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editorial

Marco Lucches i

em tempos de regresso e intolerância, faz-se imperioso 
abordar todas as possíveis poéticas do encontro. mo-
dos que não dirimam as diferenças que nos constituem. 

mas que não criem férreas trincheiras nem produzam abismos 
intransponíveis. Precisamos de pontes e de engenheiros para o 
diálogo, sem a tirania do mesmo contra o outro, sem despo-
tismos oportunistas, a imposição de uma forma unívoca para 
interpretar o mundo. Nesse viés de perplexidade, soam as pa-
lavras do teólogo Faustino teixeira, para quem não há limites 
ou tabus a todos que procuram o diálogo, de mãos estendidas, 
de coração aberto, num horizonte laico, onde a religião não 
perde suas cordas vocais. O pluralismo é o maior tesouro das 
repúblicas, ao passo que o pensamento único, na contramão, 
é a marca mais inóspita da indigência, das vicissitudes moder-
nas, cristalizadas no ódio e na intolerância. 

 A Revista Brasileira acolhe integralmente tais pressupostos. e 
aqui se vê restituída a seu projeto original por obra do designer 
Victor Burton, que começará a modificá-la para atender aos 
desafios gráficos e conceituais dos últimos quatro anos. e se 
resumem todos, em torno das demandas de abertura e plurali-
dade, com que se deve revestir a história do Brasil.

Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 



São Paulo, Santana



i c o n o g r a f i a

Alex Senna

E ste número é enriquecido com as obras de Alex Senna.
Trabalha como artista plástico e ilustrador, influen

ciado pelos quadrinhos dos anos 90 e por artistas 
como Ziraldo e Will Eisner. Com sua arte sensível e lúdica, seu 
trabalho une signos do universo infantil com o predominante 
uso das cores preto e branco para a criação de melancólicos, 
carismáticos e inspiradores personagens que contrastam com 
o cenário da agressiva cidade de São Paulo.

Já expôs em São Paulo, Porto Alegre, Londres, Dortmund, 
NY, Chicago, Miami e Roma.





e n t r e v i s ta 

Poéticas do encontro

Faust ino Teixe ira

REVISTA BRASILEIRA Um dos conceitos de maior repercussão de 
toda a sua obra é o diálogo.  Como realizá-lo hoje, diante das recentes estratégias 
que reeditam o pensamento único?

FAuSTIno TEIxEIRA De fato, o diálogo é um dos temas 
mais presentes e queridos em minha reflexão teológica. Traduz 
para mim um dos desafios mais imprescindíveis no tempo atual. 
Não acredito num futuro possível fora desta perspectiva dialogal. 
Algo que me entristece ao captar o movimento de nosso tempo 
é esta tendência nociva de rechaço à alteridade, de surdez pro-
gramada aos apelos que procedem do mundo do outro. Estamos 
cada vez mais inseridos num espaço permeado pela presença da 
diversidade. Não há como driblar esse desafio, fazendo de conta 
que ele não existe ou se armando para abolir a sua presença. Vejo 
com muita inquietação os descompassos de intolerância que se 
irradiam por toda parte. É o que ocorre no Brasil, mas muito 
fortemente na Europa neste início de 2016. O terror diante dos 
imigrantes, dos estrangeiros, dos outros, provoca uma acidez xe-
nófoba que se irradia e contamina as pessoas, criando uma solida-
riedade do ódio que inflama o desgaste da compaixão. Tudo muito 
sombrio e preocupante. É verdade que encontramos também oásis 
de resistências em personalidades fantásticas como Dalai Lama e 
papa Francisco, que propugnam caminhos alternativos, voltados 
para a abertura e o reconhecimento do valor da alteridade. Em 
sua encíclica Evangelii gaudium, papa Francisco sublinhava que “a 
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12  Faustino Teixeira

diversidade é bela”. Sem dúvida, essa é a perspectiva que também partilho: 
ser capaz de acolher a diversidade como um dom. Nisto reside o traço es-
sencial do diálogo: deixar-se hospedar pelo outro, com alegria e esperança. 
Os novos estudos na área de antropologia, corroborados pela nova encíclica 
de Francisco sobre a “Casa Comum” (Laudato Si’), indicam a necessidade de 
uma visão bem mais ampla do diálogo, envolvendo agora não só as religiões, 
mas também as espiritualidades e todo o ambiente. Estamos hoje cada vez 
mais cientes da dinâmica da inter-relação, da conectividade. O ser humano 
não é mais o “umbigo do mundo”, mas alguém situado numa teia profunda 
de relações. Há que buscar uma “ecoantropologia relacional”, uma releitura 
de toda a história da humanidade na sua relação com os não-humanos, e 
isto proporcionará, sem dúvida, um horizonte bem mais rico para a com-
preensão do diálogo.

RB Ainda sobre o diálogo, o senhor nutre alguma relação com a mística judaica, 
particularmente  Buber Scholem e Rosenzweig?

FT Tenho um carinho muito especial com a mística judaica, embora 
não seja o objeto de minhas pesquisas atuais. Menciono aqui a presença 
substantiva de um místico desta tradição a quem me sinto muito afeiço-
ado: Abraham Heschel. Suas reflexões sobre a singularidade da oração e 
do pathos de Deus ganham um alcance peculiar. Com ele acessamos uma 
mística de olhos abertos, envolvida pela paixão de Deus e a atenção pelos 
humanos. Como ele mesmo sinaliza num de seus lindos poemas, Deus é 
aquele que esqueceu seu coração no peito dos humanos. O Chassidismo 
abre um caminho muito rico para a reflexão mística e suas histórias são 
encantadoras, trazendo a espiritualidade para o coração do cotidiano.

RB Mas o seu interesse pelo Islã parece mais forte ou mais urgente. Haverá herdeiros que 
aceitem uma herança razoável, ou então uma convergência  mínima, dentre os filhos de Abraão?  

FT Na linha da bela reflexão de Louis Massignon, pioneiro no diá-
lo islamo-cristão, vamos hoje recuperando com alegria essa herança de 
uma ecumene abraâmica. As três grandes tradições monoteístas bebem 
nessa fonte comum, que é a seiva de Abraão. E todas participam de 
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uma mesma experiência de Deus, ainda que mediante uma inteligência 
diversa de seu Mistério. O autêntico diálogo inter-religioso não apaga 
as diferenças, e isto é fundamental, mas busca encontrar os traços de 
semelhança que facultam uma interlocução criadora. Gosto sempre de 
lembrar uma expressão bonita do teólogo David Tracy, quando fala em 
semelhanças nas diferenças. Isto é também o que eu acredito. Chamo 
também a atenção para o discurso feito por papa Francisco por ocasião 
de sua visita à comunidade judaica de Roma, em 17 de janeiro de 2016. 
Ali ele retomou esse dado essencial de uma fraternidade dos filhos de 
Abraão. Sublinhou que o diálogo inter-religioso envolve esse encontro 
de irmãos e irmãs diante do Criador, a quem se presta o devido louvor. 
Indicou com acerto que todos pertencemos “a uma única família, a 
família de Deus”. Ao acentuar junto aos “irmãos maiores” da tradição 
judaica que a Antiga Aliança é irrevogável, abre um campo maravilhoso 
para o diálogo entre as religiões, resgatando a sagrada irredutibilidade 
das diversas tradições religiosas e a dignidade que faz parte de seu pa-
trimônio fundamental.

RB Muitos afirmam que as guerras no Oriente Médio são causadas eminentemente 
pela religião. O que nos diz?

FT Sabemos muito bem que as religiões estão no tempo e são marca-
das por profundas ambiguidades. Elas estão sujeitas às lutas de poder, ao 
jogo das vaidades e ao vício dos exclusivismos. A história das religiões, 
infelizmente, vem acompanhada de muita violência, dado que o apego às 
convicções suscita muitas vezes enrijecimento exclusivista e discriminador. 
Tem razão José Saramago quando aborda o “fator Deus” na produção de 
uma dinâmica histórica de produção e acirramento de violência. Os gran-
des guias religiosos de distintas tradições têm chamado a atenção para 
esse risco na afirmação identitária. A verdadeira relação com o Mistério, 
na verdade, não deve provocar ódio e altercação, mas abertura, cortesia 
e hospitalidade. Recorrendo a uma expressão de Paul Ricoeur, há que 
superar o caminho da “violência da convicção” pelo horizonte da “não-
-violência do testemunho”. Vejo com preocupação o acirramento dos 
fundamentalismos e dos fanatismos com colorações religiosas, sem me 
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fixar num grupo religioso específico. Isto ocorre não numa tradição em 
particular, mas se espraia pelas diversas tradições. E o ódio fundamenta-
lista não nasce gratuitamente, mas é fruto de uma situação de desgaste, 
tensão e desenraizamento. Como bem mostrou Amós Oz, referindo-se ao 
Estado Islâmico, na origem de sua irradiação encontra-se um sentimento 
de desespero e raiva. É o que estamos observando hoje na Europa com a 
dura situação dos imigrantes, rechaçados como vermes pelos nobres ha-
bitantes da Comunidade Europeia. O repúdio e a exclusão ganham corpo 
na linguagem, como tão bem expressou o cardeal Kurt Koch, que sucedeu 
a Walter Kasper no dicastério romano dedicado ao diálogo com os judeus 
e as comunidades cristãs. Em entrevista publicada no jornal La Repubblica 
(janeiro de 2016), assinalou que “a violência física é sempre precedida por 
palavras de guerra” que nascem no coração. Daí a necessidade imperiosa 
de purificação da linguagem no curso de um trabalho dialogal que propi-
cie uma outra perspectiva, de abertura e acolhida do outro. Aqueles com 
os quais nos defrontamos devem se sentir acolhidos pela nossa fala, pois 
ao contrário o que pode suceder é a divisão e a suspeita.

RB Em seu livro Buscadores do diálogo, a presença da mística hindu e das escolas 
japonesas ocupam lugar de destaque.  Precisamos do Oriente ou aprofundamos apenas 
o Ocidente? 

FT Em precioso artigo escrito pelo filósofo da UNB, Scott Randall Pai-
ne (Revista REVER/PUC-SP – 2007), sobre a “filosofia e o fato obsti-
nado da religião: o Oriente reorienta o Ocidente”, há uma série de refle-
xões que tocam justamente nesta urgente questão. Embora o seu foco seja 
filosófico, acredito que os argumentos que levanta são também importan-
tes para outros universos teóricos. Sublinha em  sua abordagem os traços 
de riqueza fornecido pelas religiões orientais, que proporcionam novos 
caminhos para a dinâmica do pensar. Busca também desmentir aquela 
ideia corriqueira, firmada sobretudo na filosofia, de que a religião não 
merece a devida atenção. Os tempos, porém, mudaram e um novo inte-
resse se descortina, sinalizando a pertinência e riqueza que acompanham 
o pensamento aportado pelo Hinduísmo, pelo Budismo e pela Religião/
Filosofia chinesa. Assumem agora um perfil “que não cabe mais entre 
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parêntesis ou meramente em notas de rodapé”. Em minhas pesquisas so-
bre os buscadores e a espiritualidade inter-religiosa chamo a atenção para 
a importância desta contribuição oriental para o desvelar de traços de um 
Mistério que não se esgota na mirada fornecida pelas tradições ocidentais. 
Com base no itinerário de pensadores como Henri le Saux e Raimon 
Panikkar busco apontar os caminhos novidadeiros da intuição cosmote-
ândrica e da espiritualidade advaita. Dedico-me também a perscrutar as 
intuições  filosófico-religiosas desenvolvidas pelos pensadores da Escola 
de Kyoto, em particular Nishitani e Shizutero Ueda, dois autores excep-
cionais que se dedicaram a ampliar a reflexão filosófica ocidental com as 
intuições profundas da tradição zen-budista.

RB O Senhor é reconhecido como um dos mais representativos da teologia brasileira, sobretudo 
no campo da mística inter-religiosa. Será essa a forma de diálogo mais aguda e urgente?

