grandeza de seu 
passado; o desejo para ele seria o respeito e o conhecimento do outro como 
outro, diferente, momento ético-metafísico que a consciência deve proibir-se 
de transgredir.3 E enquanto a necessidade é da ordem da involução e provoca 
em nós uma animalização, um retorno ao país dos instintos, o desejo não 
aspira ao retorno, pois não é desejo do conhecido. Não se apoia sobre nada 
identificado anteriormente, mas é, em vez, uma constante fome interior, di-
recionada ao outro não conhecido, não se deixando influenciar por nenhuma 
outra necessidade.4 A necessidade pode ser satisfeita (ao menos momentanea-
mente), enquanto o desejo jamais pode sê-lo totalmente. 

Todos os movimentos e aspirações que podem ser satisfeitos não são, por-
tanto, desejos metafísicos. Parecem-se a estes apenas quanto à insatisfação 
progressivamente exasperada que geram ou podem gerar. O desejo metafísico 
se situa, portanto, no ponto diametralmente oposto ao da possessão. É estru-
turado não por uma necessidade a satisfazer, mas por uma abertura sempre 
mais profunda à alteridade do outro.5 Sob o domínio do desejo metafísico, o 
eu contém mais do que poderia conter. É, assim, “expulso” da prisão de sua 
própria subjetividade e monótona identidade. O desejo que o tensiona em 
direção ao outro não tem sua fonte em uma falta que as necessidades podem 
satisfazer, mas em um excesso da presença do infinito e do transcendente.6

Neste sentido, o desejo é anterior a todo conhecimento e questionamento, 
pois é cavado na identidade humana pela alteridade do outro que é infinito 

2 Cf. E. Levinas, Totalité et infini. Essai sur l’ exteriorité, La Haye, Martinus Nijhoff, 1968, p. 154.
3 J. Derrida, L’écriture et la différence, Paris, Seuil, 1967, pp. 137-138, explicando como Levinas se 
diferencia aí de Hegel.
4 E. Levinas, Totalité et infini, op. cit, p. 4.
5 Ibid, p. 78.
6 Ibid, p. 4. 281.
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e transcendente. Pois apenas o desejo é apto a abrir na finitude humana uma 
fenda para a infinitude, apta a acolher a diferença alheia como epifania do 
infinito. O rosto do outro resistente e opaco reflete a luz do Outro e a lin-
guagem se instaura. A partir daí, a relação metafísica – prelúdio filosófico da 
experiência transcendental – acontece. Tomado e carregado no movimento 
do desejo, o eu que entra em relação com o outro exprime sua identidade 
enquanto disponibilidade e acolhimento: “Eis-me aqui”.7 E o que era Mesmo 
se converte em relação, em bondade.8

O desejo é, pois, constitutivo do sujeito, da pessoa. É o que dinamiza sua 
interioridade, seu crescimento enquanto pessoa. Não faz parte do mundo, a 
não ser na medida em que o sujeito humano integra o mundo. É subjetivo e 
não objetivo. Em suma, o desejo sussurra ao ouvido do ser humano, incessan-
temente, qual é sua condição: ser “posterior”, finito e limitado. Mas capaz de 
desejar o Ilimitado, o Infinito. 

Cremos, portanto, que apenas o desejo subjetivo de transcendência e a aber-
tura para a interioridade, para o Mistério, podem ser forças capazes de rom-
per o obstáculo escravizante da materialidade e do consumismo de horizontes 
imediatos que configuram nossa época. Neste sentido, o giro para a interiori-
dade que hoje se percebe no ser humano, chegando a fazer dela quase um novo 
paradigma, tem como motor e consequência a crítica e a rejeição da sociedade 
do consumo e da exterioridade das sensações.9 Os que o praticam com um 
mínimo de seriedade permanecem à margem desta sociedade ou dela se au-
toexcluem. A verdadeira abertura para o desejo, portanto, contradiz a lógica 
do mercado, altera as relações mercantilistas de consumo que a tudo atingem, 
refuta a “liquefação” do tecido social10 e se alinha junto aos que desejam e 

7 V. Ethique et infini. Dialogues avec Philippe Nemo, Paris, Fayard, 1984 (trad. Portuguesa, Lisboa, Edições 70, 
1988), p 81: “Dizer: eis-me aqui. Fazer alguma coisa por outrem. Dar. Ser espírito humano é isso.”
8 Segundo Levinas, em “ser de bondade” (être de bonté). E. Levinas, Totalité et infini, op. cit. p. 21.
9 Cf. o livro de J.M.Velasco et alii La interioridad: un paradigma emergente. Madri: PPC, 2004.
10 Aqui nos referimos fundamentalmente à obra do sociólogo polonês Z. BAUMAN, que emprega o 
adjetivo líquido para qualificar a sociedade por ele chamada de “tardo moderna”. Cf., por exemplo: 
Modernidade Líquida, RJ, Zahar, 2000; Amor Líquido: Sobre a Fragilidade dos Laços Humanos, RJ, Zahar, 2003; 
Vida Líquida, RJ, Zahar, 2005; Medo Líquido, RJ, Zahar, 2006 entre outros. 
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constroem outro tipo de socieda-
de e cultura. E isto fazendo, lan-
çam-se as bases para a construção 
de um novo humanismo. 

A restauração da capacidade 
desejante do indivíduo e da so-
ciedade vai em direção contrária, 
portanto, à corrente da “excitação” 
constante das sensações; contra o 
predomínio de uma emocionali-
dade líquida, sem discernimento e sem capacidade decisória; contra a redução da 
pessoa humana a um mero consumidor passivo de produtos que lhe são impostos 
por tal tipo de sociedade. A volta à interioridade que hoje se percebe presente na 
sociedade como um todo constitui, portanto, um movimento contracultural.11

A verdadeira experiência interior abre a sensibilidade e a inteligência huma-
nas para a realidade cotidiana e o exercício da compaixão para com o outro, 
sua diferença e sua dor. Não existe aí fuga, mas sim atenção, retorno à reali-
dade com suas feridas e injustiças. Aquele que experimenta sua interioridade 
habitada pela Transcendência está certamente muito melhor equipado para 
ter consciência política dos fenômenos sociais e intervir na polis em uma ação 
transformadora solidária.12

Por trás do consumismo e da cultura das sensações, o que se encontra 
finalmente é um véu que pretende camuflar a dimensão dolorosa e trágica 
da existência humana. “Sob a blindagem emocional e intelectual, além do 
enorme peso plúmbeo da cultura da imagem e do entretenimento, trafica o 
equívoco de que hoje se vive em uma sociedade uniforme, radiante e ‘feliz’. E 
este equívoco unanimemente oculta o lado sombrio da vida humana.”13

A sede da Transcendência dá testemunho hoje de que todas as possibilidades 
do erotismo e do consumo não bastam ao ser humano. Se a crítica revolucionária 

11 Cf. J.M. Mardones, La transformación de la religión, Madrid, PPC, 2005, p. 210.
12 Ibid.
13 Cf.J.M. Mardones, op. cit., p. 211.
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à sociedade burguesa fez surgirem utopias transformadoras e humanizantes, por 
outro lado, há que reconhecer que esconderam também e igualmente um idealis-
mo por vezes equivocado, sob a bandeira do materialismo que a tudo solucionaria. 
Hoje estamos ante outro processo, um processo crítico-revolucionário, que se 
desenvolve sob o selo espiritual. E nos é dado descobrir inclusive grandes afinida-
des de fundo entre ambos os processos: material e espiritual.14

Levinas advoga que a Ética, e não a Ontologia, é a Filosofia Primeira. É no 
face a face humano que irrompe o sentido. É diante do rosto do outro e em 
seu acolhimento que o sujeito se descobre a si como responsável e lhe vem à 
ideia o Infinito. Como diz belamente o próprio filósofo: “Não luto com um 
Deus sem rosto, mas respondo à Sua expressão, à Sua revelação.”15

 Ȅ Experiência humana: desejo de Deus
O desejo humano pelo que não passa é concomitante à condição mortal 

e finita do ser humano. Ao desejar, portanto, o ser humano se encontra de-
sejando o Sentido de sua existência, aquilo que lhe dirá que não é absurdo o 
ciclo biológico da vida. 

A abertura do espírito humano ao último, ao derradeiro, ao sentido de-
finitivo da realidade tende, portanto, em seu próprio dinamismo, para um 
horizonte nunca atingível. Este horizonte infinito, para o qual está voltado 
estruturalmente o ser humano, pode ser sentido e referido como uma Trans-
cendência inominável, simplesmente presente em experiências de alargamento 
da consciência e da interioridade que resultam em conhecimento não possível 
de ser produzido apenas pela razão.16 Ela é chamada de Deus, experimentado 

14 Cf. A. Touraine. Um novo paradigma. Petrópolis: Vozes, 2006; J. Habermas. A mudança estrutural da esfera 
pública. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984; E. Durand. A imaginação simbólica. Lisboa: Ed. 70, 1995, 
referenciados por J.M. Mardones, op. cit., p. 211.
15 E. LEVINAS, Totalité et infini, op. cit., p.176. V. sobre a obra de E. LEVINAS e sobretudo sobre Deus 
em seu pensamento U. VAZQUEZ MORO, El discurso sobre Dios em la obra de Emmanuel Levinas, Madrid, 
Comillas, 1982.
16 Cf. sobre a narrativa de uma dessas experiências o livro de A. COMTE-SPONVILLE, O espírito do 
ateísmo. Introdução a uma espiritualidade sem Deus, SP, Martins Fontes, 2006.
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como pessoa misteriosa e próxima; cujo encontro é descanso e ponto final da 
peregrinação humana.17

Levinas se autocompreendia não apenas como filósofo strictu sensu, mas 
toda a sua obra demonstra que estas duas disciplinas – filosofia e religião – se 
tocam e se alimentam mutuamente sem nunca separar-se por inteiro. Por isso, 
sua reflexão sobre o desejo o define como aquilo de que não tenho necessida-
de, mas sim fome jamais saciada; como aquilo que não é fruição, mas perda 
do que tenho de mais precioso, que é meu eu. E desemboca irrefutavelmente 
na fonte infinita do desejo, que não se inscreve na ordem social, mas vem de 
mais longe, de outro, de “um ser ao qual nada falta, ou mais exatamente... para 
além de tudo o que pode faltar ou satisfazer”.18

Sobre o mistério de Deus, Levinas dirá: “Deus que vela sua face não é, pen-
samos, uma abstração de teólogo nem uma imagem de poeta. É a hora em que 
o indivíduo justo não encontra nenhum recurso exterior, em que nenhuma 
instituição o protege, em que a consolação da presença divina no sentimento 
religioso infantil se nega também, em que o indivíduo apenas pode triunfar 
em sua consciência, ou seja, necessariamente no sofrimento.” 19

Essa constatação o levará a afirmar que o Deus em quem crê renuncia a 
toda manifestação explícita e solícita no mundo e convoca o ser humano à 
plena maturidade responsável integralmente. E este Deus que vela sua face e 
abandona o justo à sua justiça sem triunfo, misterioso e escondido, vem do 
interior do próprio ser humano. Sua experiência se dá não na fruição impune, 
na materialidade exultante, na necessidade satisfeita, mas no sofrimento do 
outro que emerge até a consciência.20

17 Cf. Santo Agostinho: “Fizeste-nos para Vós, Senhor, e inquieto está nosso coração enquanto não 
descansar em ti”, Confissoes, I,1.
18 E. LEVINAS, O humanismo do outro homem, Petrópolis, Vozes, 1993, p. 40.
19 Cf. E. LEVINAS, “Aimer la Thora plus que Dieu”, In: LEVINAS, E. Difficile Liberté: essais sur le 
judaisme. Paris: Albin Michel, 1963, pp. 201-206.
20 Ibid. Levinas aí vai afirmar explicitamente que essa experiência coincide com o ser judeu, experiência 
da qual ele tem orgulho. Pertencer ao povo mais infeliz e sofredor de toda a Terra e ao povo cuja Thorá 
(Lei) representa o que há de mais elevado e de mais belo nas leis e ensinamentos é o que define o Deus 
de Levinas e varre para longe toda tentação do Deus fácil dos fundamentalismos, subjetivismos e outras 
ideologias, sejam elas espirituais ou não. 
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Segundo Levinas, o porto do desejo humano é o sofrimento do justo por 
uma justiça sem triunfo. Aí é que a experiência da Transcendência – histórica 
e carnal – pode abrir as portas para tornar-se uma categoria religiosa. Por isso 
mesmo é um porto que nunca significará chegada, saciedade, definitividade, 
fim do itinerário, mas que sempre cavará mais fundo no desejo, obrigando-o 
a desejar sempre mais e mais profundamente. 