FT O que pude perceber com clareza ao longo de minha trajetória refle-
xiva foi a importância da dimensão espiritual, contemplativa para acessar 
os meandros do diálogo. Talvez seja essa perspectiva, que toca a dimensão 
de profundidade, a que mais favorece a abertura dialogal. Não quero des-
merecer ou desconsiderar outras dimensões importantes como a ética e 
doutrinal, mas entendo que os avanços mais profundos no campo do di-
álogo inter-religioso estão relacionados com esta perspectiva místico-con-
templativa. Gosto muito de citar uma passagem do teólogo Paul Tillich 
escrita num livro onde aborda a relação do cristianismo com as outras 
religiões. Ele assinala que “na profundidade de toda religião viva há um 
ponto onde a religião como tal perde sua importância e o horizonte para 
o qual ela se dirige provoca a quebra de sua particularidade, elevando-a a 
uma liberdade espiritual que possibilita um novo olhar sobre a presença 
do divino em todas as expressões do sentido último da vida humana”.

RB Quando se diz “estado laico”  existem muitas nuances, algumas até questionáveis. 
Qual a sua posição?

FT Não tenho dúvida alguma sobre o lugar e a pertinência de um estado 
laico, que saiba respeitar profundamente a dignidade da consciência. A 
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Consciência é um valor irredutível e irrevogável. Nós, na teologia cató-
lica, somos profundamente devedores aos avanços proporcionados pelo 
Concílio Vaticano II nesse campo, em particular no documento relativo à 
liberdade religiosa. Ali se fala, no número 3, que todo cidadão tem o dever 
e o direito “de procurar a verdade em matéria religiosa”. O estado laico 
deve proceder de forma a garantir o respeito fundamental ao exercício 
da consciência. Nada mais nefasto que a intolerância e o desrespeito às 
distintas formas de expressão, também no campo religioso. O acirramen-
to dos fundamentalismos, em suas distintas expressões, é resultado dessa 
dificuldade essencial em aceitar o valor da diversidade. É dever do estado 
garantir o exercício da liberdade, e, nesse sentido, acho plausível a ideia de 
uma “laicidade de mediação” defendida pela socióloga francesa Danielle 
Hervieu-Léger. Há que romper com a prática ingênua de uma “laicidade 
de incompetência” em favor de uma “laicidade de inteligência”. Num 
tempo marcado pela desregulação institucional e pluralização do religio-
so, em que as instituições religiosas perderam sua capacidade de “enqua-
dramento do crer”, torna-se cada vez mais decisiva a atuação do Estado 
na gestão e racionalização do debate em torno da delimitação prática do 
exercício da liberdade religiosa. Nessa linha de reflexão, o diálogo inter-
-religioso (interespiritual) ganha um significado muito especial.

RB A delicadeza, como o senhor a considera, não é apenas um sentimento, mas uma 
chave ética e epistemológica. É possível recuperá-la no Brasil, politicamente dividido, em 
que a cultura da paz parece tão precária? 

FT Sem dúvida, vejo como uma das tarefas mais essenciais a recupera-
ção de alguns valores nobres, tão relegados nesse tempo infeliz da so-
ciedade de mercado. Entre eles, sublinho a delicadeza, a cortesia, o res-
peito, a atenção e a hospitalidade. Deixar-se hospedar pelo outro, esse 
é um dos desafios fundamentais nesse limiar do século XXI. A grande 
pensadora francesa Simone Weil dizia que a atenção revela-se como a 
forma mais pura da generosidade. São valores que habitam o centro 
mais íntimo da vida e experiência dos místicos de todos os tempos.



 

Por uma teologia 
pós-moderna do diálogo

Marco Dal Corso e 
Brunetto Salvarani

Se a filosofia pós-moderna da diferença levantou a ques-
tão da descontrução como condição metodológica para 
o pensamento crítico, também a teologia, em tempos 

pós-modernos, fiel à sua dimensão profética, é chamada a le-
var em séria consideração a irredutibilidade da diferença. E a 
aprender com ela o diálogo. Até a propor a hipótese de um crer 
hospitaleiro em nome de uma acolhida mútua: de modo que as 
religiões filhas de Abraão parem de ser o lugar identificador 
invocado para se defender da diversidade e se tornem terras de 
fronteira a serem atravessadas, realidades que reenviam para além 
de si mesmas, em vista não apenas de uma teologia do diálogo, mas 
de uma teologia em diálogo.

Para a teologia, então, a pós-modernidade, entre contri-
buições e possíveis derivas, poderia representar um convite a 
realizar uma crítica aos sistemas totalizantes, até os de caráter 
religioso. O diálogo, aqui, não pode ser o da diplomacia, es-
tratégia politicamente correta, mas tem que ser o da ontolo-
gia: somos todos em busca porque carentes, e ninguém é dono 
da verdade. Os sistemas totalizantes, pois, acabam por ser to-
talitários por definição, contrários ao diálogo. Mas assumir o 
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paradigma da pós-modernidade para a teologia significa também uma 
superação da visão de religião como sistema arcaico e sacrifical. As 
religiões habitam o tempo que vivemos como gramáticas sobre a vida 
e não como herança do passado, com o destino marcado. Por isso elas 
podem não apenas dialogar entre si, mas também com a política: voz, a 
das religiões, que pode contribuir para a construção da polis. A dimen-
são pós-secular da segunda modernidade deixa espaço para as religiões.

Uma teologia pós-moderna, depois, frente à violência dominante, 
anuncia o caráter alternativo do perdão, capaz de abrir o diálogo tam-
bém, onde, sendo o rancor vitorioso, ele parecia impossível. E final-
mente, a teologia da pós-modernidade é aquela na qual a vítima, sen-
do atravessada por uma experiência extrema, é capaz, mesmo assim, de 
testemunhar uma esperança possível. Tal teologia, pois, transformou o 
dogma antigo: agora extra victimas nulla salus.1 O diálogo inter-religioso 
torna-se um diálogo soteriológico e não mais dogmático. 

Retomando as potencialidades dessa (incipiente) teologia pós-
-moderna do diálogo, precisa recordar, a propósito de pensamento 
crítico, que a tensão, a preocupação com a existência que as religiões 
levam em dote, ajuda na desconstrução dos sistemas linguísticos e 
tanto mais políticos e ideológicos fechados. Viver, para as religiões, é 
ex-istere: viver para os outros. O absoluto nunca está no sistema, seja 
ele o da técnica, da política, até mesmo da moral religiosa. Para as 
religiões, com as palavras de um bispo brasileiro, “somente Deus e a 
fome são absolutos, tudo o resto é relativo” (Pedro Casaldáliga). O 
diálogo inter-religioso pode-se construir compartilhando essa visão 
crítica frente a todos os sistemas que se apresentam com o caráter de 
absoluto. O caráter de desconstrução e crítico é método da teologia 
pós-moderna também.

Por meio desse método, ela pode pôr em xeque a narração narcisista 
moderno-ocidental: a do mercado, em cuja visão fazer seu próprio inte-
resse deixa de ser vício, pecado, e torna-se virtude. O desinteresse, mais 
do que o interesse, é a categoria alternativa que a teologia pós-moderna 

1 É a fecunda definição oferecida pelo teólogo mexicano C. ALVAREZ-MENDOZA, Deus absconditus. 
Dèsir, memoir et imaginationeschatologique. Essai de théologie fondamentale postmoderne, Cerf, Paris 2011. As reflexões 
desta seção são parcialmente devedoras a ele.
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propõe. A narração bíblica, mas a corânica também, a compaixão budis-
ta, mas a sabedoria confuciana, e a taoista também, sabem que o dom 
e a doação são o coração místico da realidade. Muito além da relação 
interesseira, do do ut dês, que provoca violência, proposta pelo merca-
do moderno.

A teologia pós-moderna abre para o diálogo também porque des-
mascara o caráter onipotente do sujeito moderno. Ele, em seu desejo 
de onipotência, acaba manipulando as relações: o mundo torna-se 
objeto do sujeito dono, os outros não podem ser reconhecidos em 
sua diversidade por mim dominador e, finalmente, só posso pensar 
Deus como juiz e vingador, assim como sou eu que mando. As rela-
ções resultam aprisionadas, o dialogo é impossibilitado. Ao contrário, 
a teologia que abre ao dialogo é a que raciocina a partir das vítimas, 
anunciando o perdão mais que o ressentimento e vendo no outro o 
irmão mais que o lobo. 

 � Gloria Dei vivens homo
Para romper o círculo mimético e violento da sociedade atual, então, 

poder contribuir aquela reflexão teológica à altura dos tempos, que pen-
sa e age a partir da força da fraqueza. O perdão, em lugar da vingança, ajuda 
a viver a relação, não no espírito de rivalidade ressentida, mas no da 
relação dentro da diferença. Aqui o diálogo torna-se possível enquan-
to livre da violência. E também a verdade das religiões aparece discreta.  
A discrição é o traço dialogante.

A religião e a reflexão sobre ela em tempos pós-modernos, além do 
caráter crítico e desconstrutivo, traz em dote também uma gramática da 
diversidade. Livre da tentação sacrifical da modernidade, na qual a com-
petição, a rivalidade, o ressentimento parecem ser os traços dominan-
tes, a teologia da pós-modernidade, fiel ao seu patrimônio de reflexão 
e de prática, pronuncia e vive uma gramática escatológica que abre 
ao diálogo. Isto é, a partir de uma nova inteligência sobre a realidade 
que o olhar da vítima, livre do rancor e disponível ao perdão, oferece. 
O Reino do qual fala essa teologia, então, é uma realidade dinâmica, 
disponível para acolher também outras utopias, como o são o paraíso 
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muçulmano, ou o nirvana budista. E o futuro sonhado pela vítima é 
um desejo livre do mimetismo, espaço simbólico e, ao mesmo tempo, 
real a ser vivido não contra o outro, mas junto ao outro, e, finalmente, 
o perdão ao qual a vítima que perdoa chama, abre para um presente 
novo, onde a ideologia do inimigo, do infiel, do herege não pode ser 
cultivada, alimentada.

Frente ao mundo assim como ele é, a possibilidade de viver relações 
gratuitas é inaugurada; e o mundo fratricida pode ser lugar de com-
paixão. Não apenas a misericórdia, ma a gratuidade libera as relações. 
A reflexão sobre a fé em tempos pós-modernos, então, é fides quaerens 
gratuitatem (fé que busca gratuidade). Isto é, a diversidade é acolhida não 
só como exigência ética, aqui o amor, mas também como imperativo 
teológico: ver a realidade a partir da outra história, a das vítimas. A da 
teologia do diálogo em época pós-moderna, então, é uma diversidade 
transcendente, vem de outra parte, vem de além. Não se trata apenas 
de uma política atenta às minorias, se trata de um olhar diferente so-
bre a realidade. Aqui o caráter teológico da diversidade. Isto é, somos 
confrontados com uma inteligência teológica do real capaz de ver a 
imanência como caminho para a transcendência, como nos recordam 
os pais: gloria Dei vivens homo (Irineo de Lião). Não o caminho da razão, 
não o da natureza, e sim o caminho de uma existência liberta da violên-
cia, do interesse, afinal do ego. Aqui as religiões concordam e o diálogo 
que resulta é o de uma diversa interpretação do real. Isto não quer dizer 
que a teologia pós-moderna do diálogo não saiba reconhecer o caráter 
conflituoso da sociedade em que vive. Entre a rivalidade narcisista que 
parece guiar as relações e pequenas experiências éticas nas quais reco-
nhecer o outro não mais como rival, mas como companheiro de via-
gem, a teologia do diálogo – enquanto não aceita que a realidade, assim 
como ela é, seja o sentido último do real – se empenha em construir, 
já aqui, uma comunidade não dominada pelo ressentimento, onde a 
diferença tenha espaço. As identidades miméticas, reativas, impróprias 
podem tornar-se identidades plurais e hospitaleiras. A categoria fun-
damental dessa teologia do diálogo, então, é a da gratuidade-hospita-
lidade. Ao redor dessa categoria é preciso ensaiar a dizer a teologia do 
pluralismo religioso.
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 � Rumo a uma teologia do pluralismo religioso
Empurrada pelos acontecimentos e pela prática do diálogo, a refle-

xão teológica evolveu-se como teologia do pluralismo religioso2. Isto 
é, chegou a considerar as várias religiões como momentos essenciais 
de uma mesma história salvífica, da qual as religiões constituem, no 
tempo e no espaço terreno, expressões diversas. O pluralismo resulta 
ser uma riqueza mais do que uma dispersão. Neste âmbito, a distinção 
entre as diversas confissões cristãs perdeu muita relevância, sendo que o 
problema da centralidade de Cristo se põe na mesma forma para todos 
os cristãos, que se encontraram juntos a esclarecer o problema segundo 
suas específicas acentuações. 

A Declaração Dominus Iesus3 da Congregação para a Doutrina da 
Fé (6 de agosto de 2000), que alguns teólogos consideram quase como 
uma pedra tumbal para a teologia do pluralismo religioso, na realidade 
no tempo representou mais um estímulo pela seriedade e o rigor com 
que examinou o problema e pelo repetido convite a seguir na pesquisa 
sobre as razões do diálogo e o fundamento do pluralismo. O apelo à ta-
refa dos teólogos aparece várias vezes no documento: “a teologia, hoje, 
ao meditar a presença de outras experiências religiosas e seu significado 
no plano salvífico de Deus, é convidada a explorar se e como figuras e 
elementos positivos de outras religiões também caibam no plano divino 
de salvação”. (n. 14) Ou como quando admite que existem “diversas 
explicações teológicas sobre estes temas” (n. 18) e solicita aos teólogos 
que continuem a reflexão para solucionar as dificuldades existentes. Em 
outro lugar reconhece com complacência que “a teologia está tentando 
aprofundar” as formas com as quais a graça chega aos não cristãos e diz 
que “é preciso encorajar esse trabalho teológico, pois ele é, sem dúvida, 
útil ao crescimento da compreensão dos desígnios salvíficos de Deus e 
dos caminhos de sua realização”. (n. 21)

2 “A tarefa da teologia neste contexto está em se perguntar se o pluralismo religioso, que carateriza o 
mundo presente, pode ter ou não um significado positivo no plano salvífico de Deus para a humani-
dade. Isto é, se a fè cristã em Jesus Cristo, salvador universal da humanidade, é compatível com a afir-
mação de um papel positivo de outras tradições religiosas no mistério da salvação de seus seguidores.”  
(J. DUPUIS, Il cristianesimo e le religioni, op. cit., 484.) 
3 Dichiarazione sulla unicità e universalità salvifica di Gesù Cristo e della Chiesa, Dominus Iesus, in AAS 92 (2000) 
n.o 10, 742-765.
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É preciso interpretar esse convite como a admissão de problemas 
irresolutos, mas também como a convicção de possíveis adquisições 
através da reflexão sobre os dados da revelação e sobre a experiência 
do diálogo inter-religioso. É mister reconhecer, porém, que o tom do 
documento e os limites doutrinais impostos à reflexão frearam a livre 
discussão teológica. Talvez este tempo de reflexão tenha sido oportuno 
para preparar com cuidado um passo para frente.

Agora, segundo auspiciam diversos teólogos até de matriz occiden-
tal4, a reflexão deveria adquirir a fisionomia de teologia inter-religiosa do 
pluralismo, na qual cada religião, em diálogo com as outras, se empenha 
em elaborar uma interpretação comum da história da salvação e em 
contribuir assim para a construção de um só horizonte espiritual para 
a história humana. Este passo, apenas começado, requer um confronto 
experiencial e cultural entre seguidores das diversas religiões para alcan-
çar uma formulação comum para a justiça e a paz entre os povos e a 
salvaguarda da criação.

Até da parte de teólogos e teólogas do Terceiro Mundo não é di-
fícil ouvir apelos e convites a repensar a teologia em chave pluralista. 
Observando a realidade a partir dos contextos religiosos historica-
mente plurais, eles lembram que Deus visitou os povos e as pessoas 
através das religiões. Nelas, portanto, há santidade, graça e salvação. 
Precisa, portanto, redefinir os termos da compreensão da unidade e 
singularidade de Jesus e de sua obra salvífica. A cristologia que quei-
ra enfrentar seriamente tais questões deverá ir além das categorias 
definidas pelo concílio de Calcedônia (451), bastante condicionadas 
pelo paradigma filosófico grego. Calcedônia, portanto, na visão das 

4 Tracy, por exemplo, acha que: “estamos nos aproximando rapidamente do dia em que só será possí-
vel tentar uma teologia sistemática cristã dentro de um sério diálogo com as outras grandes vias.” (D. 
TRACY, Dialogue with the Others: The inter-religious Dialogue, Peeters Press, Louvain 1990, IX). Claude Geffré, 
por sua vez, escreve: “Parece que o novo paradigma do pluralismo religioso nos convite à reflexão sobre 
a que poderia ser uma verdadeira teologia inter-religiosa, ou uma teologia dialógica.” Ver Il senso di una teologia 
interreligiosa, parágrafo do capítulo Verso una teologia delle religioni, in R. GIBELLINI, a. c., Prospettive teologiche 
per il XXI secolo, Queriniana, Brescia 2003, 368.
 Também Dupuis comenta: “Uma teologia cristã do pluralismo religioso tem que ser uma teologia 
baseada na interação da fé cristã com as outras e tem que ser, neste sentido, uma teologia inter-religiosa.” 
(J.DUPUIS, Il cristianesimo e le religioni, op. cit., 180.)
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experiências de dupla pertença, dos mundos religiosos outros, não é 
um ponto de chegada e sim um ponto de partida para novas aproxi-
mações cristológicas.

A fé cristã, pois, possui categorias que lhe permitem alimentar 
uma atitude positiva frente ao pluralismo religioso5. Uma delas é o 
significado teológico dos primeiros onze capítulos de Gênesis, onde 
se fala dos diferentes povos da terra, vistos como povos de Deus. 
Estes povos têm suas próprias religiões e são anteriores à eleição de 
Abraão. Outra categoria é a do Espírito que atravessa toda a história 
e encontra todas as pessoas como estímulo para o bem e a verdade. 
Outra, ainda, é a do Verbo, que ilumina cada pessoa que vem ao 
mundo e não apenas os batizados. E outras categorias de universa-
lidade são: a consciência da oferta salvífica para todos e a cada um 
dos seres humanos, o mysterium salutis que encobre toda a história 
cósmica e humana, a ideia do Reino de Deus que representa a uto-
pia maior do cristianismo muito além das distinções entre sagrado e 
profano, a revelação e a história...6

São estas algumas velozes passagens de um percurso iniciado pela te-
ologia cristã ocidental na primeira metade do século passado, que agora 
parecem endereçados para um destino definitivo. Resta que o diálogo 
inter-religioso, na espera de uma teologia inter-religiosa que o saiba 
“pensar”, já traz em dote peculiares carateres.

 � Caracteres do diálogo inter-religioso
Assumindo a fenomenologia do diálogo proposta por Panikkar, 

temos aqui os caracteres que o diálogo inter-religioso em época pós-
-moderna apresenta, sintetizados e esquematizados através de algumas 
características fundamentais. 

5 O tema já foi enfrentado no Módulo I.
6 Veja-se o prólogo, firmado por Leonardo Boff, do III volume do projeto editorial publicado com o 
título Per i molti cammini di Dio, Pazzini, Villa Verucchio (Rn), 2010. Terceiro volume de uma série de cinco 
dedicados à pesquisa sobre a teologia pluralista interconfissional promovida pela EATWOT-ASETT 
(Associação dos Teólogos e das Teólogas do Terceiro Mundo).
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Ele manifesta-se, em primeiro lugar, como inevitável7. Precisa tornar-
-se consciente dos novos panoramas antropológicos e do pluralismo 
cultural e religioso que descreve o mundo atual. Na verdade, ele oferece 
caracteres inéditos, enquanto, segundo os antropólogos afirmam, siste-
ma interativo totalmente novo. Precisa, portanto, como as reflexões do 
antropólogo indiano (mas que se formou nos Estados Unidos) Arjun 
Appadurai indicam, um novo olhar sobre o mundo, uma nova visão 
panorâmica que leve em conta o “tráfego cultural, econômico, ideológi-
co, mediático e tecnológico” do mundo contemporâneo. Se o modelo 
centro-periferia ou o Norte-Sul, países desenvolvidos e países subdesenvolvidos serviu 
para interpretar o mundo até agora, perante este novo sistema-mundo 
ele hoje apresenta seus limites. Tornam-se necessárias novas aproxima-
ções interpretativas para entender a realidade atual, que já não pode 
ser representada por uma causa (Centro, Norte, desenvolvimento) e 
pelo seu efeito (periferia, Sul, subdesenvolvimento). A ordem, hoje, é 
ao mesmo tempo complexa e sobreposta, importada e reformulada, de 
proveniência ocidental e ao mesmo tempo indigenizada.

Para ver melhor é preciso, por exemplo, observar os fluxos culturais 
globais. Eles podem ser distinguidos em etnoramas, midioramas, tecnoramas, 
financioramas, ideoramas.8

Se a desterritorialidade é produto da globalização, precisa indagar aque-
les panoramas representados, por exemplo, pelas pessoas, pelos tu-
ristas, pelos imigrados, pelos refugiados, pelos trabalhadores que se 

7 Do caráter de inevitabilidade do tema dialógico discutem, obviamente, sociólogos, políticos, his-
toriadores. Indicamos pelo menos (quanto à literatura italiana): S. ALLIEVI, G. GUIZZARDI, C. 
PRANDI, Un Dio al plurale. Presenze religiose in Italia, EDB, Bologna 2001, E. BALDUCCI, L’uomo planetario, 
ECP, S. Domenico di Fiesole 1990 (ed. or. Camunia, Milano 1985), P. NASO, Il mosaico della fede. Le reli-
gioni degli italiani, Baldini & Castoldi, Milano 2000, E. PACE, Credere nel relativo. Persistenze e mutamenti nelle 
religioni contemporanee, UTET, Torino 1997, J. RIES Metamorfosi del sacro: acculturazione, inculturazione, sincretismo, 
fondamentalismo, Jaca Book, Milano 2009, P. SCARPI, Si fa presto a dire Dio. Riflessioni su un multiculturalismo 
religioso, Ponte alle Grazie, Milano 2010, A.N. TERRIN, New Age. La spiritualità del postmoderno, EDB, Bo-
logna 1993, L. TUSSI, Sacro, EMI, Bologna 2009. Já o caráter de inevitabilidade do diálogo em tempos 
pós-modernos é discutido mais recentemente por B. SALVARANI, Il fattore R. Le religioni alla prova della 
globalizzazione, EMI, Bologna 2012, ainda pelo volume publicado aos cuidados de B. SALVARANI –  
P. NASO, I ponti di Babele, op. cit., e por M. DAL CORSO “Il dialogo interreligioso in un’epoca post-
-secolare e post-metafisica: le voci del sud” in F. WILFRED, L’epoca del dialogo: voci del sud, Pazzini, Villa 
Verucchio (Rn) 2013, 5-44.
8 A. APPADURAI, Modernità in polvere, Meltemi, Roma, 2001.
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movimentam constantemente e acabam influenciando as políticas na-
cionais (etnoramas). Também será preciso obervar, porém, o fluxo das 
imagens veiculadas pela mídia, que oferecem repertórios de imagens 
e narrações capazes de imaginar mundos novos e narrações de outras 
vidas possíveis (midioramas); importa ver o fluxo da tecnologia que corre 
cada vez mais rapidamente e ultrapassa limites antigamente difíceis de 
se superar (tecnoramas). Para poder interpretar o sistema-mundo atual, é 
preciso indagar também o fluxo do dinheiro, o mercado monetário e so-
bretudo financeiro (financioramas) e, finalmente, o fluxo das ideias, como 
as de liberdade, bem-estar, soberania, democracia, nascidas no contesto 
ocidental mas que hoje chegaram aos mundos outros e foram refor-
muladas pelos outros (ideoramas). Em essência, o diálogo intercultural e 
inter-religioso manifesta a evidência de sua inevitabilidade se queremos 
entender a rea lidade na qual vivemos. Essa inevitabilidade nos motiva a 
ir além da ocidentalização do mundo, nos convida a ultrapassar o iso-
lamento e a indiferença e, finalmente, nos ajuda a dar conta da sociedade 
pluralista que habitamos.