O rosto do outro, para a Filosofia e a Teologia, é o único caminho que faz 
com que o Deus desejado e experimentado não seja uma projeção enganosa, 
uma fantasia alienante que afasta da realidade, que clama por justiça. O desejo 
de Deus que desembocará em uma experiência do mistério de Deus – seja 
que configuração esta tiver – encontrará, pois, como forma de expressão uma 
atitude alerta, vigilante, desejosa de ver, ler, entender a realidade e por ela 
responder, assumindo, assim, por ela responsabilidade. Trata-se de uma forma 
concreta de viver, um estilo de existir: movido pelo desejo de Transcendência 
e em profunda solidariedade com todos os seres humanos, sobretudo os mais 
desvalidos.21

Assim parece ser o olhar de muitos homens e mulheres que hoje, em pleno 
deserto da secularidade, ardem de desejo de infinitude e buscam as pegadas 
da Transcendência nos subterrâneos da história. Avançam eles e elas através 
do Mistério de um encontro onde se purgam suas insuficiências e cresce seu 
desejo, sendo, então, mais e mais introduzidos na intimidade sem-fim do en-
contro com a Alteridade absoluta.

A partir deste olhar, nenhuma realidade mais é profana, pois Deus está 
presente em tudo, mesmo que com discrição infinita ou retirando-se e con-
vocando o ser humano para assumir sua responsabilidade sobre o sofrimen-
to que incide sobre a realidade e aguçando sempre mais seu desejo por uma 
justiça verdadeira. O desejo humano assim provado se situará, então, ante 
qualquer situação, buscando a transparência e a diafania que crê existir a 
partir de sua experiência. Move-o a compaixão que transfigura e faz ver o 

21 Cf. G. Gutierrez, Teologia da libertação, SP, Loyola, 2000, p. 107 ss.
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que não é evidente; com os olhos da responsabilidade que toma sobre si o 
sofrimento do outro.22

A fonte primordial para o conteúdo dessa experiência é o testemunho 
dos próprios místicos. Eles são os primeiros e mais importantes teóricos de 
sua experiência.23 Em seus escritos encontramos os elementos do desejo, da 
responsabilidade, da compaixão comuns a todas as experiências humanas de 
transcendência. E também a tendência à autonomia em relação às instâncias 
autoritativas das religiões ou das igrejas. A experiência se apresenta de uma 
maneira nova, livre, desinstitucionalizada, aberta à pluralidade e mesmo à uni-
versalidade, em diálogo não somente com o ateísmo ou o agnosticismo, frutos 
da secularização,24 como também com outras tradições religiosas.25

Os homens e mulheres que hoje buscam e vivem a Transcendência não se 
encontram mais apenas em espaços de recolhimento ou silêncio como claus-
tros ou mosteiros. Ao contrário, podem ser vistos nas ruas, “no coração das 
massas”, convocados pela ética que lhes desafia a responsabilidade, ativos e 
participando nos grandes problemas deste tempo, ocupados com questões 
muito seculares, ainda que sob a inspiração da experiência espiritual que acon-
teceu em sua vida.26 Muitos, senão quase todos estes místicos, foram bastante 
críticos da Igreja institucional ou de sua tradição de pertença. Quase todos 

22 Assim a Bíblia afirma ser a atitude do Servo de Javé, que “não tinha Graça nem beleza para atrair 
nossos olhares”, mas era o lugar dolente onde se gestava a Salvação naquele que tomava sobre si nossas 
dores e enfermidades (Is 52-53). Assim também é a Antropologia Filosófica de Levinas em seu livro 
Autrement qu´être ou au-delà de l´essence, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974.
23 Cf. H. C. de Lima Vaz, Experiência mística e filosófica na tradição ocidental, SP, Loyola, 2000.
24 Cf., por exemplo, o belo livro de Comte Sponville por nós já citado aqui O espírito do ateísmo, op cit., 
entre outros.
25 Cf., por exemplo, toda a obra de Louis Massignon, muito especialmente Parole donnée. Paris: Julliard, 
1962; ver. também \Henri Le Saux. La montée au fond du cœur. Paris: O.E.I.L., 1986 ou mesmo R. 
PANNIKAR, R. Panikkar. De la mística – Experiencia plena de la vida. Barcelona: Herder, 2005.
26 Cf. Raissa Maritain, Maritain. J Oeuvres Complètes. Paris: Editions Universitaires, 1995; Madeleine 
Delbrêl Cf. Delbrêl Oeuvres Complètes. Paris: Nouvelle Cité, 2007; Dorothy Day The Long Loneliness. 
Chicago: Saint Thomas More Press, 1993; Etty Hillesum, cf. Etty Hillesum: une vie bouleversée. Paris: Seuil, 
2008. Mesmo Thomas Merton, monge trapista original e inesperado, pioneiro no diálogo com a vida 
monástica budista. Cf. The Seven Storey Mountain. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1948. Cf. tb 
Bertelli. Mística e compaixão – A teologia do seguimento de Jesus em Thomas Merton. São Paulo: Paulinas, 2008.
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também tiveram dificuldades reais com a própria instituição e fizeram seu 
caminho, por assim dizer, à margem da mesma.27 

O critério para discernir e afirmar a autenticidade de suas experiências será a 
fecundidade das mesmas. O desejo que busca a experiência direta com o Misté-
rio aponta para uma tendência transreligiosa, onde o contato buscado se dá com 
o fundo mais profundo, o segredo último da realidade, que desde a fé se chama 
Deus, mas que os estudiosos identificam como o denominador comum de todas 
as religiões.28 E que se revela em íntima interação com a Ética.

Instaura-se, assim, uma busca mais pessoal e experiencial do divino a partir 
do próprio desejo.29 Trata-se de uma rara oportunidade esta que acontece 
como sintoma de que a “saudade” que os homens e mulheres do século pre-
sente vivem em relação à Transcendência30 é, na verdade, nostalgia de sua pró-
pria humanidade. A solidão em que os lançou a modernidade secularizada e 
que foi ultimada pela fragmentação da chamada pós-modernidade anseia por 
ser preenchida pela relação com o outro, em sua intimidade, sua solidão e sua 
dor. Isto certamente será tanto ou mais humanizador do que a autonomia do 
pensar e o triunfo da razão potente.31

 Ȅ Desejo de comunhão com a dor humana
Até aqui acreditamos ter visto que a experiência transcendente não é uma 

válvula de escape para não ter que aderir à opacidade da história, com suas 
dores e sofrimentos. Pelo contrário, a autêntica experiência da Transcendência 
é, na verdade, um antídoto diante dos reducionismos antropológicos que pro-
liferam em uma cultura consumista e light. Aqueles e aquelas que a vivem são 

27 Cf. por exemplo, o italiano Ignazio Silone (Cf. Danese, di Nicola. Ignazio Silone. Percorsi di una conscienza inquieta. 
Turim: Effatà, 2007); ou o próprio Emmanuel Mounier em Le personnalisme. Paris: Les Presses universitaires 
de France, 1961, 7.ª ed.; L’engagement de la foi. Paris: Seuil, 1968 (seleção e apresentação de Paulette Mounier).
28 Cf. sobre isto C. Duquoc. L’ unique Christ. La symphonie differée. Paris: Cerf, 2002, p. 125.
29 Cf. J. Heisig. Diálogos a una pulgada del suelo – Recuperar las creencias en una época interreligiosa. Barcelona: 
Herder, 2005, pp. 246 ss.
30 Cf. J.HABERMAS, An awareness of  what is missing. Faith and reason in a post-secular age, 
Cambridge, Polity Press, 2010; T. EAGLETON, Reason, Faith and Revolution. Reflections on the 
God debate, New Haven/London, Yale, 2010.
31 Cf. J. Carozzo. “Mysticism and the crisis of  religious institutions”. In: Concilium 4, 1994, p. 24.
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dotados de uma real vulnerabilidade que lhes permite não passar ao largo de 
nenhuma dor ou conflito, assim como de nenhuma autêntica alegria. 

Os escritos dos místicos contemporâneos dão testemunho de que eles e 
elas sentem como seus, bem próximos a seu corpo e seu coração, todas as dis-
cussões pós-modernas sobre “a morte e o morrer, o sofrimento inocente, as 
experiências-limite, a Alteridade radical e, positivamente, o Bem para além do 
ser”.32 Mais: tomam essas dolorosas realidades sobre si mesmos e no interior 
de seus corpos e vidas. 

David Tracy, na citação que acabamos de fazer, refere-se diretamente aí à fi-
lósofa e mística francesa Simone Weil, quando pensa na consciência da presença 
de Deus inseparável da consciência histórica do sofrimento inocente.33 Mais: 
faz notar que ela sugere – ainda que implicitamente – que se pode começar um 
processo místico a partir de um sentido trágico do sofrimento inocente. Esse 
sentido trágico, na vida da filósofa, nunca foi separado da compaixão e do desejo 
de comunhão e participação, tal como o testemunha todo o seu processo vital.34

A experiência mística, portanto, nos tempos de hoje, pode começar muitas 
vezes pelos momentos apofáticos de sofrimento e cruz experimentados diante 
do mal e do sofrimento injusto e inocente, e apenas posteriormente evoluir 
para o sim, que é a palavra final para todo grande não.35 O sim que os místicos 
contemporâneos dizem à Transcendência que os habita e convoca começa para 
muitos ali onde várias vezes a teodiceia encontrou uma aporia e homens grandes 
e brilhantes como Albert Camus não vislumbraram resposta senão a indignação 
e o antiteísmo: no sofrimento do outro, sofrimento inocente e injusto que eles e 
elas desejam abraçar com paixão e compaixão. É o desejo da justiça sem triunfo 
da qual Levinas diz ser constitutiva do humanismo do “outro”.36

32 Cf. D. Tracy. “Afterword”. In: Kessler & Sheppar (eds.). Mystics – Presence and aporia. Chicago/Londres: 
The University of  Chicago Press, 2003, p. 242. 
33 Ibid. Cf. o que diz Simone Weil em seus textos “L’amour de Dieu et le malheur”, in Attente de Dieu 
(AD), version numérique, 1969. Cf. também o admirável texto “L’ Illiade ou le poème de la force”, in 
Oeuvres. Paris: Gallimard, col. Quarto, 1999, p.540.
34 Cf. sobre isso também meu artigo “Simone Weil. Une mystique pour Le XXème siècle”. In: Chantal 
Delsol (org.). Simone Weil – Les Cahiers d´Histoire de la Philosophie. Paris: Éditions du Cerf, 2009, 1a ed., pp. 
633-664. Cf. tb. meu livro Simone Weil: uma mística en los limites, Buenos Aires, Ciudad Nueva, 2011.
35 Cf. D. Tracy, op. cit., p. 243.
36 Cf. E. LEVINAS, Humanismo do outro homem, op. cit.
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Longe de ser um dolorismo masoquista, esse desejo, que é critério de ve-
rificação da autenticidade da mística contemporânea, abre as portas desde o 
fundo da condição humana a um recordar vital, que preserva, na interioridade 
subjetiva e na história objetiva, a memória subversiva de todo o sofrimento de 
muitas gerações, além de carregar no corpo as marcas desse sofrimento, não 
desejando estar separado dele.37

É ainda Simone Weil quem, desde muito jovem, já na aula de Filosofia de 
seu mestre Alain, na Sorbonne, escrevia que o santo se distingue pelo fato de 
que não quer estar separado das dores e sofrimentos de seus contemporâneos, 
mas deseja participar dos mesmos plenamente.38 O desejo de comungar com 
a dor e o sofrimento alheios toma diversas vias de concreção: a pobreza, a 
infelicidade, a perseguição, o extermínio, o desconforto, a doença, a privação 
de liberdade, a tortura, enfim, qualquer situação humana sombria e dolorosa, 
carregada de negatividade e peso, que clama por alívio, solidariedade, reden-
ção. Indo ao encontro dessas situações e denunciando-as a partir de dentro, o 
místico passa da intimidade amorosa da câmara nupcial à praça pública, onde 
estão em jogo os destinos humanos e se sofrem as dores e os conflitos de uma 
Humanidade ainda não reconciliada.39

Levinas – embora em nenhum momento diga estar falando da experiência 
mística – faz afirmações semelhantes ao aprofundar radicalmente aquilo que 
constitui a condição humana. Com palavras de impressionante radicalidade, 
afirma o ser humano como refém do outro e seu sofrimento: “O refém é o 
único culpado, pois sobre ele caíram todas as faltas e ele não pode nada senão 
se oferecer para carregar, sofrer, dar e expiar.”40 Ao realizar isto, este mesmo 
refém assume configuração messiânica. Afirma Levinas: “O eu é aquele que 
se promoveu a si mesmo para carregar toda a responsabilidade do mundo... 

37 Citamos uma vez mais Simone Weil: “O santo tende à perfeição menos pela busca de integridade que 
por amor a Deus (ou ao divino) no ardor de uma fé que leva ao devotamento total e ao esquecimento 
de si.” La connaissance surnaturelle, p. 325. Cf. igualmente sobre a categoria de “memória subversiva” toda a 
obra de J. B. METZ, notadamente Memoria Passionis, Santander, Sal Terrae, 1999.
38 Cf. o que diz sobre Simone Weil o padre dominicano Perrin, seu interlocutor espiritual: “Para quem 
ama realmente, a compaixão é um tormento”. In: Attente de Dieu, p. 9. 
39 Cf. Attente de Dieu, p. 59.
40 Cf. Levinas, Autrement qu´être ou au-delà de l´essence, La Haye, Martinus Nijhoff, 1974.



Humanismo do dese jo  

177

E eis por que ele pode tomar sobre si todo o 
sofrimento de todos: ele não pode se dizer ‘eu’ 
senão na medida em que ele já tomou sobre 
si este sofrimento... E, concretamente, isto sig-
nifica que cada um deve agir como se fosse o 
Messias. O Messianismo não é a certeza da vinda de um homem que detém a 
história. É meu poder de suportar o sofrimento de todos. É o instante onde 
reconheço este poder e minha responsabilidade universal.”41

O que Levinas expõe em termos de ética, a mística o vive desde o início dos 
tempos. Esta linguagem que diz do desejo de assumir e tomar sobre si a dor 
do outro, essa práxis de efetivamente dispor-se a fazê-lo, é parte integrante da-
quilo que o Ocidente buscou construir como pensamento e cultura ao longo 
de mais de vinte séculos e que hoje pode ser proposta de um novo humanismo 
sob a matriz de Atenas, mas também e não menos de Jerusalém.42 

Se toda experiência da Transcendência deseja configurar-se ou identificar-
-se ao absoluto experimentado, no judeu-cristianismo esse processo passa e se 
mede pela capacidade de integrar, de assumir a dor deste mundo, a dor dos 
últimos, dos pequenos, dos perdidos. Por aí passa o desejo e a capacidade de 
construir uma vida humana digna deste nome para toda pessoa que habita 
esta Terra. Todo homem e toda mulher que deseja a união com esse Absoluto 
não pode desejar outra coisa senão ser posto na mesma situação de fragilidade 
extrema, de vulnerabilidade absoluta, em que o poder é revelado a partir da 
impotência do amor.43

41 E. Levinas. Difficile liberté. Paris: Albin Michel, 1976 p. 120.
42 Cf. E. Levinas em seu itinerário filosófico quando declara, em seu itinerário a partir de Totalité et Infini 
em direção a Autrement qu´être..., op. cit., que, havendo reconhecido a incapacidade expressiva da linguagem 
grega para dizer a passividade mais passiva que constitui a subjetividade, numa caminhada lenta mas 
segura, foi abandonando o universo linguístico de Atenas e assumindo o de Jerusalém.
43 Ainda uma vez, é Simone Weil que encontrara as palavras certas para expressar essa experiência tão 
profunda: “Quando uma mãe, esposa ou noiva, sabe que aquele a quem ama é presa da angústia e não 
pode ajudá-lo nem unir-se a ele, gostaria pelo menos de suportar sofrimentos equivalentes, para ficar 
menos separada dele, para aliviar o fardo tão pesado da compaixão impotente. Aquele que ama a Cristo 
e o imagina na Cruz deve sentir alívio semelhante, quando é atacado pela desgraça.” Pensées sans ordre 
concernant l’amour de Dieu. Paris: Gallimard, col. Espoir, 1962, p. 101.
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 Ȅ Conclusão: por um humanismo desejante e atento
Chegados ao fim de nossa reflexão, voltamos ao nosso ponto de partida 

e à pergunta que o funda: como o desejo pode ser instaurador de um novo 
humanismo? Percebemos que o tempo em que vivemos anseia redescobrir um 
sentido para a vida humana e um caminho para saborear de novo a esperança 
que lhe vem sendo roubada. Dentre os vários matizes que pode tomar o dese-
jo humano, escolhemos como material para nossa reflexão o desejo metafísico 
segundo a Filosofia, que a Teologia intitula “desejo de Deus”. A experiência 
mística é filha de tal desejo. 

Após refletir no marco da Filosofia levinasiana e da Teologia, cremos haver 
constatado que a mística hoje é um caminho contracultural onde a humaniza-
ção do ser humano e a experiência que lhe confere Sentido à vida se dão, por 
assim dizer, na contramão da sociedade, onde se vive e do que nela é veiculado 
como proposta de felicidade. 

Em uma cultura de prazer e sensações seduzidas, a experiência mística leva 
a sair de si e deixar-se afetar pelo outro, sua diferença, sua Alteridade, sua 
necessidade. Em uma cultura onde a aspiração máxima é devorar avidamente 
tudo que se apresenta, a experiência mística ensina que a realização humana 
reside no desejo de dar-se, despojar-se e entregar-se para ser consumido pelas 
necessidades do outro e servi-lo em tudo de que necessite.

Em uma cultura onde se ensina a ganhar sempre para comandar a todos, a 
mística ensina a ser refém dos outros.44 Em lugar de “eu penso”, “eu posso”, “eu 
faço”, “eu quero”, o discurso místico é declinado no acusativo: “Eis-me aqui!”

Em uma cultura onde a violência impera e faz vítimas fatais a todo dia e a 
toda hora, a mística ensina que o único lugar para se estar é junto às vítimas, 
pois qualquer outra opção seria reforçar a posição dos algozes e carrascos. 
Qualquer outra opção é não só desumana como desumanizante. Sem preten-
der ser solução para toda a vasta problemática cultural hodierna, a mística 
contemporânea pode, sim, ser palavra qualificada no desejo e na prática de 
construção das bases de um novo humanismo. 

44 E. Levinas, Autrement qu´être..., op. cit.
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Vera Lúcia  de  Olive ira

O mundo global, caracterizado pela aceleração do tempo e 
pelo excesso de informações e imagens, fruto da concen-

tração urbana, das transformações espaciais, da mobilidade social 
e da rapidez dos novos meios de comunicação, em vez de diminuir 
as distâncias, de abolir as fronteiras e aproximar os seres humanos, 
gerou um individualismo exacerbado e erigiu ainda mais barreiras 
e muros de segregação social. A modernidade produziu também 
o que o antropólogo francês Marc Augé define como o não-lugar, 
correspondente aos espaços homologados e permeados de pessoas 
em trânsito, que, no entanto, não interagem e não se encontram ver-
dadeiramente, como os aeroportos, as estações ferroviárias e rodo-
viárias, os supermercados, os centros comerciais, as grandes cadeias 
de restaurantes e hotéis (AUGÉ, 2009).

Lendo o livro Passageira em trânsito, de Marina Colasanti, publicado 
em 2009 pela Editora Record, vencedor do Prêmio Jabuti de 2010, 
foi inevitável retornar a Marc Augé e à sua definição de não-lugar 
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como realidade característica do nosso tempo. São, estes, os novos templos do 
consumismo, onde se vendem e se compram sempre os mesmos produtos. Por 
esses espaços passamos sem deixar rastros e sem estabelecer nenhum vínculo 
de relação com a alteridade. 

A autora questiona, nesse belo livro, justamente a relação do sujeito com 
esse tempo e esse espaço de passagem, visto a partir de duas perspectivas, a 
objetiva e concreta do embate com o real, caracterizado, como dissemos, pela 
fragmentação e isolamento do ser humano, e a subjetiva e interior do poeta, 
que busca e propõe novas leituras e interpretações do mundo à luz das trans-
formações radicais dos últimos anos.

São recorrentes em Passageira em trânsito os termos que conotam os ambientes 
padronizados da globalização, como avião, pista, comboio, trilhos, carros, túnel, 
metrô, mensagens luminosas, prédios, portas de emergência, aeronave, shopping, 
passaporte, fronteiras, check in, milhagem, embarque, estacionamento etc.

Note-se que, já a partir do título, o texto – mais do que indicar um momen-
to ou um espaço determinados – define uma condição existencial, constante 
também no percurso da autora, que é escritora migrante, transnacional e bilín-
gue. Marina Colasanti nasceu em Asmara, na Eritreia, então colônia italiana na 
África. Ainda na infância, transferiu-se com a família para a Itália, onde viveu os 
primeiros dez anos e, em 1948, veio para o Brasil, fixando-se no Rio de Janeiro. 
Em 1968, saiu a sua primeira obra, Eu sozinha, e desde então publicou mais de 
quarenta livros, entre poesia, prosa e literatura infantojuvenil. 

Se a condição de “passageira em trânsito” é, pois, para a autora, um dado 
de fato, gerado pela contingência autobiográfica, no livro tal condição, sem 
prescindir da relação com sua vivência específica, assume um significado mais 
vasto e universal, tornando-se a imagem do homem contemporâneo, em sua 
errância e movimento constantes, exposto, por isso, ao risco da perda das 
referências culturais e identitárias.

O eu lírico de Passageira em trânsito, ao contrário, nunca se perde, mesmo 
se locomovendo por continentes, países e línguas diferentes, mostrando, as-
sim, que é possível manter a própria integridade. Certamente, a experiência 
autobiográfica forneceu instrumentos à autora, para realizar plenamente tal 



Passage ira  em trâns ito 

181

périplo, e ela de fato impregna-se de todos os lugares 
visitados e vividos, estabelecendo vínculos sólidos 
com as pessoas que fizeram parte de sua vida. Tal ex-
periência autobiográfica fez com que nenhum lugar, 
nenhum espaço frequentado, por mais anônimo que 
fosse, passasse despercebido ou escorresse indistintamente pelos seus olhos. 

O que vemos no livro é que, assumindo voluntariamente uma atitude de 
atenção e escuta, é possível habitar até mesmo os ambientes da despersonali-
zação e transformar, pela poesia e com a poesia, o não-lugar de passagem em 
tempo-espaço identitário, em condição existencial de quem não renuncia à 
consciência e à autoconsciência em nenhum momento e por nenhum motivo, 
como no poema “Viagem por um fio”, onde a autora colhe numa delicada 
imagem, que se contrapõe ao ambiente asséptico e tecnológico de um avião, a 
de uma mulher que borda e viaja dentro da viagem, praticando um dos ofícios 
femininos mais antigos da humanidade. Note-se, aqui, como a ação de criar 
conote o universo feminino, pois o fio que une “mão e tecido” é o mesmo que 
liga “cordão e placenta”:

“Na Classe Executiva deste avião
aplicada como o homem com seu laptop
uma mulher borda.
Fino fio liga mão e tecido
– cordão e placenta – 
enquanto a agulha vai
ponto a ponto
tecendo a nova vida de um desenho.
Olhar posto no bastidor
perfil recortado contra a janela do avião
a mulher viaja.” (COLASANTI, 2009, p. 79)

O tema do livro é, pois, a viagem, o olhar estranhado e curioso sobre o 
mundo, a sensação de precariedade do viajante, o atravessamento de espaços, 
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próximos ou distantes, rurais ou urbanos, antigos ou modernos, onde o ser 
leva sempre consigo a força da própria individualidade, que não se contrapõe 
ao desejo intrínseco de entrar em comunhão com pessoas e ambientes, naqui-
lo que eles têm de mais específico e exclusivo.

Os versos de Marina são claros, enxutos, frequentemente irônicos, harmo-
niosos, medidos e musicais: cada palavra está em seu justo lugar. Muitos dos 
textos têm a data e a indicação do lugar em que foram escritos, o que ajuda 
o leitor a realizar, com a autora, essas viagens em profundidade nas coisas. 
Perpassando-os, traçamos um mapa afetivo que nos conduz à poética e à vida 
da autora: Asmara, Seoul, Miami, Cidade do México, Paris, Jerusalém, Roma, 
Madri, mar Báltico, Beja, Cairo e outras cidades e países. Algumas poesias são 
escritas em italiano, sem a tradução ao lado, quase a retomar um diálogo com 
a língua dos primeiros anos de vida, língua que parece ter o dom de embalá-la 
e que é, como afirma, o refluxo, na boca, da sua alma:

“Fra l’arrosto e l’insalata
si scatta la foto al ristorante.
Il sorriso si fredda con la carne e
del momento
resterà un sapore vago
come quello dell’unto in fondo al piatto.
Ci vorrà poi la data scritta dietro
per non dimenticare il giorno in cui
fummo tanto felici.”
  Roma 2001 (idem, p. 57)

Na dedicatória, posta no início do livro, lemos: “Para Affonso, que comigo 
partilha a dupla viagem de vida e poesia.”, onde “Affonso”, como sabemos, 
está para Affonso Romano de Sant’Anna, poeta e ensaísta, seu companheiro 
de vida. A partir da dedicatória, vemos que, para a autora, poesia é viagem, 
recognição, recuperação e, ao mesmo tempo, perda e abandono de lugares e 
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pessoas. Não é casual que a morte se insinue e acompanhe todo o livro, mos-
trando o seu lado de angustiante expectativa, como no poema “Meu corpo”. 
Também a morte é viagem, a mais misteriosa entre todas, porque dela não se 
retorna.

A viagem, portanto, em todas as suas modalidades, define e condiciona 
o percurso do eu lírico no livro, que assume a condição do nômade errante. 
Encontramo-lo em aviões que taxiam na pista, em trens que passam velozes 
(idem, p. 11), em esquinas e estradas desconhecidas (idem, p. 12), em metrópo-
les anônimas, em metrôs que perfuram a noite (idem, p. 16), em shopping center 
(idem, p. 30), em fronteiras e mundos que a poeta atravessa, buscando a viagem 
vertical dentro da horizontal.