Mas o diálogo inter-religioso não é apenas inevitável, ele é também 
importante9. A religião vista como experiência de senso, experiência sim-
bólica, “suspiro das criaturas oprimidas”10, experiência de fortaleza,  
de salvação, e como apelo à esperança, é destinada a permanecer. De 
fato, ela: 

9 Sobre a importância do diálogo, cultural e religioso, discutem principalmente os filósofos. Para uma 
breve apresentação da literatura (italiana) a respeito, ver: : E. BACCARINI, La soggettività dialogica, Aracne, 
Roma 2002; P.C. BORI, Per un consenso etico tra culture, Marietti, Genova 1994²; IDEM, Universalismo come 
pluralità delle vie, Marietti, Genova 2004; M. BUBER, Il principio dialogico e altri saggi, San Paolo, Milano 
1997³; U. BECK, Il Dio personale. La nascita della religiosità personale, Laterza, Roma-Bari 2009; G. CUNICO 
– D. VENTURELLI, a. C., Culture e religioni, Il Melangolo, Genova 2011; A. FABRIS, Introduzione al pen-
siero dialogico, Edioffset, Pisa 1995; D. HARTMAN, Sub specie humanitatis. Elogio della diversità religiosa, a. c. de 
R. Fontana, Aliberti, Reggio Emilia 2004: G. E. LESSING, Nathan il saggio, Garzanti, Milano 1992; R. 
MANCINI, “La struttura dialogica dell’uomo”, in Servitium, III 166 (2006), 21-34; M. MARTINI, a.c., 
La filosofia del dialogo. Da Buber a Lévinas, Cittadella Editrice, Assisi 1995; M. PAGANO, “Filosofia e teolo-
gia di fronte alla sfida del pluralismo”, in Filosofia e Teologia 6 (1992), n.1, 3-12; E. PORZIO, Il pluralismo re-
ligioso, ETS, Pisa 2011; M SPANO - D. VINCI, a.c., L’uomo e la parola. Pensiero dialogico e filosofia contemporanea, 
Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2007; S. ZUCAL, Lineamenti di pensiero dialogico, Morcelliana, Brescia 2004. 
10 A frase é oferecida por Karl Marx na Introdução à Crítica da filosofia do direito de Hegel, texto aparecido pela 
primeira vez nos Anais franco-alemães de 1844.
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Não se elimina pela abstinência dos autos sacramentais e a ausência dos lugares sacros, 
assim como o desejo sexual, não se elimina pelo voto de castidade. Quando a dor bate à porta e 
os recursos da ciência se esgotam, nas pessoas despertam os videntes, os exorcistas, os magos, os 
curandeiros, os benzedeiros, os sacerdotes, os profetas, os poetas... O mundo não se secularizou, 
verdade é que os deuses e as esperanças religiosas tomaram nomes novos, novos desenvolvimentos, 
e seus sacerdotes e profetas novos paramentos, novos lugares e novos empregos.

Se assim é, hoje então não se dá tanto uma crise da religião, mas das 
formas históricas das religiões, porque o homem permanece como ser-de-desejo 
enquanto carente, privado de algo e alguém; além da necessidade de fome, de sexo, há 
nele também a de senso, sendo que não é a dor que desintegra a personalidade, mas a 
dissolução dos esquemas de senso... Até este desejo não se realizar, ao homem só resta 
cantá-lo, dizê-lo, celebrá-lo, dedicar-lhe poemas, daí a esfera dos símbolos que respondem 
a um tipo de necessidade tão forte quanto o sexo e a fome: a necessidade de viver dentro 
de um mundo que possua senso.

Então, a fome espiritual da humanidade é verdadeira, viva e presente 
no mundo atual. 

Na verdade, com o triunfo da burguesia Deus iniciou a ter problemas habitacio-
nais crônicos e aos poucos foi jogado fora do mundo. Assistimos a um envelhecimento 
dos símbolos da religião, e participar dos ritos tradicionais como que deixou de ser uma 
experiência de senso, já não o sabe veicular. Contudo, as pessos continuam a ter noites 
de insônia e a pensar na morte, também os operários e os camponeses têm almas e preci-
sam ouvir os cantos do céu para aguentar as tristezas da terra, assim o sacro sobreviveu 
também como religiões dos oprimidos...11 

Finalmente, um último caráter do diálogo inter-religioso é o de ser 
um diálogo purificador.12

11 As frases em itálico são citações livremente colhidas no texto R. ALVES, Religione, EMI, Bologna 2007. 
Elas foram juntadas para construir um discurso que não existe nestes termos na obra em questão, mas 
que propõem uma lógica de raciocínio sugerido pelo autor nesta e em outras obras.
12 De diálogo purificador falam por várias razões e sob diferentes aspectos M. AMALADOSS, Costruire pace 
in un mondo pluralista, EDB, Bologna 2008, A. TORRES QUEIRUGA, Dialogo delle religioni e autocomprensione 
cristiana, EDB, Bologna 2007, e o mais recente J.M. PLOUX, Il dialogo cambia la fede?, Qiqajon, Magnano 
(Bi) 2011. 
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O diálogo com as outras religiões, pois, purifica a fé e sugere uma 
experiência ainda não vista: a de uma fé não mais exclusivista ou eclesio-
cêntrica como muitas vezes na história a religião cristã foi com relação 
às religiões assim ditas não cristãs (definidas antes pelo que elas não são 
do que pelo que elas são). Mas o caráter purificador que virá vai além da 
interpretação inclusivista ou cristocêntrica, que lê as outras experiências 
espirituais apenas como preparação evangélica e toma um novo caráter 
pluralista que leva a sério, também como pergunta teológica, o atual 
pluralismo religioso. O carácter purificador do diálogo inter-religioso, 
em resumo, recorda ao crente de qualquer fé que ninguém basta a si 
mesmo, que é preciso se deixar completar e corrigir pelos outros, que o 
caminho da mudança, da própria confissão também, passa pelo diálogo 
e é exigido por ele. 

Trecho do artigo Molte volte e in diversi modi: Manuale del dialogo interreligioso.
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Reflexões sobre a 
necessidade de diálogo entre 
as crenças, suas modalidades 
e seus interlocutores

Pablo Bene ito

Obviamente, já se escreveu muito e de muitas perspec-
tivas diferentes sobre um tema tão premente, numa 
época de interação global generalizada, como a ne-

cessidade de diálogo entre as diversas crenças e religiões. Na 
verdade, esta necessidade acompanha a humanidade desde as 
origens. O caráter distintivo da comunidade humana baseia-
-se precisamente no fato de os seres humanos utilizarem uma 
modalidade de linguagem particular que requer aprendizagem, 
reflexão, flexibilidade e diálogo. O diálogo apresenta-se, des-
te ponto de vista, como uma faculdade humana – faculdade 
dialógica – inerente e necessária, ou melhor, como condição 
consubstancial à natureza da humanidade: a natureza dialógica 
como traço eminente do propriamente humano.

Atualmente, estamos geralmente mais ou menos familia-
rizados com teorias psicossociais que propõem uma visão 
sistêmica do desenvolvimento dos indivíduos, das famílias e 
das comunidades. Como pano de fundo das reflexões que vou 
apresentar está a ideia subjacente de que todos estamos, quei-
ramos ou não, saibamos ou não, em interação permanente, em 
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constante relação dialética – de atração e/ou rejeição, de identificação 
ou oposição etc. –, em diversos graus de proximidade e intensidade, 
evidentemente, com a totalidade da humanidade e a diversidade das 
suas heranças, isto é, com a totalidade das crenças. Este pressuposto de 
interação universal implicaria que não há nenhuma crença isolada. Nem 
mesmo o silêncio relativo de um retiro eremítico numa gruta escura 
permite o pleno isolamento. Cada ser humano concreto é, de alguma 
forma, portador da humanidade inteira. Toda configuração particular 
de uma crença qualquer seria, então, o resultado complexo de uma di-
versidade inesgotável de heranças e interações. Nesta perspectiva, um ser 
humano estaria em necessário e constante diálogo com a sua herança e 
o seu meio, inclusive no caso de ele se identificar discursivamente com 
as atitudes menos dialogantes ou mais puramente antidialogais que se 
possam conceber. No seu foro íntimo, o fanático, o manipulador ou o 
hipócrita de uma identidade ou crença qualquer estão também dialo-
gando ao seu modo com os fanáticos, manipuladores e hipócritas de 
outros sistemas de identidade e crença, bem como com todos os demais 
registros de um amplíssimo espectro de modalidades da crença. 

Portanto, essencialmente, o diálogo, em toda a sua amplitude, en-
quanto comunicação dentro da comunidade humana que integra todo 
o espectro dialético de aprovação-negação ou harmonia-conflito, não 
pode, na realidade, ser evitado: o diálogo é uma dimensão inelutável da 
condição humana, de modo que estamos obrigados a dialogar. Ora, está 
claro que quando falamos de diálogo intercultural ou inter-religioso, 
como ocorre neste volume impresso, nos referimos em geral a umas 
modalidades e graus particulares desse diálogo geral inclusivo.

Em linhas muito gerais, como requerem estas breves propostas pes-
soais, podemos afirmar que nunca dois correligionários ou duas pessoas 
que participam de uma mesma crença ou uma mesma identidade so-
ciopolítica podem coincidir completamente na sua compreensão e sua 
vivência íntimas daquilo que, em certa medida, compartilham, e que 
lhes permite, até certo ponto, identificar-se com referentes comuns que 
propiciam um intenso grau de diálogo e reconhecimento mútuo, uma 
confiança de base que permite a vários indivíduos estar em harmonia, 
atuar conjuntamente, refletir-se mutuamente, resolver os seus conflitos, 
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querer-se... Mas o certo é que as suas crenças, assim como a sua condi-
ção individual, por definição, nunca são idênticas. Se considerarmos as 
vivências ou interpretações da crença (não a sua formulação dogmática) 
sujeitas a todas as limitações e mudanças contextuais imagináveis, esti-
mamos que não pode haver duas crenças iguais em dois indivíduos, nem 
sequer dois instantes que possam atualizar de modo idêntico determi-
nada crença no mesmo indivíduo, pela simples razão última de que toda 
manifestação não é repetível e é distinta da outra (já que, se não fosse 
distinta, seria a mesma manifestação). Então, toda crença – como toda 
percepção da realidade associada a ela –, necessariamente condicionada 
por suas circunstâncias, é relativa e mutável. Quando nos referimos à 
permanência de uma crença estabelecida, isto é, compartilhada, aludi-
mos na realidade a um sem-número de relações pessoais com referentes 
simbólicos afins (mas nunca idênticos), com uma infinita gama de in-
terpretações que correspondem aos estados e naturezas dos indivíduos 
e grupos que a compartilham, cada um em permanente processo de 
transformação e atualização dessa crença de forma sempre renovada. 

O primeiro nível de diálogo que se impõe é o intradialogal ou intra-
pessoal, isto é, o diálogo no próprio foro íntimo, entre a diversidade de 
vozes, discursos e crenças que confluem no interior de todo indivíduo 
como herdeiro da condição humana ancestral em interação com a di-
versidade humana do seu tempo e em ressonância com outros tempos 
e espaços.

Logo, o diálogo continua no âmago do que é considerado como a 
própria identidade: o indivíduo, a família, o grupo mais amplo (grêmio, 
tribo, nação...), a religião ou crença predominante na identidade... Este 
nível, propriamente dialogal, o diálogo interpessoal, já se estabelece no 
âmbito confessional da própria comunidade de identidade e crenças. 

O que chamamos de diálogo inter-religioso ocorre num nível de diá-
logo superior e constitui, neste sentido, uma situação interdialogal ou 
interconfessional, entre confissões diferenciadas e contextualizadas.

Acima deste nível estaria, nos sistemas de crença que permitem con-
siderar tais dimensões da experiência, o nível superdialogal ou diálogo 
supraconfessional (comunicação qualitativa de caráter místico entre se-
res espirituais), e inclusive acima, pode haver um nível transdialogal ou 
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transconfessional (âmbito de diálogo essencial relativo ao campo supra-
formal).