É recorrente, na literatura e nas artes em geral, a imagem da vida vista como 
passagem, como viagem que é, também, um itinerário interior. Este seria ca-
racterizado por diversas fases, que correspondem a momentos distintos de to-
mada de consciência da própria identidade e do mundo ao redor, quando não 
como possibilidade de transcendência da vida e de superação da morte. São 
conhecidas, nesse sentido, as viagens de alguns dos maiores escritores e ar-
tistas, como Petrarca, Erasmo de Rotterdan, Leonardo da Vinci, Montaigne,  
Montesquieu, Goethe, Byron, Shelley, Keats, Nietzsche, Ungaretti, Joyce e 
tantos outros, que modificaram, ampliaram e enriqueceram a visão de mundo 
desses autores. Parábola da dolorosa travessia humana é, por excelência, a Comé-
dia, de Dante, que influenciou tantos grandes nomes de todas as literaturas. 

Nesse livro de Marina Colasanti, a passagem e a viagem são metáforas, ale-
gorias do nosso destino de peregrinos precários, por um tempo tantas vezes 
destituído de história:

“Ninguém nos diz onde
as colunas de Hércules se erguem
onde
na estrada reta
rompe a esquina
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onde a quina
a falha, onde a ruptura em que
o tempo se fratura.
‘É logo ali’, murmuram vagamente
e vagamente apontam
com um gesto de mão que nada indica.” (idem, p. 12)

Os termos “viagem” e “viajar” enriquecem-se, porém, aqui, de novas cono-
tações: viaja-se até mesmo sem sair de casa e não sempre quem se locomove no 
espaço realiza viagens. Um doente viaja na dor (como no poema “Hérnia é o 
nome”, p. 28), uma joia antiga viaja de corpo em corpo (como em “Viagem 
na pele”, p. 81), o silêncio viaja nas bocas e nas consciências que não denun-
ciam o mal do mundo (em “Boca travada”, p. 78), o poesia viaja dentro de um 
quadro de Chagall (em “Le poète allongé”, p. 42), uma filha viaja pela memória 
da mãe através de um retrato (em “Foto no álbum”, p. 89).

Não há momentos mortos nesse percurso lírico, nem tempos indistintos à 
espera de outro tempo que virá, instantes que não existem em si e por si mes-
mos, como as longas esperas nas filas ou a duração dos percursos, em que – por 
vezes – pomos a consciência em repouso, como se fosse possível descansar de 
ser e de existir. Para essa peregrina, que se acostumou a fazer do trânsito e da 
deslocação também um percurso interior, todos as fases do caminho, mesmo 
as aparentemente destituídas de significado, são viagens no verdadeiro sentido 
do termo. O ato de viajar retoma, assim, o sentido primário, de experiência 
inaugural e introspectiva, gerado pela necessidade de conhecimento e formação. 

O tempo nesse processo é, também ele, instável, sinônimo de transforma-
ção. A autora colhe a mudança, a transição contínua de uma coisa em outra, 
mostrando que o que nos conota é, mesmo, a errância e a impermanência: 
“É quando a noite ainda não é tudo / embora o dia se dê já por perdido / é 
quando o que é rasteiro fez-se escuro / mas o céu nas costuras ainda é claro, 
(...)”. (idem, p. 39)

Já a partir do primeiro poema, vemos que a autora transforma o não-lugar 
em espaço de iluminação e descoberta, pois o olhar do poeta acompanha o 
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movimento interno e externo, em busca do elemento que torna os fatos desti-
tuídos de significado em instantes plenos, dos quais a poesia brota:

“Taxia na pista
o avião que me leva.
Do lado de fora do campo
os muitos vagões de um comboio
avançam nos trilhos.
Duas forças se lançam
no mesmo sentido
irmãs por segundos,
e logo
o avião se desprende do chão
as rodas se escondem no ventre
o avião faz-se ave.
Abaixo
o trem lentamente se torna
um traço de lápis
no verde.” (idem, p. 11)

Nessa exploração e indagação do mundo, o eu lírico vai aos poucos des-
nudando também o depauperamento de valores e modelos culturais, sociais 
e religiosos, aos quais se ligavam gestos, cerimônias e ritos que foram e são 
parte da identidade de tantos povos, como em “Outra era a subida”, em que 
a autora estabelece analogia entre subir os degraus da Acrópole e subir as 
escadas rolantes de um shopping:

“Nas escadas do shopping
necessário não é
subir degraus. (...)
Outra era a subida
quando a planta do pé
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pisava pedra.
Escadas não rolam na Acrópole. 
Dos novos templos
fáceis de galgar
quantas colunas
sobrarão no tempo?” (idem, p. 30) 

É emblemático observar como os vários vocábulos ligados à atividade de 
viajar foram sendo, com o tempo, redefinidos em termos de simplificação e 
esvaziamento de sentidos, como se a globalização fosse também uma padroni-
zação e uma estandardização da linguagem e das línguas em geral. Assim, se os 
novos templos e símbolos do consumismo se padronizaram, a ação de subir 
não pode mais ser associada a um movimento de ascese e elevação espiritual.

Há, porém, uma constante busca de sinais do humano, mesmo no aparen-
temente inumano, como no poema “No altíssimo topo”, em que o olhar da 
poeta registra a minúscula figura de um homem, que se move precária no topo 
de um prédio: “No alto do alto / do altíssimo edifício / um mínimo homem 
/ se move sobre / o fio / do abismo”. (idem, p. 31)

Nessa busca, a poeta, por vezes, empresta sentimentos e humaniza máqui-
nas e instrumentos de uso cotidiano, cúmplices e testemunhas de tantas horas 
de nossa vida, como na poesia “No shopping”:

“Irmãos de raça 
como os tubarões
– noturna metálica pele 
focinho adiantado e silêncio –
os carros deslizam vorazes 
à caça de vagas
no aquário cinzento
do estacionamento.” (idem, p. 76) 

Ocorre, outras vezes, como no poema “No antigo tempo” – título irônico, 
pois referido a Seoul, moderna megalópole de onze milhões de habitantes –, 
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que a solidão se faça aguda, causada pela despersonalização do espaço e pela 
apropriação venal da natureza, elementos que a autora colhe em toda a sua 
extensão, andando pela cidade. Não são, então, os homens a falarem a língua 
do poeta, mas algo da paisagem que sobreviveu e que testemunha a história 
dos lugares antigos: “Só a chuva e/o rio Hangan fluindo no antigo tempo 
entre ponte e ponte / falam a língua que sei.” (idem, p. 16)

Em “Segurança e normas”, há uma irônica paródia da linguagem repetitiva, 
pseudo-objetiva e um tanto autoritária dos avisos de segurança, que tantas 
vezes ouvimos nas viagens aéreas, aos quais a autora acrescenta vocábulos e 
expressões próprios, em que sentimentos e incertezas se inserem, desvirtuan-
do e corrompendo a polidez da voz padronizada:

“Este avião tem
seis portas de emergência
assinaladas com
saída-exit
máscaras descerão do céu
como espírito santo
se a pressurização
for para o espaço
e no choco do assento cochilam
amarelos coletes salva-nada.
(...)
O que nos salva é
o céu vedado pelo
chão de nuvens
e a gratidão
que a companhia expressa
por termos escolhido
estar aqui.” (idem, p. 29)
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Observe-se que o título do livro é uma tautologia, em que o segundo termo 
aparentemente reitera o conceito do termo anterior.1 No entanto, se no vocábu-
lo “passageira” está implícito o significado de “em trânsito”, ao mesmo tempo, 
essa reiteração reforça e conota diversamente o substantivo, intensificando a 
acepção de precariedade do mesmo. Talvez essa exigência de redefinir os termos 
ligados à viagem se verifique, como vimos, pela banalização que o conceito so-
freu a partir da massificação do turismo, que ligou o termo “passageiro” ao de 
“consumidor”, modalidade geralmente superficial e utilitarista de contato com 
a realidade. Ao optar, no título, pelo substantivo “passageira”, usado e abusado 
nas mil frases da linguagem comercial e turística, que se exprime por jargões e 
anúncios publicitários, a autora sentiu, assim, a exigência de acrescentar-lhe o 
complemento circunstancial de modo “em trânsito”, que lhe dá nova luz.

É importante atentar para o fato de que um passageiro em trânsito não 
é alguém que se define pelo lugar de onde partiu ou pela localidade aonde 
chegar (não, portanto, por uma cidade, uma nação, uma pátria), mas pelo 
processo instável de deslocamento, pelo caminhar constante. Esse peregrino 
está, assim, exposto às condições dos percursos, às estradas e fronteiras, à 
mercê do mundo vasto e aberto, sem proteção e abrigo. Ao mesmo tempo, ele 
se caracteriza pela extrema liberdade como condição interior, pela virgindade 
do olhar, pela desautomatização da relação com o real, pelo espanto diante de 
tudo, elementos constitutivos da poesia e da arte. 

O passageiro em trânsito não é o exilado, que vai à deriva. Uma das diferenças 
marcantes entre viagem e exílio, com efeito, está no fato que o viajante parte 
porque deseja fazê-lo e não é obrigado a permanecer em nenhum lugar, a liber-
dade é a sua guia e bandeira; o exilado deixa a própria terra porque deve fazê-lo 
e, já que lhe é proibido o retorno, a viagem é para ele uma espécie de morte. Eis, 
pois, que a condição de passageira em trânsito torna-se uma metáfora do viver, 
do mover-se, do realizar tudo o que torna digna a vida, para subtrair a memória 

1 O substantivo “passageiro”, segundo o Dicionário Houaiss, indica o viajante, o indivíduo que é 
transportado num veículo, público ou particular; como adjetivo, indica o que passa rapidamente, o que 
é transitório. (HOUAISS, 2001, Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, p. 2.143). “Trânsito”, sempre 
segundo o Houaiss, é o ato de circular de pessoas, é a passagem de um lugar a outro ou mesmo de um 
estado ou situação a outro, indicando também a situação passageira em que provisoriamente alguém se 
encontra. (idem, pp. 2.751-2.752) 
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da sua consumação, para imprimir rastros na terra e 
versos na página: “Preciso ler um bom poema antes 
/ de dormir. /(...) Ler um bom poema / antes que 
a morte venha / e escreva o seu.” (idem, p. 49)

Em Passageira em trânsito, Marina nos presenteia 
com uma poesia delicada, intensa e feminina, de 
escritora e intelectual em busca do sentido profun-
do de cada gesto e momento, mesmos os aparen-
temente mais corriqueiros. O seu olhar vai além, 
tentando colher o que é irrepetível em cada ins-
tante para arrancá-lo da dispersão total, que tudo dilui. A sua é uma poesia 
concreta e sensual, em que as palavras se impregnam de vida e acariciam a 
superfície do mundo, como um prolongamento do corpo.

Esse é o livro de uma viagem poética pelo mundo, não ao gosto dos antigos 
relatos dos cronistas, preocupados em colher o exótico ou em fornecer leitu-
ras da realidade funcionais aos vários projetos expansionistas, mercantilistas 
e coloniais. Temos, aqui, instantâneas de intensa participação e empatia com 
o ambiente e com os homens ao redor, como no poema “Essauira ao sol”. 
Essauira é uma das localidades do Marrocos mais visitadas pelos turistas. Ci-
dade antiga, declarada patrimônio mundial da humanidade pela UNESCO, 
é também uma conhecida estância de mar, apreciada pelos extensos areais 
e dunas. Pois bem, entre tantos elementos pitorescos e mesmo exóticos do 
lugar, a atenção da poeta colhe o olhar dos homens de albornoz, fixo e per-
dido para além do grande mar oceano, sonhando, talvez, viagens e mundos 
desconhecidos, expressão e sonho que se cruzam com os da autora e nos quais 
ela se reconhece, para além de todas as diferenças sociais, culturais, religiosas:

“Os homens de albornoz
olham o mar
sem que nada no mar seja
   remo
   navio
   ou vela inflada.
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Os homens
coloridos ciprestes de capuz
olham o mar
só mar
enquanto sua sombra
plantada a sotavento
sulca a esplanada branca como
espuma.” (idem, p. 80) 

E em Cartagena de Índias, a força do vento, que fustigou e modelou por 
séculos as antigas e sólidas muralhas de pedra da cidade, modela também o 
poema, cuja estrutura é polida, essencial e enxuta. Veja-se a terceira estrofe, 
“A pedra é como o pão / que o vento amassa / uma esponja de pedra / que 
leveda / uma força de lava / que não passa”, onde o termo “pedra”, pode 
perfeitamente ser substituído pelo de “poema” (idem, p. 45).

Não há idealização de tipo saudosista nesse olhar aberto sobre o mundo, 
não se parte em busca de paraísos intactos ou de lugares fora do tempo, 
em que, presumivelmente, se teriam conservado características típicas, hoje 
mancomunadas pelo ambíguo e nivelador termo “étnico”, comunidades que 
representariam uma alternativa e mesmo um antídoto contra os aspectos noci-
vos da globalização. O olhar da poeta está pronto a colher as transformações, 
as imbricações e mesmo as idiossincrasias entre passado e presente, entre an-
tigo e moderno, em que os elementos de tais oposições binárias nem sempre 
se harmonizam e onde a contrafação e a homogeneização se inserem de forma 
sub-reptícia:

“O monges
na Coreia
se vestem de neblina
finos trajes cinzentos
que o vento vaza. 
(...)
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Das altas golas emergem
as cabeças raspadas
lisas como pedras de rio
as mãos se ocultam nas mangas
mas os pés
traiçoeiros
entregam tênis de marca.” 
  Seoul 2005 (idem, p. 20)

Se é verdade que a viagem hoje perdeu sua aura iniciática, esses poemas nos 
restituem de novo a magia e a poesia da descoberta e do encontro com outros 
mundos e culturas. O estranhamento, que experimentamos quando perce-
bemos ao redor perfumes, rumores, sons de línguas e vozes desconhecidas, 
ajudam a criar as condições para que a poesia se manifeste. 