Todas as crenças, para prosperarem, têm de manter certo equilíbrio 
entre a consolidação protetora de uma identidade coesa e coerente, isto 
é, a identificação com a diferença ou especificidade da crença que faz 
dessa crença uma força de coesão entre aspectos internos ou membros 
de uma comunidade, e a abertura flexível a outras crenças como ex-
pressões complementares da natureza humana, abertura que relativiza a 
tendência extrema de conferir à diferença caráter de verdade absoluta e, 
ao contrário, significa uma disposição integradora e compassiva a aco-
lher a verdade humana inerente à crença e à realidade concreta do outro, 
isto é, um reconhecimento da identidade última essencial de todas as 
crenças enquanto expressões, determinações e realizações particulares 
dessa condição humana universal que permite a compreensão mútua 
entre seres humanos e a inteligibilidade mútua entre as línguas até certo 
ponto, e ressalvando as distâncias. Refiro-me à condição que leva Cre-
mes, a personagem de Públio Terêncio a dizer – se me permitem mudar 
de contexto –, quando se intromete numa cena da comédia El enemigo de 
sí mismo: Homo sum, humani nihil a me alienum puto, ou seja, “sou homem, 
nada de humano me é alheio”, porque um ser humano participa de 
todo o que é próprio da natureza humana e ressoa com todos os seres 
humanos. 

O equilíbrio entre o concreto e o universal, entre o irredutível no seu 
contexto e o ilimitadamente interconectado, entre as visões de uma uni-
dade essencial última e uma infinita multiplicidade, entre a imanência 
e a transcendência da vida, constitui o foro privilegiado de um diálogo 
entre os opostos que ao mesmo tempo os integra como uma unidade, 
possibilitando o encontro e a afinidade na identidade integradora, e 
os separa numa infinidade de graus, possibilitando a especificidade e a 
determinação na diferença distintiva. 

Todo diálogo, seja ele intradialogal, interdialogal ou superdialogal, 
terá, portanto, dois movimentos opostos contrastados e complementares: 

Primeiro, para dialogar, é preciso ter interlocutores. Portanto, o pri-
meiro movimento de todo diálogo é um diálogo constituinte de identidade, que 
instaura como interlocutores as pessoas, os discursos, as vozes, as crenças 
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que vão dialogar. É um diálogo instaurador que consiste em afirmar uma 
identidade que é, precisamente, a diferença, a separação e, portanto, o 
problema da relação com o outro, com outra crença ou identidade oposta, 
diálogo particularmente ligado a uma definição dualista do bem e do 
mal, porque tende a contrapor a afirmação de uma perspectiva própria 
do bem negando o outro que passa a ser o mal.

O movimento complementar que resolve o conflito é o movimento 
do diálogo conciliador, integrador, que dissolve a diferença e restitui a unidade 
essencial da identidade entre os homens, restaurando a consciência da 
afinidade existente entre todas as realidades humanas e, além do especi-
ficamente humano, entre todos os seres. É o diálogo que tende a unifi-
car toda oposição, estabelecendo pontes e reconhecendo vínculos. Esse 
diálogo restaurador é o movimento para a identidade inclusiva que relativiza 
as diferenças considerando-as expressão de múltiples relações possíveis 
no desdobramento do existente, relações necessariamente dotadas de 
sentido que sempre significam, em última instância, o sentido último 
do Ser. Deste ponto de vista, não cabe a falta absoluta de sentido, não 
há lugar para o absurdo que só pode ser (des)considerado como puro 
não ser. Ora, neste plano do diálogo prevalecem nas diversas tradições 
espirituais e nos distintos modos de pensar articulados com o referente 
de um equilíbrio a perspectiva e a vivência de atributos como a compai-
xão, a integração, o reconhecimento e o amor que resolvem o conflito 
permanente das identidades em luta transcendendo a dualidade conde-
natória de interpretações limitadas do bem e do mal, superando os du-
alismos simplistas e concentrando-se em visões como as que permitem 
conceber a realização espiritual integradora. A partir desta perspectiva, 
o Bem-Verdade apresenta-se como realidade última universal subjacente 
à diversidade das crenças humanas, não como o patrimônio exclusivo de 
nenhuma interpretação histórica da realidade.

Neste segundo movimento há uma consciência decisiva da radical 
indigência ontológica do ser humano, que reconhece a limitação do 
seu conhecimento e a precariedade da sua ação, e implica assumir que 
o homem está imerso num mistério insondável que o supera em todos 
os sentidos, de modo que uma Realidade de ordem superior, seja ela 
concebida como graça, providência, ordem cósmica ou de outra forma, 
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determina o seu horizonte de possibilidades. Neste movimento unifi-
cador dos opostos, predomina sobre outras concepções uma noção de 
fundo expressa de uma infinidade de maneiras: a possibilidade de uma 
realização essencial (em árabe tahaqquq) como experiência verificadora 
que transcende os limites da identificação com a diferença (o eu infe-
rior, o grupo, a posição social, a instituição religiosa ou política...) e 
restitui, por inspiração providencial do amor, o princípio primordial, 
a consciência da Unidade essencial do Ser ou da harmonia original da 
existência. Aqui, o movimento é contrário: usando termos islâmicos 
do sufismo de Ibn Arabi, vemos que primeiro se nega a limitação da 
determinação da crença (“não há divindade adorada...”, lâ ilâha...) para 
afirmar a seguir (“...que não seja Deus”, illa Allâh) a Realidade ilimitada, 
incondicional, que inclui e ao mesmo tempo transcende as determina-
ções ou objetos de todas as crenças.

Estava propondo que os primeiros diálogos que se impõem são o diá-
logo que se dá no foro íntimo (intrapessoal) e na própria comunidade 
de identidade e crença (interpessoal), que é um diálogo primeira e pre-
dominantemente constitutivo de identidade como diferença definitória. 
Sou/somos isto em comum que não é o outro. Quanto a pertencimento e atitude 
sociopolítica geral: Os outros não são dos nossos. No caso das atitudes ex-
cludentes: Os outros estão equivocados e perdidos ou são perigosos. No caso dos 
fanatismos: Como estão equivocados, são essencialmente maus e são nossos inimigos. 

O segundo plano de diálogo que quero objetivar com esta distinção 
é o diálogo da diferença tolerante que surge do convívio e do conflito 
com as outras crenças, daqueles que não são dos nossos ou o são ape-
nas parcialmente. Neste diálogo procura-se criar pontes e vínculos que 
estabeleçam uma relativa aceitação entre espaços de identidade e cren-
ça mais amplos que permitam um clima de respeito ou, ao menos, de 
tolerância (tolerância que implica, vale frisar, que a diferença do outro 
incomoda, não é totalmente compreendida, mas é assumida como mal 
menor, seja por boa vontade ou por mero interesse, embora não seja 
compartilhada) em busca de um bem comum. O diálogo inter-religioso 
entre interlocutores que representam instituições com caráter ou pano 
de fundo sociopolítico marcado desenvolve-se principalmente neste 
plano, já que a preocupação é manter o estatuto próprio da diferença, o 
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caráter distintivo de cada crença particular em relação às outras, buscan-
do fazer alianças, estabelecer tréguas, criar pontes que incentivem uma 
concepção de bem comum, por exemplo, para uma maior estabilidade 
social e política que propicie um clima de paz ou para um reconheci-
mento mútuo entre as religiões que reflita a necessidade das formas e 
das doutrinas tradicionais frente a uma tendência desagregadora para a 
radical relativização niilista das crenças.

Um dos grandes problemas do diálogo institucional é que este se-
gundo plano do diálogo da diferença tolerante pode se dar tanto entre 
interlocutores cordiais, que se guiam nas suas iniciativas por uma vi-
vência da compaixão e do altruísmo e pela boa vontade, e que agem 
de boa fé, com uma atitude propriamente religiosa de cunho moral, 
conduzidos por uma concepção da virtude que inclui o amparo do pró-
ximo, como com interlocutores predominantemente caracterizados por 
diversos graus de hipocrisia, por uma mentalidade centrada no inte-
resse excludente e uma orientação manipuladora e, em casos extremos, 
o fanatismo, cuja religiosidade ou crença está dominada, consciente o 
inconscientemente, pela vontade de poder. 

Haveria assim um diálogo em bons termos, bem intencionado, que 
busca o benefício mútuo e, além da defesa própria, considera o bem 
geral iluminado pela abertura compassiva, que manifestaria uma dispo-
sição para a sinceridade e a flexibilidade do julgamento, e outro diálogo 
insincero, toldado pelo pertencimento e o interesse exclusivo, que só 
estabelece pactos e tréguas numa concepção beligerante e, no fundo, 
agressiva das crenças, sejam elas religiosas, políticas ou outras. Esta di-
cotomia nas orientações dificulta enormemente o diálogo inter-religio-
so, em particular no âmbito político. 

A vontade de poder, inerente à identidade como diferença, na me-
dida em que desvia em vontade de domínio explícito, tolda e limita o 
escopo do movimento integrador da compaixão. 

Entretanto, de modo espontâneo, todos os seres humanos partici-
pam, em última instância, deste diálogo, já que, consciente o incons-
cientemente receptivos, estão expostos a influências de todas as crenças 
e graus de consciência. De fato, é também próprio deste plano que, 
como é desejável, e por outra parte inevitável, umas crenças sirvam de 
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espelho e contraste a outras e se transmitam mutuamente ensinamentos 
e modos de abertura. Uma motivação fundamental do diálogo cons-
ciente é o fato de que toda aprendizagem passa pela abertura ao outro. 
Dialoga-se para aprender em comunicação e harmonia com o outro. 
Toda religião ou macrocrença coletiva abrange uma grande diversidade 
de correntes e tendências que encontrarão facilmente numerosas cor-
respondências e analogias com correntes afins de outras macrocrenças, 
entre outros, porque a permeabilidade e a mestiçagem entre crenças é 
uma constante inelutável. O diálogo entre religiões prospera ao se abrir 
para a exploração desta correspondência entre suas tendências atuais e 
históricas sem se limitar a uma única interpretação rígida e exclusiva dos 
seus dogmas. Assim, aprende-se sobre a diversidade com a própria di-
versidade e a diversidade do outro. O diálogo não constitui, deste ponto 
de vista, um perigo de dissolução e confusão, mas sim um horizonte de 
enriquecimento e fecundação mútuos. 

Ao meu ver, o diálogo dito inter-religioso está fundamentalmente 
ligado a este campo interdialogal e interconfessional, pois requer de 
representantes das diferenças que falem a partir da sua identificação 
com credos e instituições excludentes (ou afirma que acredita nisso ou 
não acredita). É um diálogo necessariamente limitado pela afirmação da 
diferença e a vontade de poder. 

Mas há outro possível campo de diálogo entre as crenças em que 
o diálogo se torna mais frutífero e inspirador, possibilitando um ver-
dadeiro encontro num horizonte genuinamente integrador. Refiro-me 
ao diálogo direto, parainstitucional, entre os que realizam os graus de 
integração, compaixão e desprendimento pessoal dos que tratam tantas 
espiritualidades e místicas de tão diversas tradições e correntes, isto 
é, o diálogo supraconfessional entre os seres espirituais que realizam 
no seu próprio caminhar a vivência de uma autêntica compaixão sem 
limites. Este diálogo se estabelece num campo suprarreligioso, em certo 
sentido. A percepção e apreciação do outro concentram-se no aspecto 
qualitativo da interioridade, na realização espiritual, acima das formas 
particulares externas que sirvam de suporte a essa realização. No cam-
po da abertura à pura providência, as diferenças já não separam mais. 
Este diálogo propõe um encontro essencial que considera diferentes 
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modalidades de realização como manifestações participativas diversas 
de uma mesma realidade que as possibilita e lhes confere sentido.

Assim, o adepto de uma crença qualquer, nesse nível de diálogo, não 
só respeita o outro tolerando-o por inclinação compassiva, como tam-
bém reconhece, por ter vivenciado, a necessidade que sente dos outros e 
das suas crenças como lugares únicos de manifestação dos inesgotáveis 
tesouros de uma unidade subjacente que sustenta tudo, como presença 
de uma diversidade indissociável da sua experiência do mundo e de si 
mesmo num processo de incessante interação criadora. O outro, aqui, 
é o lugar em que nos conhecemos e reconhecemos como identidade e 
diferença, é o eu-outro que participa conosco da recriação da realidade 
vivenciada. Este diálogo suprarreligioso possibilita o encontro ilumi-
nador daqueles que realizaram as estações da perplexidade (para Ibn 
Arabi, a mais alta das estações espirituais em correspondência com a 
morada da não morada) e do amor inclusivo. Este diálogo é regido pela 
sintonia, a inspiração e a ressonância mútuas. É o diálogo que atualiza 
plenamente o potencial humano e possibilita a comunhão com a reali-
dade essencial que integra as oposições, a realidade que dá realidade a 
todas as realidades.