O que a autora revela e evidencia não são apenas impressões rápidas de 
lugares, anotações de hábitos e costumes típicos, instantâneas estacadas 
de paisagens, mas a densidade do encontro com a vida e com a alterida-
de, que se imprime em sua sensibilidade e consciência e que representa o 
verdadeiro objetivo da viagem. Marina nos leva e nos acompanha nessa 
descoberta do mundo, mesmo que esse mundo seja, em parte, constituído 
por não-lugares de passagem e dispersão, destituídos de magia e profun-
didade. Ela se debruça também sobre esses espaços de solidão extrema, em 
que nos perdemos em meio à massa de gente que corre apressada, com as 
mesmas perguntas que a humanidade sempre se pôs, sem nenhuma certeza 
ou resposta.

O livro é ainda mais atual se pensarmos que, para além do turismo de 
massa, que caracteriza o mundo de hoje, o fenômeno dos deslocamentos de 
inteiras populações, provocados por guerras, perseguições, destruição do am-
biente, carestias, conquistou dimensões planetárias. Aprender a conservar, a 
entender e a utilizar o alfabeto das emoções e do respeito pelas culturas e 
identidades diversas é a melhor forma de atenuar os traumas das migrações 
do nosso tempo.
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Um outro fator, que atesta sobre a atualidade e a relevância desse livro, é o 
fato de que o espaço físico e geográfico sofreu nas últimas três décadas, afirma 
Zygmunt Bauman, uma radical desvalorização do seu conceito e valor. A alta 
finança internacional, descentrada, extraterritorial, mediada pelo ciberespaço, 
para poder manejar melhor e com menos escrúpulos o enorme capital de que 
dispõe, se libertou completa e irresponsavelmente da relação que mantinha 
com o território e com as comunidades – e das responsabilidades em relação 
aos mesmos –, esvaziando a importância do lugar físico e dos seres que nele 
residem, com seus problemas reais. Segregação, separação, exclusão, desinte-
gração são, como vimos, a consequência desse processo. (BAUMAN, 1998)

Valorizar o espaço, humanizar o lugar, que é ponto nevrálgico de encon-
tro e intercâmbio entre os homens, como também o não-lugar, onde o ser 
se anula e perde a sua especificidade, tornou-se uma forma de resistência 
ainda mais imperiosa e urgente para os poetas. A autora se põe, aqui, volun-
tariamente, nessa confluência de tantas vias, estradas, prédios e territórios 
urbanos que querem, de novo, serem habitações, bairros, cidades, países, 
pátrias, sem fomentar fundamentalismos ou neotribalismos, que apostam 
em abolir o presente.
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Ruy Esp inhe ira  F ilho

Talvez a última sensação de vida de Big Joe tenha sido o gosto 
dos amendoins que mastigava, pois a bala de Jake Fuinha 

foi-lhe direto ao coração, atravessando-o e cravando-se na parede da 
sala. O grande corpo estremeceu por um instante e, lentamente, de-
sabou, quebrando duas tábuas do assoalho carcomido e por pouco 
não caindo no andar inferior.

O barulho fez João pular da cama. Sua mulher, Zenaide, acor-
dou, fitando o marido com grandes olhos de pavor. 

– Que foi isso?!
– Não sei – respondeu ele. – Parece que foi na cozinha. Vou ver.
Depôs junto ao abajur o livro que estivera lendo, enfiou os pés 

nos chinelos e se dirigiu à porta do quarto.
– Cuidado – disse a mulher. 
Ele não respondeu. Um estrondo... O botijão de gás teria explo-

dido? Mas não parecia explosão de botijão de gás, embora ele nunca 
tivesse ouvido botijão de gás explodir. Desceu a escada, sentindo 
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as pernas um tanto trêmulas. Bom, incêndio não havia, estava tudo escuro. 
Acendeu a luz da sala. Nada ali. Chegou à porta da cozinha, acendeu a luz – e 
então viu.

Viu, sentiu um choque, recuou, respirou fundo, adiantou-se novamente. 
Não podia acreditar. Saltou, com o coração aos arranques, quando a mulher, 
que descera sem ruído, tocou-lhe as costas. Com o salto, ele se afastou e ela 
pôde ver o interior na cozinha.

– Aaaaaaiiiii!
Ela gritou e, recuando, caiu sentada no sofá.
– Ai, João! Ai, meu Deus! O que é isso, por Nossa Senhora?!
João ergueu as mãos para o alto:
– Como é que eu vou saber, Zenaide?!
– Ele está morto?
– Como é que eu...
– Vá ver, João! Ai, meu Deus! Na minha casa! Vá ver, vá ver!
João se aproximou devagar. Era um homem, certamente o maior que já tinha 

visto. Cabelos só não mais vermelhos do que o sangue que lhe descia do peito, 
formava uma poça nos ladrilhos e ainda não parara de correr. O estrondo se 
explicava logo: ele caíra sobre a mesa e, depois, sobre uma cadeira, quebrando as 
duas. Agora, ocupando quase todo o chão da cozinha, parecia fitar além do teto 
com os olhos bem abertos e uma expressão de beatitude no rosto. 

João fugiu para a sala.
– E então? – perguntou a mulher. – Está morto?
– Acho que está.
– Você acha?!
– Não sou médico, Zenaide! Nem encostei no homem. Mas...
– E como ele entrou aqui?
– Ah... Não sei. 
Observou a porta da sala, a janela.
– Está tudo fechado. A cozinha também.
– Então...?
– Não sei.
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– Porra, homem, você só sabe dizer não sei?!
– E você, porra, o que queria, que eu dissesse 

o quê?!
– Alguma coisa!... Quem é ele?
– Não sei.
– Ora...
– Cala a boca, vou olhar novamente.
A mulher o seguiu. Ficou olhando da porta. Ele 

se aproximou do corpanzil. O sangue cessara de 
fluir. A expressão do rosto não mudara. João sentiu a voz da mulher como 
uma faca na nuca.

– Amendoim!
– O que, Zenaide?! – ele perguntou, zonzo.
– Amendoim! Veja! O chão tá cheio de amendoim!
Só então ele reparou. E, além dos grãos espalhados, um montinho de 

amendoins havia escapado de um saco de papel que jazia encostado no roda-
pé, a uns trinta centímetros da cabeça do homem.

João sentiu-se numa névoa escura.
– João! João!
Os gritos da mulher o devolveram à luz.
– Você ia caindo!...
– Cala essa boca, já disse!
Ela calou. Ele sentia uma náusea, um frio... Conhecia aquele homem. Não 

era possível, mas conhecia. Só podia ser ele. Era ele. Embora não fosse possí-
vel. Assim falou à mulher: não era possível, mas só podia ser.

– Você o conhece?! Quem é ele?
– Eu acho...
– Acha?! Você conhece ou não conhece!?
– Acho que conheço, porra! Acho mesmo! Quer saber? O nome dele é... 

Big Joe!
– Bi o quê?
– Big!
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– Big? Big o quê?
– Joe!
– Jô?
– Joe, Joe!
– Ora, não conheço ninguém com esse nome.
– Claro que não conhece! Você é muito ignorante! Quantos livros você leu 

na vida?! Nunca a vi lendo nenhum! Só novela na TV e rádio, o tempo todo! 
– Para de falar besteira, João! O que tem uma coisa com a outra? O que tem...
– Tem tudo. Mas tudo parece pura loucura!
Ele apertou as mãos, trincou os dentes, curvou-se sobre o morto, gritou:
– Não pode ser!
– Mas você disse...
Ele falava aos arrancos:
– Eu disse. É. Mas não pode ser. É. Não pode. É. Mas é!!!
Afastou a mulher e, enquanto corria escada acima, berrou para ela:
– Você vai ver se não é!!! 
Entrou no quarto correndo, derrubou o abajur, que continuou aceso no 

chão, por pouco não retornou rolando escada abaixo. Chegou na sala ofegan-
do, manuseando o livro, quase arrancando as páginas. 

– Você vai ver! Você vai ver!
Folheou, folheou, parou:
– Veja aqui! – apontou. – Aqui!
A mulher o fitava sem compreender. Ele a puxou pelos cabelos:
– Aqui! Leia aqui!
Zenaide leu o que ele ia mostrando com a ponta do dedo. Quando viu 

que ela concluía “no andar inferior”, João largou-lhe os cabelos, ficando com 
alguns fios na mão.

– Entendeu agora?! Entendeu?!
Ela tombou novamente no sofá:
– João, pelo amor de Deus, eu estou ficando louca!
Ele abanou a cabeça:
– Louca você sempre foi, o problema é que agora o mundo todo está louco!
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Deixou-se também cair no sofá. Ficaram assim, lado a lado, por um bom 
tempo, fitando estupidamente a porta da cozinha. João mexia nervosamente 
a boca, fazia esgares. Zenaide desfiava lágrimas silenciosamente – até que, 
depois de um suspiro fundo, murmurou:

– Os amendoins... Foi o último gosto que ele sentiu... Nunca mais vou 
comer amendoim...

O murmúrio interrompeu os esgares do marido. Ela elevou a voz:
– E agora?
– A-agora?... – ele titubeou. 
– O que vamos fazer?
– Ah... Vamos dormir.
– Dormir?! Quem vai conseguir dormir, João?!
– Eu vou – respondeu ele. – E você também.
– Mas a gente tem que...
– Não tem nada. Amanhã a gente vê. Agora é noite, madrugada, hora de 

dormir. Pode ser que amanhã, ao acordar, a gente descubra que teve só um 
pesadelo. Pode ser até que a gente nem se lembre de nada.

– Queira Deus, João!
Ele pegou a mulher pelo braço e puxou-a escada acima. Ela não opôs qual-

quer resistência, estava como que dopada. Jogaram-se na cama, cada um do 
seu lado. Ele então percebeu que ainda empunhava o livro, fitou-o com estra-
nheza, atirou-o ao chão, ao lado do abajur. 

Ela se virou para a parede. Ele ficou olhando o teto, que o abajur iluminava 
fracamente. Depois veio um mergulho numa densidade confusa, e o retorno 
ao quarto. Certamente havia dormido. A mulher também adormecera, resso-
nava suavemente. João se moveu, deitou-se sobre o lado esquerdo – e viu o 
livro. Lá estava ele, perfeitamente iluminado pelo abajur. Sua capa, de um mau 
gosto em cores fortes, cintilava. João se reergueu lentamente, sentou-se na bei-
rada da cama. Não tinha nenhuma vontade de se levantar, mas se continuasse 
deitado acabaria urinando nos lençóis. Levantou-se, portanto, curvando-se 
para pegar no chão o abajur. Quando recolheu o objeto, junto veio também 
o livro. Tão pequeno, edição de bolso, que coubera também na mão. E foi no 
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bolso do casaco do pijama que João o colocou, ao caminhar para o sanitário, 
onde aliviou a bexiga e lavou as mãos. Ao invés de retornar à cama, saiu pela 
porta do quarto, acendeu a luz da escada e se sentou no degrau mais alto.

Precisava pensar, pensar... Mas como pensar? A mão deslizou para o bol-
so, retornou com o livro, os dedos e os olhos foram passando as páginas, 
passando, passando... O sorriso satisfeito de Jake Fuinha nem chegou a 
se completar. A rajada da metralhadora de Sonny o rasgou em diagonal, 
do ombro esquerdo ao fêmur direito. Caiu de costas, seus membros ainda 
estremeceram um pouco. A boca se abriu – mas a única palavra foi uma 
golfada sangrenta.

Desta vez João não saltou. Sequer se mexeu. Mas o estrondo da metralha 
derrubou Zenaide da cama. Ela surgiu na porta do quarto aos tropeções, 
sacudindo-se violentamente.

– Aaaaaiiiii! Aaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiii!...
Ele se ergueu, estendeu-lhe a mão, atraiu-a a si, abraçou-a, falou-lhe com 

suavidade junto ao ouvido:
– Eu não conseguia pensar, não conseguia, estava tudo confuso, tudo per-

dido no escuro, mas de repente... Sim, acho que encontrei a solução. Fique 
tranquila, está tudo bem, venha comigo, venha...

Deu-lhe um beijo na testa, conduziu-a pela mão até o quarto dos fundos. 
Acendeu a luz, que revelou uma pequena escrivaninha, uma cadeira confortá-
vel para leitura e as estantes cheias de livros. Ele a levou até a cadeira.

– Sente-se aqui, tenha calma, vou só ver uma coisa ali e volto logo.
Ela o fitou com angústia:
– Aonde você vai, João?! Vai-me deixar sozinha?!
– Não – respondeu ele, apertando-lhe as mãos. – Não vou sair daqui. Só 

vou ver uma coisa.
– Onde, João? 
– Ali, olhe. 
Soltou-lhe as mãos, caminhou até a escrivaninha, abriu a gaveta maior. 

Nada retirou: as mãos se moviam no interior da gaveta, os dedos trabalha-
vam, os olhos iam e vinham numa rapidez extrema, o rosto era de uma serena 
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palidez. Continuou ainda assim quando os estrondos soaram – como um 
galope furioso.

A mulher se ergueu, correu para ele.
– João, João!
A serenidade dele a fez estacar. Ele sorria, erguendo e acariciando um gran-

de volume negro.
– Herança de meu avô paterno – disse. 
Os estrondos aumentavam. Ouviam-se clamores. A casa tremia. Ela se ati-

rou de joelhos aos pés do marido.
– Aaaaaaaaaiiiiiiii, João! Aaaaaaaaaaaiiiiiiiiii!   
 – Calma, Zenaide, é só o começo.  
 Ela pôs-se a bater os joelhos no chão, curvou-se para bater a testa, ele 

segurou-lhe a cabeça a tempo.
– Meu Deus, João! O que é isso, João?! O que é isso, pelo amor de Deus???!!!
Ele a fitou com ternura. A voz que respondeu foi sua antiga voz de namo-

rado:
– Estou lendo o Apocalipse, meu amor... 



Ondas de Perlin
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Fernanda Maria 
Gurgel Salles

Nasceu 1952, em Pernambuco. Graduou-se em Arquiteta e 
Urbanistismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1975.

Desenvolvimento dos seguintes projetos por concurso

 • Rio Cidade 2. Santa Cruz. Por concurso público.
Área 19 ha. Incluindo todos os projetos de infraestrutura, servi-
ços adicionais e viário. 

 • Vila Cariocas. Pavuna. Por concurso público.
Incluindo todos os projetos de infraestrutura. 

 • Favela-Bairro. Morro Santa Marta. Por concurso público.
Incluindo todos os projetos de infraestrutura, edificações e  
viário.
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Projetos urbanísticos desenvolvidos para a Prefeitura  
do Rio de Janeiro

 • Favela-Bairro. Morro da Providência
Incluindo todos os projetos de infraestrutura, edificações e viário.

 • Morar Carioca. Morro da Providência. Implantação de teleférico
Incluindo todos os projetos de infraestrutura, edificações e viário.

Projetos desenvolvidos para a iniciativa privada

 • Desenvolvimento de projeto unifamiliar
Foram realizados projetos de arquitetura e detalhamento de residências 
somando mais de 75.000 m2 de área construída.

 • Desenvolvimento de projeto multifamiliar
Projetos legais e executivos de arquitetura multifamiliar e empreendimen-
tos comerciais, com gerenciamento de projetos complementares, somando 
uma área de mais de 1.000.000 m2.

 • Desenvolvimento de projeto comercial e corporativo
Foram realizados projetos legais, executivos e de interiores corporativo, 
somando mais de 130.000 m2 de área construída.
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Estação do Teleférico na Central do Brasil.

Estação do Teleférico no Morro da Providência.
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Vista de Santo Cristo pela Plataforma de Embarque da Estação do Teleférico no Morro da 
Providência
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Vista da Central do Brasil pela Plataforma da Estação do Teleférico no Morro da Providência.
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EDI (Espaço de Desenvolvimento Infantil) do Morro da Providência.

Estação do Teleférico da Gamboa.
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Vista do Morro Santa Marta com a implantação do Elevador em Plano Inclinado.
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Novas moradias do Morro Santa Marta.
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Novas moradias do Morro Santa Marta.
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Projeto Rio Cidade Santa Cruz – Praça Marquês de Herval.
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Poemas

Astrid  Cabral

Astrid Cabral é poeta da geração 1960. Adolescente, integrou 
o Clube da Madrugada, movimento cultural renovador do 

Amazonas. Sua produção poética distingue-se pela presença telúrica 
de suas origens entre rios e florestas, ao lado do olhar vigilante e crí-
tico sobre o cotidiano urbano contemporâneo. Enfatizando sempre 
a condição humana na passagem do tempo, seus livros enveredam 
tanto pelo espaço concreto do visível e palpável quanto pelo abstra-
to das emoções e reflexões de cunho filosófico. 
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Alforria
Digo sempre à minha sombra:
anda, por favor desgruda,
mas ela surda, xifópaga
não pensa em me abandonar.

Sol a pino ou à socapa
de nuvens de chumbo e chuva
amável desaparece
em manifesta clemência.

Algoz me segue e persegue
no longo correr das horas
laçando-me em sua corda.
Eu, a pobre encarcerada.

Por fim, jogou-me no chão
mostrando-me a horizontal: 
vai, deita-te, dorme ou morre
e serás livre de vez.
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Declaração de amor
    Para Giles

Os outros não sabem.
Convictos da ausência
de teus sinais aparentes
pensam: partiste de vez.

Mas eu que aprendi a
sentir além dos sentidos
contesto o falso vazio
do vasto lado de fora.

Sei que permaneces dentro
de mim recolhido em
devaneio e memória.

Sei que só irás embora 
junto comigo, na hora
do indefinido adeus. 
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Sonhando para trás
Se pelo imenso mundo o pai e a mãe
nunca se houvessem um dia encontrado
nem atingido o êxtase carnal
se  por acaso um deles fosse estéril
ou o feto afetado em doença fatal
ou na hora do parto viesse a ocorrer
um triste enforcamento  umbilical
onde eu, que confrontei tantos perigos 
– o precipício do nada beirando –
me encontraria agora senão no limbo
perdida meio a múltiplas hipóteses
anônimas anêmicas e vagas
dormitando em latência infinita
sonho absurdo, voo viúvo de asas?
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Tatuada de sombras
Menina busco o pai
nos campos da insônia.
Subo em alto balanço
roçando as nuvens
e nunca o alcanço.

Corro atrás do filho
desaparecido
que surge veloz
ao volante e a luz
do farol me derruba.

Vou atrás do amado
por estrada e rua.
Esquadrinho a casa 
farejando à toa
seu aroma e rastros.

Deus, onde esses vultos?
Tatuada de sombras
vestida de luto
persigo fantasmas
no vazio absoluto.



Explosão de escalas
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Adriano Wintter

Adriano Wintter nasceu e reside em Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, Brasil. Foi monge. Venceu o Femup 2010 e integrou 

sua antologia. Tem outras coletâneas publicadas nas revistas inter-
nacionais: Sibila (Estados Unidos-Brasil), Separata (México), Triplov 
(Portugal), Cinosargo (Chile), Experimenta (Argentina), e nas revistas 
brasileiras: Germina, Aliás, Eutomia, Mallarmargens, Ellenismos, 7Faces, Ba-
bel e Correio das Artes, além de poemas nos jornais Relevo, Poesia Viva e 
na sèrieAlfa (Espanha).
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Lege artis

I
a beleza tem leis 
que as palavras apagam 
quando grafam seu gênesis 
no princípio da página 

e revelam que o belo 
surge brusco e sozinho 
como sonho ou delírio 
na pupila da linha 

(não há luz que construa 
nem engenho que gere 
a sua flor na brancura 
insondável do cérebro 
onde pétalas lusas 
ditam versos inéditos) 

ela anula a estrutura 
cinde a lira do logos 
parte o fêmur do número 
ri do rosto de Apolo 
e na mão do arquiteto 
crava o da(r)do do acaso 

quando quer, como quer 
a si tudo submete 
tem um trono no caos 
outro sólio na ordem 

reino em branco do arcano 
onde incógnita impera 
às vogais, consoantes 
dando timbre e mistério 
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II
a beleza tem leis 
que o poeta obedece 
feito cego refém 
de suas hostes secretas 

as safiras da forma 
ele pensa que amolda 
que lapida, que pole 
ou colares concebe 
mas as pedras precisas 
são geradas por ela 

ruge azul e se insere 
no momento que escolhe 
sob o molde que elege 
pressionando sua mente 
a cingir cada verso 
da maneira que pede 

advém do inconsciente 
que antecede a palavra 
e em riquezas excede 
as jazidas da fala 

um silêncio que ao léxico 
alimenta e revela 
hermetiza e esclarece 
ou destrói, desespera 

luta eterna do ser 
contra o som e o alfabeto 
contra a arte que o diz 
sem contudo expressá-lo 
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III
a beleza tem leis 
que o poeta ignora 
apesar de contê-las 
na extensão de sua obra 

linha a linha reflete 
harmonias herméticas 
de suas luzes simétricas 
que jamais entrevê 
mas cintilam no avesso 
do céu negro que versa 

lê de luas ilógicas 
raios presos nas letras 
tão sutis que velozes 
somem quando aparecem 
lê de estrelas o eco 
sob as trevas fonéticas 

e por todo poema 
em discurso de eclipse 
lê o zênite líquido 
do vocábulo impresso 

mas em língua ilegível 
– um dialeto do nada – 
que reflete o invisível 
escrevendo o que apaga 

lê a lei do silêncio 
no limite da lauda: 
a poesia começa 
onde o verbo acaba
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5 sonetos conceptuais

Pedro Lyra

Pedro Lyra, poeta, crítico e ensaísta, com 21 títulos nos 3 gêne-
ros. Pós-Doutorado em Tradução Poética pela Universidade 

de Paris-III/Sorbonne Nouvelle, onde foi Chercheur Invité por 2 anos 
(2004-2005). Professor Titular de Poética da UENF, em Campos-
-RJ. Lançou em 2011 Poema e letra-de-música – Um confronto entre duas 
formas de exploração poética da palavra (Curitiba: Ed. CRV, 2011). 
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Soneto de constatação – VI
O MAIS PRESENTE

O que é que nos arrasta pela Terra?

“A Fé”  
– responde em coro a Religião,

apontando a um espaço transcendente.

Mas, a Filosofia:   
– “É a Razão”,

erguendo a nossa marca essencial.

“É o Interesse”  
– brada a Economia,

exibindo as mais simples atitudes.

Mas, a Psicologia:  
– “É o Desejo”,

expondo as privações em cada olhar.

Fundindo os quatro mitos  
talvez temos

a síntese da humana condição:
um cava o Salvamento;  

outro, a Verdade;
outro, o Poder;
outro, a Felicidade.

Mas, dentro a todos, tem que estar o Amor.
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Soneto de afirmação – I
O MAIS TÍPICO

O que é que nos define  
como Homo

e nos distingue  
dos demais viventes?

“A Criação!”  
– Só nós forjamos meios.

(A maioria nunca criou nada.)

“A Razão!”  
– Livre guia das escolhas.

(Mas é também usada pra loucuras.) 

“A Crença!”  
– Apenas nós temos um Deus.

(Os peixes criariam um marinho.)

São três dos mais preciosos atributos
e nenhum nos distingue ou nos define. 

É a Mutação:  
– só nós evoluímos.

E só a morte nos limita o ser.

No cerne da perfectibilidade,
a eterna condição de a atualizar.
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Soneto de constatação – LXIII
O MAIS FORTE

O que é maior em nossa condição?

“O Amor!”  
– responde o moço enamorado:

“Só ele dá sentido  
a esta existência”.

(Mas até um amante o contraria.)

“É a Fé!”  
– rebate o crente em contrição:

“Ela nos leva  
ao verdadeiro Ser.”

(Mas se dirige à própria incertitude.)

“A Esperança!”  
– sustenta o renegado:

“É ela que alimenta  
a última chama.”

(Mas ela falha muito mais que vinga.)

“É a Dor!”  
– exibe o pobre agonizante:

“O ser humano nasce   
em sofrimento;

vive lutando  
pra escapar aos males;

e vem morrer  
em novo sofrimento.”
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Soneto de afirmação – XXII
O BEM MAIOR

Entre imanentes ou aleatórios,
qual é  

o bem maior  
da nossa raça?

“A Liberdade!”  
– Pra fazer e agir.

(Em condições normais  
nasce-se livre.)

“A Saúde!”  
– Sem ela, o ser é nulo.

(Do mesmo modo  
nasce-se saudável.)

São comuns:  
só governos e acidentes

podem privar-nos desses atributos.

Os bens especiais são bens avaros 
e variam  

de um ser a outro ser.

“A Beleza!”  
– Esplendor da alma e do corpo!

“O Talento!”  
– Esplendor da alma e da mente!

Com um destes  
conquista-se o Universo.

Sem ambos  
melhor fora desnascer.



 Pedro Lyra
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Soneto de afirmação – XXIII 
A MAIS ALTA

Qual a mais alta criação humana?

“A Ciência!”  
– proclama um Inventor:

“Poliu o Cosmos e engendrou as mídias.”

E o Pensador:  
“Não: é a Filosofia!

Foi ela que aclarou o nosso Ser.”
“É a Moeda!”  

– rebate o Negocista:
“Permitiu-nos as trocas e a fortuna.”

Um Poeta canta:  
“É a Arte:  

ela funde
e recria  

e transcende o Ser e a Vida.”

(Nenhum corrupto se atreveu:  
“O Estado!”)