Ibn Arabi aponta para uma dimensão transdialogal quando acon-
selha, orientando-nos para uma incessante realização transformadora, 
que nos abstenhamos de restringir o incondicional, de reduzir a divina 
Verdade à forma do deus criado em nossas crenças.



São Paulo, Itaquera
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O Cristianismo como 
projeto civilizatório

Frei  Betto

O Brasil é um país de matriz cristã. Pergunte-se a um 
homem ou mulher do povo como é a sua visão de 
mundo e, certamente, se escutará uma resposta teci-

da em categorias religiosas.
O cristianismo, em sua versão católica, chegou ao nosso 

país de braços dados com o projeto colonizador português. 
Integrar-se à civilização, tal como a concebia a Península Ibé-
rica, era tornar-se cristão. Esta a obsessão missionária de An-
chieta: anular as convicções religiosas os povos originários da 
terra brasilis, consideradas idólatras, para introduzir o cristianis-
mo segundo a teologia europeia ocidental, em uma agressão à 
cultura indígena.

Os colonizadores trouxeram os africanos como escravos. 
Estes tinham que se submeter ao batismo para entrar no infer-
no aqui na Terra, sob a promessa de que, bem dóceis à vontade 
e aos perversos caprichos dos brancos, haveriam de merecer o 
Paraíso celestial como recompensa. Pregava-se Jesus crucifica-
do à senzala, para que se resignasse aos atrozes sofrimentos, e 
a Sagrada Família à casa-grande, para que abrisse seus cofres 
às obras da Igreja.

Escritor e autor 
de Um homem 
chamado Jesus 
(Rocco), entre 
outros livros.

Conferência proferida na Academia Brasileira de Letras, em 15 de março de 2016.
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 � A flauta e a hóstia consagrada
No início do século XX, um padre destinado a catequizar uma aldeia 

do Xingu ficou indignado ao constatar que o ritual religioso centrava-se 
numa flauta tocada pelo xamã, cuja música estabelecia a conexão com o 
Transcendente. Trancadas nas malocas, mulheres e crianças eram proi-
bidas de assistir à cerimônia. 

Escoltado por soldados, o missionário trouxe a flauta para o centro 
da aldeia, fez vir mulheres e crianças e, diante de todos, quebrou o ins-
trumento musical rechaçado como idolátrico e pregou a presença de 
Jesus na hóstia consagrada. 

Ora, o que impede um grupo indígena de ingressar na igreja da Can-
delária, abrir o sacrário, rasgar as hóstias consagradas e jogá-las no lixo? 
Apenas a falta de uma escola suficientemente armada.

 � Fé e política
Nós, ocidentais, dessacralizamos o mundo ou, como prefere Max 

Weber, o desencantamos. A ponto de se decretar “a morte de Deus”. Se 
abraçamos paradigmas tão cartesianos, felizmente em crise, isso não é 
motivo para “quebrar a flauta” dos povos que levam a sério suas raízes 
religiosas. 

Hoje, erra o Oriente por ignorar a conquista moderna de laicida-
de da política e da autonomia recíproca entre religião e Estado. Erra 
o Ocidente por “sacralizar” a economia capitalista, endeusar a “mão 
invisível” do mercado e desdenhar as tradições religiosas, pretendendo 
confiná-las aos templos e à vida privada. 

Os orientais se equivocam por confessionalizar a política, como se as 
pessoas se dividissem entre crentes e não crentes (ou adeptos da minha 
fé e os demais). Ora, o marco divisor da população mundial é a injustiça 
que segrega 4 dos 7 bilhões de habitantes. 

Por sua vez, os ocidentais cometem grave erro ao pretender impor a 
todos os povos, pela força e pelo dinheiro, seu paradigma civilizatório 
fundado na acumulação da riqueza, no consumismo e na propriedade 
privada acima dos direitos humanos. 
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 � Cristianismo à imagem e semelhança  
do capitalismo

Muitos de nós, presentes nesta sala da Academia Brasileira de Letras, 
somos filhos e filhas do século XX, e nascemos em famílias católicas. 
Fomos batizados e crismados, fizemos a Primeira Comunhão, aprende-
mos a rezar e a ter devoção a santos e santas.

Esse cristianismo se casava perfeitamente com a moral burguesa que 
divorciava o pessoal do social, o privado do público. Pecado era se mas-
turbar, mas não pagar um salário injusto a uma empregada doméstica 
confinada na casa em um quartinho irrespirável, desprovida de direitos 
trabalhistas e obrigada a desempenhar múltiplas tarefas. Pecado era fal-
tar à missa aos domingos, e não impedir uma criança negra de frequen-
tar o colégio religioso dos brancos. Pecado era ter maus pensamentos, e 
não pagar, em uma noite, por uma garrafa de vinho, o que o garçom que 
abastecia as taças não ganhava em três meses de trabalho.

Como ressaltou Max Weber, o cristianismo dotou de espírito o capi-
talismo. Há que ter fé na mão invisível do mercado, assim como se crê 
no Deus que não se vê. Há que estar convencido de que tudo depende 
de méritos pessoais, e que a pobreza resulta de pecados capitais como a 
preguiça e a luxúria. Há que ter presente que muitos são os chamados, 
mas poucos os escolhidos para desfrutarem, já na Terra, as alegrias que 
o Senhor promete aos eleitos nas mansões celestiais...

Não foi o cristianismo que converteu o Império Romano na época 
de Constantino. Foram os romanos que converteram a Igreja em potên-
cia imperial. Do mesmo modo, não foi o cristianismo que evangelizou o 
Ocidente; foi o capitalismo ocidental que o impregnou com seu espírito 
de usura, de individualismo, de competitividade. E o que a história nos 
expõe como resultado?

Todas as nações escravocratas da modernidade eram cristãs. Eram 
cristãs as nações que promoveram o genocídio indígena na América 
Latina. É cristão o país que cometeu o mais grave atentado terrorista de 
toda a história, ao calcinar milhares de pessoas com as bombas atômicas 
de Hiroshima e Nagasaki. Eram cristãos os governos que deflagraram 
as duas grandes guerras do século XX. Ostentavam o título de cristãs 
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as ditaduras que, no século passado, proliferaram na América Latina, 
patrocinadas pela CIA. São cristãos os países que mais devastam o meio 
ambiente. Como são cristãos os que mais produzem pornografia e abas-
tecem o narcotráfico. São cristãs muitas nações, como o Brasil, na qual 
a desigualdade social é gritante.

De que diabos de cristianismo estamos falando? Certamente não 
daquele que refletiria a prática e os valores testemunhados por Cristo.

 � Jesus veio fundar uma religião?
Fomos educados na ideia de que Jesus veio fundar uma religião ou 

uma Igreja. Isso não condiz com o que dizem os evangelhos de Mateus, 
Marcos, Lucas e João, as principais fontes sobre a pessoa de Jesus. 

Em todos os quatro evangelhos a palavra Igreja (ecclesia, em grego) 
aparece apenas duas vezes, e assim mesmo em um único evangelista, 
Mateus. E os evangelhos comprovam que Jesus foi severo crítico da 
religião vigente na Palestina de seu tempo, basta ler o capítulo 23 de 
Mateus. 

Já a expressão Reino de Deus (ou Reino dos Céus, em Mateus) apa-
rece mais de cem vezes na boca de Jesus. O teólogo Alfred Loisy dizia 
que Jesus pregou o Reino, mas o que veio foi a Igreja...

Jesus viveu, morreu e ressuscitou no reino de César, título dado aos 
onze primeiros imperadores romanos. Desde o ano 63 antes de nossa 
era a Palestina estava sob o domínio do Império Romano. Era mais 
uma província fortemente controlada política, econômica e militarmen-
te desde Roma. Toda a atuação de Jesus se deu sob o reinado do impe-
rador Tibério Cláudio Nero César, que permaneceu no poder do ano 
14 ao 37. A Palestina na qual viveu Jesus era governada por autoridades 
nomeadas por Tibério, como o governador Pôncio Pilatos (que, curio-
samente, ficou imortalizado no Credo cristão) e a família do rei Hero-
des. Predominava ali uma sociedade tributária dirigida por um poder 
central mantido pelos impostos cobrados do povo, das comunidades 
rurais e das cidades.

Portanto, falar de outro reino, o de Deus, dentro do reino de César, 
equivaleria a, hoje em dia, falar de democracia em tempo de ditadura. 
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Isso explica por que todos nós, cristãos, somos discípulos de um pri-
sioneiro político. Jesus não morreu de hepatite na cama nem de de-
sastre de camelo numa rua de Jerusalém. Como tantos perseguidos 
por governos autoritários que foram presos, torturados e mortos, ele 
também foi preso, torturado, julgado por dois poderes políticos e 
condenado à morte na cruz. A pergunta a se fazer é esta: que qualida-
de de fé têm, hoje, os cristãos, que nem sequer reagem a essa desordem 
estabelecida, na qual, segundo a Oxfam, 62 famílias detêm em mãos 
fortuna equivalente à soma da renda de 3,6 bilhões de pessoas, metade 
da humanidade?

Ao contrário do que muitos pensam, para Jesus o Reino de Deus não 
era algo apenas lá em cima, no Céu. Era, sobretudo, algo a ser conquis-
tado nesta vida e nesta Terra. “Vim para que todos tenham vida e vida 
em abundância” (João 10, 10). E ele foi, por excelência, o homem novo, 
protótipo do que deverão ser todos os homens e mulheres do ‘Reino’ 
futuro, a civilização do amor, da justiça e da solidariedade.

As bases desse projeto civilizatório e seus valores estão espelhados na 
prática e nas palavras de Jesus. Se agirmos como ele, esse novo mundo 
haverá de se tornar realidade. Esta é a essência da promessa de Jesus.

 � A centralidade do humano
Você pode não ter fé cristã e até mesmo aversão à Igreja. Mas você 

trilha a senda de Jesus se é uma pessoa faminta de justiça, despida de 
qualquer preconceito a seres humanos, capaz de partilhar seus bens com 
os necessitados, preservar o meio ambiente, ter compaixão e saber per-
doar, e ser solidário às causas que defendem os direitos dos pobres. 

Jesus não veio nos abrir a porta dos céus. Veio resgatar a obra origi-
nária de Deus, que nos criou para viver em um paraíso, conforme o livro 
do Gênesis. Se o paraíso não se realizou, é porque abusamos de nossa 
liberdade na ânsia de tornar meu o que, de direito, é de todos.

Jesus não veio como um extraterrestre que nos traria um catálogo de 
verdades estranhas ao nosso mundo. Veio revelar, desvelar, tirar o véu, 
ou seja, nos fazer enxergar o que já é parte do nosso proceder, do nosso 
cotidiano, mas que não tínhamos ideia de seu valor transcendente. 
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Ele veio nos alertar: o mundo que Deus quer tem esse perfil, essas 
características! Mundo no qual não há excluídos, famintos, injustiçados. 
Mundo no qual a solidariedade reina sobre a competitividade e a recon-
ciliação sobre a vingança.

Esse projeto de Deus, anunciado por Jesus, tem a sua centralidade, 
não em Deus, mas no ser humano, imagem e semelhança de Deus. Só na 
relação com o próximo se pode amar, servir e cultuar Deus.

Os missionários que colonizaram a América Latina queimaram in-
dígenas, como o cacique Hatuey, em Cuba, por cultuarem outro deus 
que não o dos cristãos. Ora, Jesus não pregou aos fariseus e saduceus 
um outro Deus, diferente daquele cultuado pelos judeus no Templo de 
Jerusalém. Pregou que o ser supremo para o ser humano é o ser humano. Em Ma-
teus 25, 31-46, Jesus se identifica com o faminto, o sedento, o imigrante, 
o desnudado, o enfermo e o prisioneiro. E frisa que serve a Deus quem 
liberta o próximo de um mundo que produz essas formas de opressão 
e exclusão. 