“É a Linguagem!”  
– mostra uma Criança:

“Sem ela, nem podiam perguntar.”

E finalmente irrompe o mais convicto:
“Evidente que é Deus!”  

– brada o Profeta.
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Po e s i a

Poemas

Roberval  Pereyr

Roberval Pereyr é natural do interior do município de An-
tônio Cardoso, Bahia (1953). Desde 1964, reside em Feira 

de Santana, onde foi cofundador e diretor da revista Hera (1972-
2005). Criou e coordena as editoras alternativas Estrada e Tulle, onde 
tem publicado, sobretudo, autores iniciantes. Já publicou treze li-
vros (doze de poesia). Vencedor de vários prêmios literários, tem 
poemas incluídos em antologias nacionais e internacionais. Com-
positor, tem trabalhos em parceria com Tito Pereira e Carol Pereyr 
(filho e filha) e com o músico catarinense Márcio Pazin. Muitos 
desses trabalhos foram classificados em festivais, a exemplo do Prê-
mio Visa da Música Brasileira. Doutor em Letras, é Professor Pleno 
da Universidade Estadual de Feira de Santana-BA.
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Quatro sonetos
O que quero? Tão somente o pretexto
para o verso. Tão somente o soneto.
Pouco ou nada importa quanto ao resto
que desejo, ou mesmo que prometo

(ter amigos, mulher, estar por perto,
figurar entre os deuses, no poder,
amar o inimigo no deserto,
ser feliz, perdurar, envelhecer...)

– pouco ou nada importa tudo isso
quando provo a palavra em seu feitiço
ou o canto incrustado no refrão.

Pois que a vida é mais alta nos poemas
onde bailam verdades nos dilemas
– e tudo se encaminha ao coração.

Eu tenho o dom de escrever sonetos,
belos sonetos. Tenho, mas recuso.
E quando escrevo incorro num abuso,
que é concluir mas sem fazer direito.

E mais: vou retratando meus defeitos
com a falsa modéstia do obtuso
que pensa estar negando (cão confuso!)
os versos que promete pelos feitos.



Poemas  

229

Mas reafirmo o dom e a recusa,
correndo o risco de não ser tão lesto
nem na fatura, nem nos meus ardis.

Pior, não para mim, mas para a Musa,
já que pouco me importa se não presto.
Quanto a ela, que oculte seus perfis.

Fazer soneto? É só me dar na telha,
e me ponho de pronto a rabiscar
o lago de Narciso que me espelha
o rosto – e me convida a me afogar

num jogo perigoso em que me lanço
às tramas enganosas do espelho.
Pois bem, se topo o jogo, não descanso
e dou-me, a bem dizer, o bom conselho

na arte do mergulho e seu regresso.
E consigo: o soneto surge, impresso,
entre a vã teoria e o frágil mito,

e acima dos dois põe-se a reinar.
Deu na telha, eu o fiz, e está bonito.
Este último verso é pra constar.
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Um soneto a mais: para que fazê-lo,
se a vida é tão lesada e tão mal rima
com verdade, harmonia e obra-prima
– ao contrário, ela puro desmantelo.

Mas escrevo. E o mais grave: em meu apelo
persigo a perfeição do que renego;
e ao negar aquilo a que me apego
esculpo a permanência do modelo.

Nada demais: assim caminha o homem
em seu incoerente itinerário.
Por isso, por mais louco que me tomem,

insisto em destruir e modelar.
Pois sei que é no embate dos contrários
que a arte põe a vida em seu lugar.
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Desmentido
Alguém me reconhece num retrato de menino.
Não sou eu: é minha antiga paz.
A história de um homem é sua pista falsa:
estudam meus sonhos, meus passos, meus mapas
e dizem quem sou inutilmente.
Inutilmente.
Porque sou sempre o que vem pelo atalho.



Tecelagem espiral
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Po e s i a  Tr a d u z i da

David Troch

Tradução de  Walter Carlos  Costa 

David Troch (Bonheiden, Bélgica, 1977) é poeta, escritor e 
maestro. Publicou, inicialmente, seus poemas em revistas 

como De Brakke Hond, Deus ex Machina, Poëziekrant e Nieuw Vlaams 
Tijdschrift, e, posteriormente no jornal NRC Handelsblad. Em 2002, 
estreou com o livro de contos tot de sterren gericht [centrado nas es-
trelas] pela editora Zuid & Noord e um ano depois, pela mesma 
editora, seu primeiro livro de poemas, intitulado liefde is een stinkdier 
maar de geur went wel [a poesia é um gambá mas o cheiro se acostuma], 
e em 2006, o voluminho ontkroond [destronado]. A partir de então, 
Troch recebeu inúmeros prêmios literários, entre eles o Herman de 
Coninckprijs voor het Beste Gedicht. Desde 2010, David Troch é Embai-
xador da Poesia da cidade de Gent. 

Graduado em Filologia 
Românica pela KU 
Leuven, Bélgica, 
doutorado em Inglês 
pela University of  
Birmingham, Inglaterra, 
e pós-doutorado pela 
UFMG. É professor do 
Departamento de Língua 
e Literatura estrangeiras 
da UFSC e atua na 
PGET (Pós-Graduação 
em Estudos da Tradução). 
Atualmente está em 
colaboração técnica na 
Universidade Federal 
do Ceará, ajudando a 
implantar a POET (Pós-
Graduação em Estudos da 
Tradução).Traduziu, entre 
outros, Florença, um caso 
delicado, de David Leavitt 
(Companhia das Letras) 
e, com Pablo Cardellino 
Soto e O colóquio dos cães, 
de Miguel de Cervantes 
(Editora Unicamp). É 
pesquisador do CNPq.
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christina ricci in mijn bed
er was eens een dorp waar geen mens
ooit stierf. altijd vrolijk, altijd happy,
altijd dansen op de maat van viool en

harp. elke avond wel una fiesta. meisjes
die aan christina ricci doen denken in
mijn bed. [jaguars die aan zebrapaden

stoppen, blijken babemagneten] het was
heel keurig allemaal, heel erg natte
droom. ik heb er niet lang gewoond.
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christina ricci na cama comigo 
era uma vez um lugarejo onde ninguém
nunca morria. sempre alegre, sempre happy
sempre dançando ao som de violino e

harpa. toda noite tinha fiesta, garotas
que lembravam christina ricci na
cama comigo. [jaguares que param nas

faixas, parecem babe magnets] era
tudo muito certinho, um sonho bem
molhado. não morei muito tempo lá.
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luisterrijk
deze kamer is gemaakt voor kousenvoeten,
voor het horen vallen van een naald. blind
herkennen we elk geluid, het schuifelen en

het stilstaan, het wegschuiven van het laken
en het voorzichtig neervlijen naast het naakte
lichaam dat het onze is. we protesteren eerst

half  binnensmonds, maar stemmen al snel
het ademen tot één ritme af, tot er geen naald
meer tussen past. zo wordt alles, alles zacht.
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maravilha
este quarto está feito para o pé ante pé,
para se ouvir cair uma agulha. às cegas
distinguimos cada ruído, arrastar-se e

conter-se, ficar puxando o lençol
e deitar cuidadoso ao lado do corpo
nu que é o nosso. protestamos primeiro

meio entredentes, mas pomos rápido num
só ritmo a respiração, para não passar nem
uma agulha. assim, tudo se suaviza, tudo.
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zo schrijft zij een gedicht
het ene been over het andere,
een voet die letters in de lucht
bedenkt, haar rug die meer

buigen gaat naargelang de 
woorden minder zinnig zijn. 
er zit poëzie in elke porie

van haar vingertoppen, het
voelt kil en koud soms als
er kippenvel in kringetjes

langs haar dijen trekt.
haar lichaam onderdrukt
een schreeuw. iets van nee.
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assim ela escreve um poema
uma perna sobre a outra
um pé que trama letras
no ar, costas que vão se

curvando mais à medida que
as palavras são menos sensatas.
tem poesia em cada poro

das pontas dos dedos dela, faz
frio e gela às vezes quando
um arrepio se espalha em  

rodelinhas nas coxas.
o corpo dela reprime
um grito. mínimo não.
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gezel
uit het niets kwam u op me af, boog u zich 
naar mij toe: ik wil u wel gezelschap houden. 
u gaf  niet meer details. u zei niet: even. u zei 

niet: een leven lang. u zei niets over een hand 
vasthouden, u zweeg over mij verblinden 
met uw lijf. ik had nooit in uw ogen mogen 

zinken, mijn hoofd had ik moeten afwenden 
zodat u het niet gek had weten maken. u 
zou goed gezelschap zijn. en ik geloofde dat.
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companheira
do nada você chegou a mim, se curvou
para mim: quero ficar em sua companhia.
sem mais detalhes. você não disse: ei. não

disse: por toda a vida. não disse nada sobre
dar a mão, calou sobre meu encantamento
com teu corpo. eu não deveria me afundar

nos teus olhos, eu deveria desviar o rosto
para não te deixar me enlouquecer. você
seria boa companhia. e eu acreditei.



Rosa espiral
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Po e s i a  Tr a d u z i da

Geert van Istendael

Tradução de  Walter Carlos  Costa 

Geert van Istendael (Ukkel, Bélgica,1947) é ficcionista, poeta, 
ensaísta, polemista e tradutor. Estudou sociologia e filosofia 

na KU Leuven (Katholieke Universiteit Leuven). De 1978 a 1993 
foi também jornalista e locutor na antiga BRT (Rádio e Televisão 
Belga de língua neerlandesa). Escritor profissional, tem uma vasta 
obra, que compreende títulos populares como Het Belgisch labyrint 
[O labirinto belga] e Mijn Nederland [Minha Holanda], traduções de 
clássicos alemães como Goethe, Heine e Brecht, ensaios, roman-
ces e numerosas coletâneas de poesia. Em 1995 recebeu o prêmio 
Geuzenprijs.

Graduado em Filologia 
Românica pela KU 
Leuven, Bélgica, 
doutorado em Inglês 
pela University of  
Birmingham, Inglaterra, 
e pós-doutorado pela 
UFMG. É professor do 
Departamento de Língua 
e Literatura estrangeiras 
da UFSC e atua na 
PGET (Pós-Graduação 
em Estudos da Tradução). 
Atualmente está em 
colaboração técnica na 
Universidade Federal 
do Ceará, ajudando a 
implantar a POET (Pós-
Graduação em Estudos da 
Tradução).Traduziu, entre 
outros, Florença, um caso 
delicado, de David Leavitt 
(Companhia das Letras) 
e, com Pablo Cardellino 
Soto e O colóquio dos cães, 
de Miguel de Cervantes 
(Editora Unicamp). É 
pesquisador do CNPq.
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Ladder
Hij weet hoe kruinen waggelen en zuchten,
hij brengt de ogen tot hoog overzicht,
hij brengt het hoofd tot in de wolkenluchten,
hij brengt de oren tot het vogelnest,
hij brengt de tanden tot het vlees van vruchten.

Zijn eisen zijn eenvoudig. Stap voor stap
zal hij zich geven. Wie niet horen wil,
die trapt hij van zich af. De stilte na de gil.
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Escada
Ela sabe como as copas cambaleiam e suspiram,
ela leva os olhos a um alto panorama,
ela leva a cabeça aos céus encobertos,
ela leva os ouvidos ao ninho do pássaro,
ela leva os dentes à polpa das frutas.

Suas exigências são simples. Passo a passo
ela se dará. De quem não quer ouvir,
ela se desdá. O silêncio depois do grito.
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Keukentafel
Er zit een gat in het blad. En het is krom.
Het heeft gewerkt en zij heeft laten werken.
Eenkennig werd ze nooit. Veelgodendom
van sap en bier en bloed vond altijd toevlucht
binnen de kringen van haar heiligdom.

Haar stutten zijn geen zuilen. Het zijn poten,
viervuldig hun geloof, maar steeds oprecht.
Wat niet beweegt is wat het beste vecht.
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Mesa de cozinha
Tem um buraco na superfície. E está torta.
Ela trabalhou e deixou que trabalhassem.
Nunca estranhou ninguém. Um multipanteão
de suco, cerveja e sangue sempre encontrou 
refúgio nos círculos de seu santuário. 

Seus suportes não são colunas. São pés,
quádruplo seu credo, mas sempre sincero.
O que não se imuta é o que melhor luta.
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*
Kinderen zijn weke diertjes, zout
van snot en tranen, kinderen verduren
het grofste zand, het knarsen en het schuren:
met schuim en branding zijn zij vreemd vertrouwd.

Ze spartelen en komen aangedreven,
uit water losgewoeld, gegooid op land,
tot eb hen terugspoelt naar een overkant:
een onvoorspelbaar tij speelt met hun leven.

Wat met de schelpen en hun parelmoer?
Het zijn geen schatten uit een oude zomer.
Dit zegt de dichter u, die ijle dromer:

zet als het moet de stad in rep en roer,
het gaat om nu, niet om een lief  verleden.
Een kind heeft recht op diepe zekerheden.



Geert van Istendael  

249

*
As crianças são pequenas feras doces, sal
de ranho e lágrimas, as crianças suportam
a areia mais grossa, a moagem e a lixagem:
da espuma e da ressaca são estranhamente íntimas.

Elas se debatem e são lançadas à praia,
propelidas da água, atiradas na terra,
até que a maré baixa as devolve a um canto:
uma maré imprevisível joga com suas vidas.

E as conchas com suas madrepérolas?
Não são tesouros de um velho verão.
Isso te disse o poeta, sonhador leviano:

coloca a cidade, como se deve, em alvoroço,
trata-se, agora, não de um passado simpático.
Uma criança tem direito a certezas profundas.
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Berceuse voor slapelozen
Zie je de schoorsteenpijpen op de daken, ’s nachts?
Aan draden hangen ze, die zie je niet.
De sterren ken je, denk je, ver, daar boven,
het zijn de gaten waaruit draden hangen
en zware huizen worden neergelaten,
behoedzaam neergelaten tot ze rusten
op de kwetsuren van de aarde.
Vol balsem hangt de binnenkant van huizen,
vol donkerblauwe slaap
die langs de draden in de schoorsteen glijdt
en toedekt, luistert, troost
zoals een dak kan troosten.
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Acalanto para insones
Você vê os tubos da chaminé no teto, de noite?
Estão pendurados em fios, que você não vê.
As estrelas você acha que conhece, longe, lá em cima
são os buracos em que se dependuram os fios
e casas pesadas são rebaixadas,
cuidadosamente rebaixadas até descansarem
nas feridas da terra.
Pleno de bálsamo pende o interior das casas,
pleno de sono azul-escuro
que desliza pelos fios dos tubos
e cobre, escuta, consola
como um teto pode consolar.
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*
Zij voeren naar de poorten van de hemel,
de nacht beloofde alles, achter sterren
een gouden lichtplas, luxueus vermorst.

Zij dreven over wateren van vergeten,
hun weg was lang geweest, als zand hun dorst,
hun reis een raadsel als een mensenleven.

Het einde kwam nabij. De laatste veerman
had zware tol geëist. De laatste branding
zou hen verheffen tot het paradijs. 

Waar zijn zij heen? Waar zijn zij aangeland?
Hoe stil zijn zwarte vrouwen op een strand.  
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*
Elas rumam para a porta do paraíso,
a noite prometia tudo, atrás de estrelas
uma dourada urina clara, faustosamente esbanjada.

Elas flutuavam sobre águas de esquecer,
seu caminho tinha sido longo, como areia sua sede,
sua viagem um enigma como uma vida humana.

O fim estava próximo. O último barqueiro
tinha cobrado caro. A última maré
as teria alçado ao paraíso.

Onde foram parar? Onde será que aportaram?
Como são silentes as mulheres pretas na praia.



Soliton
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M e m ó r i a  F u t u r a

Luiz Pirandello 
no Brasil

Claudio de  Souza

Em sessão especial, presidida por Augusto de Lima a Acade-
mia Brasileira de Letras, aos 15 de setembro de 1927, rece-

beu a visita de Luiz Pirandello, saudando-o o Sr. Claudio de Souza, 
em nome dela com as seguintes palavras:

Mestre Pirandello,

Era intenção desta Academia prestar-vos em sessão pública as 
homenagens que merecem vosso nome literário e vossa obra. In-
felizmente, porém, vossa curta permanência nesta Capital, tomada 
pelos múltiplos afazeres da direção de vosso teatro, não nos per-
mite aquela satisfação. Quisestes, entretanto, aceitar nosso convite 
e honrar-nos por alguns minutos com vossa presença. Aproveita-se 
a Academia deste favor para exprimir sua viva admiração por vossa 
obra, que deixou de pertencer ao patrimônio do gênio italiano para 
se tornar uma das maiores do teatro universal contemporâneo. Ela é 

Terceiro ocupante 
da Cadeira 29 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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tão grande que não me seria possível resumir nenhum de seus aspectos nesta 
saudação obrigatoriamente curta. A respeito dela se têm publicado volumes 
e volumes em diferentes línguas, se têm cruzado polêmicas e previsto arca-
bouços de filosofia e de psicologia, se tem levantado, enfim o tumulto que 
provoca a pedra que chofra a água parada do fato comum.

Com grande espanto vosso talvez, do simples fizeram o complexo. No que 
vos veio ao espírito espontaneamente, sem angústias de elucubração, desco-
briram os críticos uma reforma da moral. Uns vos disseram, apenas filosofo; 
pessimista, outros, farsista outros; outros, enfim, incompreensível.

Incompreensível vos havíeis proclamado vós mesmo, no sentido de que 
compreender é atribuir a outro uma intenção, um pressuposto, um primum 
movens. Sendo vossa concepção filha apenas de vosso modo de sentir, não pro-
curastes indagar-lhe as causas e o destino, como não se procura atribuir inten-
ções ao ar que se respira ou á luz que nos alumia. Vosso caso, como o de todos 
os reveladores, é o mesmo das explosões das forças naturais. Se numa rocha 
estéril rebenta, de chofre, uma água límpida, ao fato se segue o comentário.

Alguém dirá que é um antigo veio que renasce. Outro lhe denegrirá a pu-
reza, indo procurar infiltrações ou dissoluções. Outro lhe descobrirá germes 
perniciosos. Outro lhe recusará potabilidade. E outro, afinal, chegará a negar 
que seja água...

Há, porém, os que sem se torturarem com análise lhe proclamarão desde 
logo a pureza, a frescura, a limpidez, e junto a ela desferirão a mesma súplica 
da Samaritana: Da mihi bibere...

Perguntastes em certo momento: Por que me chamam filosofo ou renovador, 
cínico ou farsista, se não pus em minha obra nenhuma intenção de ver além do 
que meus olhos me mostravam? Descrevo os homens como me parecem ser. É 
cada um deles um feixe mal atado de eus dissemelhantes, um amarrado de in-
dividualidades diversas, formadas pelas tradições, pela herança, pelas evocações 
étnicas, por sentimentos que não chegaram a desabrochar completamente, por 
outros que asfixiamos sem lhes dar expansão, por alegrias que choraram em 
vez de rir, por tristezas que riram chorando, por toda a vida que as convenções 
fizeram abortar, por todas as vidas que foram ou que deviam ser nossas, que 
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supomos extintas, e continuam, entretanto, dentro de nós mesmos a reger-nos 
o destino, aparentemente, cego. Vi tudo isto como uma tragédia triste, a vida 
humana impregnada da melancolia do efêmero. E como os olhasse com pieda-
de, cada um daqueles eus sofredores, daquelas relíquias de saudades, de revol-
tas, de desejos de sobrevivência, de compressões amarguradas, de sentimentos 
estrecidos pelas convenções, de amores trucidados pelos costumes, de alegrias 
estranguladas pela educação, cada um dos indivíduos da multidão ignara e mal-
dita, fantasmas padecentes, almas penadas que penam do coração ao cérebro, e o 
cérebro, inexorável de imposições alheias, atira, de novo, ao cárcere da repressão 
– estenderam- me os braços e pediram-me os libertasse da tortura da geena do 
estorvilho convencional e os deixasse respirar, ao menos no trato, a vida que não 
puderam ou não podem viver.

Este é vosso teatro, mestre Pirandello: toda uma turba, e não apenas “seis 
personagens em busca de autor”.

Nenhum de nós mora só em seu corpo. Cobrimos com a nossa pele um 
albergue-presidio, povoado desde o berço com as transmissões hereditárias e 
fornecido incessantemente de revoltados que a censura da moral encarcera. O 
a que chamamos com ingênuo orgulho nossa vida não passa de permanente 
conflito de nosso mundo interior.

Um símbolo de vossa arte, encontrei-o, mestre, na Grande Cisterna de 
Constantinopla, cavada no porão de um palácio monumental, por cujos ali-
cerces correm pequenos barcos, os leves caiques, conduzindo uma turba vária 
que fala e ri ou soluça, sem que alguém no enorme palácio que a cobre lhe 
ouça as casquinadas ou os ais: vida ignorada dos alicerces, das raízes, dos tu-
bérculos, vida misteriosa das fermentações. Assim também circula em nosso 
subconsciente, que é o subterrâneo individual, uma vida radical oculta, e, às 
vezes, ignorada.

Vosso teatro compraz-se em acordar essa vida íntima, despertando velhos 
ecos, sensações adormecidas, revoltas sufocadas, dores e alegria, que consti-
tuem a vida latente do homem.

Lembrais a vossos espectadores, insistentemente, a precariedade do mi-
nuto humano. Em Enrico IV ides mais longe, afirmando que não temos vida 
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alguma que nos seja própria, e não fazemos senão remastigar vidas anterio-
res. Em La Ragione degli altri afirmais que não somos mais que um sepulcro do 
que fomos: Ció che fummo rimane sepolto in noi. Em La vita che te diedi definistes 
a vida como a morte de cada minuto. E em todo vosso teatro há o leit-motiv 
da confissão do relativo diante do absoluto. Há quem veja nisto um mal, 
o do desencorajamento, com a atitude fatalista perante a inexorabilidade 
da morte. Provais, entretanto, em La vita che te diedi que, abolido o pavor da 
morte, o gênio humano fica aliviado de sua maior angústia, e poderá, com 
serenidade, alcançar a máxima exaltação. Mostrais à pobre mãe que chora 
a perda do filho que essa morte já se vinha processando havia tempo. Cada 
minuto que passa é uma vida que morre. No moço, mal se descobrem as 
feições do menino de ontem; e no velho, como vislumbrar a plena florescên-
cia passada do moço? A vida é uma cadaverização lenta. A morte é apenas o 
último minuto de uma série de falecimentos. Se não as choramos todas, por 
que chorar apenas a última? Desaparece o corpo? Mas o corpo desapareceu 
desde o primeiro dia de vida. O que amamos em substância, não existe no 
dia seguinte e só fica vivendo em nossa memória. Não devemos, pois, chorar 
a substância que se vai, porque podemos continuar a ter dentro de nós, vivo, 
tão vivo como sempre, o amor, ao qual emprestamos não a sua vida, mas a 
nossa vida.

Se alcançasse tão supremo grau de domínio da razão sobre o pavor físico 
da destruição (como se dá com a pobre mãe de La vita che ti diede, que passa a 
olhar sorrindo o cadáver do filho), praticaria um bem maravilhoso, um bem 
divino, a máxima consolação na máxima dor!

Não é outro o processo de cura da Psicanálise de Freud, que vai de causa 
a causa, de efeito a efeito, marinhando até às alpendradas onde a razão subju-
gada pelo fato físico se debate delirante, para lhe mostrar na dissociação das 
causas de seu padecimento a insignificância de cada uma delas diante do peso 
formidável das forças cósmicas. Feita esta demonstração, a angústia cessa, 
e o padecente agradece ao médico a redenção. É o método terapêutico que 
adotais. Obrigais a raciocinar, ou antes, raciocinais por vossas personagens e 
desfazeis assim os fantasmas que os deprimiam na análise dolorosa.
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Há quem vos acuse de demolir a moral com 
a noção da irresponsabilidade individual. Mas o 
que fazeis é apenas a aplicação de uma lei geral 
de relatividade. Cada corpo em movimento tem 
massa, calor e energia, seu espaço e seu tempo. 
Mas sua autonomia é ilusória, porque o espaço e o tempo não têm valor uni-
versal. Só os complexos são fatores reais, unidades intrínsecas. Esta é a verdade 
de Einstein que veio alterar a concepção de Newton. Mas esta verdade pode 
não ser a verdade de amanhã. Vivemos em permanente relatividade, regidos 
por hipóteses cambiantes a que chamamos positividade científica. O que se 
entende por paradoxo não é muitas vezes mais que a restituição da verda-
de trasvestida a sua forma primitiva. Como estamos educados na mentira, a 
verdade-verdade, a verdade natural parece-nos, ao paladar viciado, paradoxo.

Tudo isto sabemos. Por que, então, dizer de vosso teatro que é a negação da 
moral com a negação da responsabilidade? Estamos sujeitos a correntes várias, 
a influências imponderáveis, que continuamente se exercem sobre nossa von-
tade. Descrever estes fatores, exibi-los como personagens vivos no cenário da 
vida não constitui agressão a moral, porque sua exibição não priva o indivíduo 
de exercitar sobre eles a censura.

Não cabe, porém nesta curta saudação, o estudo de questões de tão grande 
relevância. A elas aludi, para mostrar como é rico vosso teatro de veios de 
controvérsia, como é rico, pois, de vida, de humanidade. Em Diana e la Tuda 
comparais o organismo vivo e a estátua, um que vive e morre, outro que pa-
rece não viver, é imortal, e fixa um aspeto da vida efêmera que não mais se 
decomporá. Somos os organismos com aparência de vida. O papel, a tinta, a 
pena com que escreveis são a substância sem vida. Fixastes, entretanto, com 
eles algumas de nossas figurilhas a que destes imortalidade. Passaremos nós, 
passareis vós, mas de nós e de vós ficará em vossa obra a imperecível definição 
de nossas torturas e de nossas alegrias.

A Academia Brasileira de Letras sente-se jubilosa por poder exprimir-vos 
sua admiração.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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