Portanto, o que Jesus veio introduzir entre nós não foi uma Igreja ou 
uma nova religião. Foi um novo projeto civilizatório, baseado no amor 
ao próximo e à natureza, e na partilha dos bens da Terra e dos frutos do 
trabalho humano. Uma nova civilização em que todos sejam incluídos: 
coxos, cegos, hansenianos, mendigos e prostitutas. E na qual a vida, 
dom maior de Deus, seja por todos desfrutada em plenitude.

Como alcançar tal projeto civilizatório? Jesus acentuou nitidamente 
que para isso é preciso renunciar, como valores ou meta de vida, o ter, o 
prazer e o poder, simbolizados nos episódios das tentações sofridas por 
ele no deserto (Lucas 4, 1-13). E ao contrário do que se supõe, quem o 
faz encontra o que todo ser humano mais anseia, a felicidade, ou, nos 
termos do Evangelho, a bem-aventurança, explicitada por Jesus em oito 
vias que imprimem sentido altruísta às nossas vidas (Mateus 5, 3-12). Há 
que ser solidário com os excluídos, como o bom samaritano; compassi-
vo, como o pai do filho pródigo; despojado, como a viúva que doou ao 
Templo o dinheiro que não lhe era supérfluo. Há que assegurar a todos 
condições dignas de vida, como na partilha dos pães e dos peixes. Há 
que denunciar os que colocam a lei acima dos direitos humanos e fazem 
da casa de Deus um covil de ladrões. Há que fazer de nossa carne e de 
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nosso sangue, pão e vinho para que todos, como irmãos e irmãs, em 
torno da mesma mesa, comunguem o milagre da vida unidos por um 
só Espírito.

Ora, se estamos de acordo com o fundamento de toda a pregação 
de Jesus – de que o ser supremo para o ser humano é o próprio ser humano – en-
tão só nos resta perguntar por que tantos seres humanos, neste mundo 
globocolonizado em que vivemos, estão condenados, por estruturas injus-
tas, à miséria, à exclusão, à imigração forçada, à morte precoce, enfim, 
a uma vida de sofrimento e opressão. 

E tenham ou não fé em Deus, todos que se empenham em combater 
as causas da injustiça fazem a vontade de Deus segundo a palavra de 
Jesus. E acreditam que esse “reino de César” deve ser abolido para ceder 
lugar a um outro reino, no qual todos terão assegurados, por suas estru-
turas, a vida em plenitude. E nisso se resume o projeto de Deus para a 
história humana e a utopia anunciada por Jesus. 
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Uma filosofia de diáspora
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“Y bien, 
            ahora 
                   os pregunto: 
                                 No véis 
                                           estes tambores 
                                                            en mis ojos?”

Nicolás Guillén

O que acabamos de escutar foi uma louvação divertida 
em língua iorubá ao alabê, que exerce a função im-
portantíssima de tocar os tambores no culto nagô. 

Por que eu estou começando com a dimensão do tambor ou 
do atabaque? É que Nietzsche falou do imperativo de uma 
“filosofia a golpes de martelo”. O que trago aqui hoje é o im-
perativo de uma filosofia a toques de tambor. Daí, a louvação 
ao alabê, feita por minha querida amiga Inacyra Falcão, filha do 
saudoso Mestre Didi, uma verdadeira biblioteca oral que já se 
foi na Bahia.

Sim, eu sei que para o senso comum o culto afro é um sis-
tema de crenças de natureza religiosa. Por isso, principalmente 
por isso, foi perseguido no passado e continua hoje na cabeça 
intolerante dos fundamentalismos da crença. 
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Mas eu pretendo agora indicar – apenas indicar, já que o tempo é es-
casso – que o culto de extração africana no Brasil constitui, na verdade, 
um outro modo de existir e de pensar, um modo consentâneo com um 
verdadeiro sistema filosófico. Uma filosofia diaspórica, uma filosofia na 
diáspora, para ser mais exato.

O socioantropólogo francês Roger Bastide foi provavelmente o pri-
meiro a vislumbrar na cosmogonia nagô, historicamente vivenciada pe-
las comunidades litúrgicas da diáspora africana (os terreiros de candom-
blé), “um pensamento sutil, que é preciso decifrar”. Na verdade, Bastide 
– que empreendia uma etnologia reflexiva – buscou mais de uma vez 
abordar filosoficamente questões nagôs, como, por exemplo, ao afirmar 
que “o problema da individuação é um problema filosófico e vocês me 
perdoarão se, partindo naturalmente dos dados da etnologia africana, 
eu o trato filosoficamente”.1 Para ele, esse velho problema cristão “entra 
na reflexão dos melanésios e dos africanos de hoje, e esses últimos des-
cobrem, a partir desse contato, permanecendo ligados às suas próprias 
tradições, as soluções que a escolástica cristã dera ao problema: a indi-
viduação pela matéria – a individuação pela forma”.

O que aqui e agora nos interessa, porém, não é particularmente o 
problema da individuação, mas a provocativa sugestão que confere a 
setores da condição humana escravizada no Brasil, ao modo de uma 
“suspeita” filosófica, um estatuto intelectual jamais entrevisto pelo status 
quo etnológico ou pelo status quo religioso, logo, também jamais entrevis-
to por nossa imprensa. Por outro lado, essa sugestão abre caminho para 
a investigação de algo inconcebível pela entidade “filosofia europeia”, 
moldada por teólogos germânicos: a possibilidade de um genuíno pen-
samento por parte de intelectuais “orgânicos” da diáspora africana.

Quem são esses?
São ex-escravos e seus descendentes. É lugar comum historiográfico 

o fato de que os escravos negros, trazidos pelos colonizadores portugue-
ses para o Brasil ao longo de três séculos, pertenciam a distintos grupos 
étnicos da África Ocidental, Oriental e Equatorial, mas os grupos deno-
minados alternativamente como “nagôs” ou “iorubás” foram os últimos 

1 Bastide, Roger. Le príncipe d´individuation (contribution à une philosophie africaine). In Dieterlen, Ger-
maine (ed.). La notion de personne en Afrique Noire, Paris, CNRS, 1981, pp. 33-43.
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a chegar, entre fins do século dezoito e início do século dezenove. Do 
grupo originário do reino iorubano de Ketu procede a maioria das insti-
tuições litúrgicas assentadas na Bahia e referidas na frase de Bastide.

Depois do francês, a etnóloga argentina Juana Elbein dos Santos, 
pesquisadora de nível internacional e com toda uma vida imersa no 
universo dos cultos baianos, a partir de uma endoperspectiva (uma visão 
“de dentro”), viu nessa forma litúrgica de continuidade existencial do 
grupo “nagô” um sistema simbólico complexo e coerente. Marcava, as-
sim, a sua oposição a uma anterior bibliografia afro-brasileira, por ela 
qualificada como ultrapassada – caracterizada pela “superficialidade, 
ou pela falta de uma metodologia consequente e, geralmente, pelo seu 
enfoque etnocêntrico”.2

O que se quer dizer com sistema? Nos dicionários, a palavra sistema 
designa um todo coerente e organizado ou uma composição de partes 
coordenadas entre si, como quando se fala de um sistema de coisas, um 
sistema de planetas ou um sistema de símbolos, uma coisa cuja decifra-
ção pode ser etnologicamente reivindicada. Este é bem o caso de Juana 
Elbein ao desvelar o “nexo ontogenético” da simbologia nagô (portan-
to, a sua imanência), interpretando sequências rituais dentro de uma 
estrutura consequente, sem perder de vista o contexto ou a dinâmica 
mutável dos significados.

Se nas obras de ambos fica demonstrada a complexidade da herança 
cultural africana no Brasil, resta para alguns setores universitários ou 
para intelectuais esparsos a questão de se determinar a direção acadê-
mica da mencionada “sutileza” de pensamento. Trata-se de um tópico 
estimulante, uma vez que, por um lado, nenhuma descrição empírica 
tem conseguido abarcar a complexidade da experiência mística, seja nos 
sistemas hindus, seja nos cultos africanos. Ou seja, descreve-se, mas o 
sentido do que realmente se vive permanece alheio à descrição. Por ou-
tro lado, a sugestão relativa a um pensamento “decifrável” – de fato, 

2 Santos, Juana Elbein dos. Os Nagó e a Morte. Ed. Vozes, 1976, p. 22. Este livro, que reproduz o texto 
da tese de doutoramento da autora na Sorbonne, em júri presidido por Roger Bastide, representa um 
divisor de águas na história dos estudos sobre a cultura afro-brasileira, com mais de uma dezena de 
edições, tendo sido lido e discutido por etnólogos, pesquisadores de várias áreas e lideranças dos cultos 
afro-brasileiros.
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uma ontologia elaborada da relação do homem com o mundo e com o 
cosmo – parece-nos ampliar o leque da interpretação para além da ima-
nência ritualística, onde uma refinada interpretação etnológica é capaz 
de trazer à luz a evidência de uma singularidade ou uma “autenticidade” 
africana, mas sem se preocupar com a dimensão reflexiva frente a cate-
gorias ocidentais.

Vital é, portanto, interpelar um contexto também social ou global, 
em que diferentes modos de teoria ou de proposições com alcance con-
ceitual sejam confrontados ou postos em situação dialógica. Isto im-
plica um importante deslocamento epistêmico porque o que será então 
posto em pauta cognitiva não é mais apenas a revelação sociológica ou 
antropológica da existência de um sistema simbólico coerente, e sim 
o reconhecimento de uma outra forma teórica que se possa designar 
como “filosófica” e com a qual seja possível a “dialogia” que designa-
mos como transcultural – não exatamente um “diálogo”, mas uma com-
penetração de posições, um vaivém analógico, para tornar mais clara a 
evidência de que não existem “identidades culturais” como fatos natu-
rais ou primordiais, e sim como construções históricas, ainda que prove-
nham de sociedades tradicionais onde os teóricos europeus de todas as 
datas resistem a reconhecer uma história.

Mas que é filosofia é essa, a filosofia nagô?
Para o filósofo Emannuel Carneiro Leão, a filosofia problematiza ape-

nas uma única questão, a paixão de viver: “Dando sentido às coisas, a 
paixão de viver torna a vida digna de ser vivida”. É preciso aqui entender 
“paixão” como a pulsão ativa e reflexa na direção do movimento transcen-
dente de continuidade e expansão da existência. Isso vale igualmente para 
as artes, a poesia, a literatura ou qualquer atividade humana em que se 
evidencie a transcendência. No limite, filosofia é tão só outro nome para 
o pensamento que desce às raízes da paixão da vida, portanto, um pensa-
mento radical: a paixão da filosofia como espelhamento crítico da paixão 
da vida. Assim se configura a filosofia, não como um sistema privatista, 
suscetível de servir ideologicamente à reprodução das formas de produção 
do sistema em vigor, mas como uma prática de pensar na abertura de um 
encontro – com o amor, com a arte, com a política e com a vicissitude 
da vida.
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Resta saber qual é a natureza desse “empenho filosófico”, uma vez 
que se admita não ser a filosofia nem um sistema cognitivo nem ideo-
logia nem concepção de vida. Ela é “uma experiência de pensamento. 
Outras experiências são o mito e a mística. Uma outra é a experiência 
dos deuses e do extraordinário, seja ou não religiosa. Ainda outra é a 
poesia e a arte. Ainda outra é a polis e a politeia.

Mas como diagnosticar a vigência desse esforço de pensar a realidade 
do real em configurações históricas não assimiláveis ao modelo greco-
-romano de ser? Qual seria, assim, o sintoma de presença dessa experiên-
cia radical nos modos de pensar de sociedades tradicionais genealogica-
mente descomprometidos com o modelo dito ocidental? 

Esse sintoma é dado pela diátese. Na semiologia linguística ou na 
análise do discurso, diátese é a posição fundamental do sujeito no 
verbo (atividade, passividade, reflexividade) através do processo ver-
bal. No arcaico indo-europeu, onde o verbo faz referência ao sujeito 
e não ao objeto, a oposição não se dá entre o ativo e o passivo, e sim 
entre o ativo e o médio. Na voz ativa, o processo verbal realiza-se 
a partir do sujeito, mas fora dele, a exemplo do sacerdote que faz o 
sacrifício para um outro sujeito. Na voz média, o processo cumpre-se 
dentro do sujeito, este último é a sede do processo, a exemplo do sujeito 
que faz o sacrifício para si mesmo. Não se trata da voz reflexiva, em 
que o sujeito completa e sofre a ação, mas de completar a ação a 
partir de si mesmo. 

A partir de Platão e, certamente, de Aristóteles, os discursos filosó-
ficos partem normalmente do sujeito, na voz ativa, como o verbo, que 
está no fundo das línguas correntes e indica os modos como as coisas 
agem umas sobre as outras. Na língua, o verbo é pura energia em ativi-
dade, desvelando a delimitação e a determinação das coisas. No plano 
teórico, um “eu” verbalmente orientado por uma finalidade exclusiva 
torna-se o condutor do diálogo socrático,

Mas numa cultura que não separe o real cósmico do humano – como 
é o caso dos hindus, dos chineses e dos africanos –, a diátese filosófica é 
média (e não ativa), isto é, o processo verbal de pensamento perfaz-se 
no interior do indivíduo, o que solicita o corpo como âncora funda-
mental e visa a uma dimensão transbordante quanto às estruturas de 
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representação. Nesse transbordamento, o sentido é fortemente metoními-
co, isto é, perfaz-se por contato, por contiguidade. 

Na formulação de Ernst Bloch, “o corpo do homem é sempre a me-
tade possível de um atlas universal”. Supõe-se, portanto, que o real situ-
ado no “coração do universo” seja homólogo ao real que transparece no 
“coração” do corpo – duas metáforas para planos diversos do real. É uma 
homologia que nega a suposição de um abismo entre homem e mundo, 
porque não separa corpo de espírito e admite um “si mesmo corporal”.

Pensar um “si mesmo corporal” implica rejeitar a noção de corpo 
como mero habitáculo inflável de forças e abrir-se para a ideia de uma 
dimensão própria à mecânica inteligente dos movimentos corporais: o 
corpo seleciona e assimila, de modo análogo ao código linguístico, os 
estímulos da ordem social e cultural em que está imerso o indivíduo. 
Nietzsche toma o corpo como um ponto de partida radical, como uma 
“grande razão” ou como “um sistema muito mais perfeito do que qual-
quer sistema de pensamentos ou de sentimentos e mesmo muito supe-
rior a qualquer obra de arte”. Para ele, o Si é a subjetividade do corpo, 
a subjetividade do organismo, ao modo de uma inteligência originária e 
misteriosa, embora jamais inteiramente inteligível.

O si mesmo corporal, em que o instinto é figurado como um “centro 
de interpretação”, dá margem à noção de corporeidade. Num sujeito coletivo, 
como é o caso do grupo, corporeidade é a coleção dos atributos de po-
tência e ação, diferente dos atributos individuais, do mesmo modo que 
um grupo é diferente de seus membros constitutivos. Claro, o grupo per-
tence ao indivíduo tanto quanto este pertence ao grupo, mas em ação e 
pensamento, o grupo – pleno de movimentos contidos ou reprimidos 
– tem mais potência, o que significa pensar coletiva e anonimamente. 
Esse pensamento traduz-se em intensidades individualmente apropriadas, 
embora sempre relativas a uma unidade designada num cântico nagô pela 
aglutinação faraimará, ou seja, “todos unidos num só corpo” (noção, aliás, 
presente em várias passagens da Bíblia, mas sem a autonomização corpo-
ral). Essa aglutinação implica o próprio conceito de corporeidade.

A corporeidade é a condição própria do sensível, na descrição de Bou-
laga, filósofo camaronês: “O sentir é a comunicação original com o 
mundo, é o ser no mundo como corpo vivo. O sentir é o modo de 
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presença na totalidade simultânea das coisas e dos seres. O sentir é o 
corpo humano enquanto compreensão primordial do mundo. O ho-
mem não é si mesmo por derivação ou, progressivamente, por etapas. 
Ele é de vez ele mesmo, estando nele mesmo junto a coisas e a outros, 
na atualidade do mundo. O sentir é a correspondência a essa presença 
(...) Pelo sentir do corpo, o homem não está somente no mundo, mas o 
mundo está nele. Ele é o mundo”.3

Encarnando mediações simbólicas e com modos de articulação pró-
prios, o corpo individual age instantaneamente, sem lógica predicativa, 
em função das orientações assimiladas. Não há, assim, conceitualismo, 
mas um “micropensamento” corporal que outorga à dimensão somática 
uma forma especial de conhecimento, uma intencionalidade, concretiza-
da em imagens. O saber não apenas se adquire, incorpora-se. Não à toa, 
Merleau-Ponty atribui ao corpo um “projeto sobre o mundo”, esclare-
cendo que “somos convidados a reconhecer, ente o movimento como 
processo na terceira pessoa, e o pensamento como representação do 
movimento, uma antecipação sobre uma apreensão do resultado, asse-
gurada pelo próprio corpo como potência motriz, projeto motor, uma 
intencionalidade motriz.”4

Essa antecipação pode ser entendida como uma forma de conhe-
cimento direto, intuitivo sobre o mundo (aliás, uma das acepções do 
grego logos), mais da ordem do “adivinhar” do que propriamente do 
“saber”. E nada disso é estranho à originariedade do pensamento gre-
go, uma vez que o culto a Apolo, o deus de Delfos, era uma prática 
de celebração da sabedoria advinda da adivinhação. Como esta era um 
elemento decisivo na vida pública dos gregos, os santuários dedicados à 
adivinhação espalhavam-se por todo o território helênico. 

Na “adivinhação” do sábio, o destino de algum modo se anteci-
pa. É que, em várias línguas, destino sugere uma ideia de percurso, de 
travessia, num espaço de permanência e de gravidade: a Terra, que aí 
já estava no passado, permanece no presente e prolonga-se no futuro 
como algo sempre próximo ao homem e resistente à dissolução. Em sua 

3 Boulaga, Eboussi F. La crise Du Muntu – authenticité africaine et philosophie. Présence Africaine, 1977, p. 211.
4 Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Gallimard, p. 128.
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oscilação entre a segurança da Terra e os riscos da travessia, entre o mais 
próximo e o mais distante, o homem desloca-se e confirma-se em sua 
condição de viajante. O destino é conhecido não graças a uma descri-
ção metafísica e fatalista dos céus, mas à intuição de uma intenção pri-
mordial da vida, voltada aqui e agora para o percurso que se realiza na 
Terra e que se deixa ver no mito, na cerimônia, no ritual, nos domínios 
do sensível. O destino é a escrita imaginária traçada por essa travessia.  
É, pois, o imaginário de uma pulsão de partida que, mesmo podendo 
ser modificado, compromete corporalmente o viajante na dinâmica de 
seus círculos virtuosos. 

Não é, porém, o imaginário de algo exterior à própria existência (por 
exemplo, um outro mundo capaz de justificar ou gerar sentido para a 
vida humana), posto que o destino transcorre aí mesmo na materiali-
dade ou na vicissitude do percurso do homem em seu espaço simples, 
onde o mundo é exatamente aquilo que é, voltado para a reprodução 
e a confirmação de sua própria imagem. À grandiosidade da história 
contrapõe-se a simplicidade do destino.
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A estética do despertar: 
a pedagogia do olhar na 
tradição budista

Clodomir B .  de  Andrade

Resumo: o presente texto objetiva explorar os contornos de-
senvolvidos pela tradição budista em relação ao “olhar”, rele-
vando mais agudamente uma abordagem da práxis meditativa 
e analítica que possuem como objetivo precípuo uma educa-
ção e moderação da sensibilidade, em câmbio da hermenêutica 
tradicional que ronda o primeiro dos passos do nobre óctu-
plo caminho (ariya aṭṭhangika magga): o olhar, a visão correta 
(sammādiṭṭhi), geralmente compreendida a partir das quatro 
nobres verdades (ariyasaccāni): (i) a onipresença da dor; (ii) a 
detecção da sua origem; (iii) a possibilidade de superá-la e (iv) 
a prática do caminho para a sua superação.
Palavras-chave: budismo, meditação budista, óctuplo caminho, 
quatro nobres verdades.

 � Introdução
Em dois dos mais importantes textos da tradição budista, 

o Saddharmapūṇḍarīkasūtra e o Alaggadupamasūtta, o Buda afirma 
que ele desenvolvera várias estratégias metodológicas de enca-
minhamento soteriológico (upāya) para responder às diferentes 
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naturezas de cada tipo de buscador espiritual. Tal customização revela 
enorme sensibilidade pedagógica e procura alcançar o ouvinte e en-
caminhá-lo no sendeiro budista utilizando-se de variadas abordagens. 
Segundo o Saddharmapūṇḍarīkasūtra:
Naquela vez, o mestre (o Buda), desejando reafirmar sua posição, falou em versos, dizendo... 
ouça bem Śariputra:
o dharma alcançado pelos Budas é exposto aos seres humanos
através do poder de inúmeros expedientes (upāya).
Os pensamentos nas mentes dos seres vivos,
os vários caminhos que eles trilharam,
a natureza dos seus variados desejos,
os seus karmas, bons ou maus, oriundos de vidas passadas,
o Buda os conhece completamente. Usando situações, 
analogias, conceitos e expedientes eficazes, eu causo a alegria deles.
Eu posso falar através dos sutras (sūtrāṇi), gathas (gāthā), ou acontecimentos passados 
(itivṛttakaṁ), histórias de nascimentos (jātakam), maravilhas (adbhutaṁ), raciocínios causais 
(nidāna), canções (geyaṁ) etc.1

A passagem se encontra no segundo capítulo do Saddharmapūṇḍarīkasūtra 
e, sem dúvida alguma, não se trata de coincidência o fato de o capítulo 
em tela se chamar “kauśalya upāya” (“habilidade em métodos [de enca-
minhamento soteriológico]”). É importante frisar que, ao contrário da 
maior parte do texto, este ensinamento específico é declamado em ver-
sos pelo Buda (gāthā abhāṣata), grafando e exemplificando a polivalência 
metodológica prevista e por ele ensinada.

Já no Alaggadupamasūtta, um pouco antes das famosas símiles do ma-
nejo da cobra d’água e da balsa, o Tathāgatha também elenca as diferen-
tes upāyas descritas acima, o quê, por sinal, se transformou num modo 

1 atha khalu bhagavān...etamevārthaṁ bhūyasyā mātrayā saṁdarśayamānastasyāṁ velāyāmimā gāthā 
abhāṣata... śṛṇohi me śāriputra yathaiṣa saṁbuddha dharmaḥ puruṣottamehi yathā ca buddhāḥ kathayan-
ti nāyakā upāyakauśalyaśatairanekaiḥ yathāśayaṁ jāniya te cariṁ ca nānādhimuktāniha prāṇakoṭinām 
citrāṇi karmāṇi viditva teṣāṁ purākṛtaṁ yatkuśalaṁ ca tehi nānāniruktīhi ca kāraṇehi saṁprāpayāmī 
ima teṣa prāṇinām hetūhi dṛṣṭāntaśatehi cāhaṁ tathā tathā toṣayi sarvasattvān sūtrāṇi bhāṣāmi tathai-
va gāthā itivṛttakaṁ jātakamadbhutaṁ ca nidāna aupamyaśataiśca citrairgeyaṁ ca bhāṣāmi tathopadeśān. 
Saddharmapuṇḍarikāsūtra, cap. II, 41-45. A edição utilizada é a de VAIDYA, P. L. The Mithila Institute 
of  Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, Darbhanga, 1960. O grifo é nosso.
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alternativo de dividir o cânone budista, ao invés da divisão tríplice mais 
costumeira (sūtra, vināya e abhidharma). Lá, contudo, o foco do texto 
repousa na necessária correta compreensão da natureza provisória de 
todo e qualquer expediente: 
suponham, monges, que alguém decore os sūtras (suttaṃ), canções (geyyaṃ), análises 
(veyyākaraṇaṃ), poemas (gāthaṃ), improvisos (udānaṃ), testemunhos (itivuttakaṃ), 
histórias de vidas passadas (jātakaṃ), histórias fantásticas (abbhutadhammaṃ), miscelâ-
neas (vedallaṃ)... mas não os compreenda, nem os examinem criticamente...ao contrário, se 
dediquem somente aos debates e às vitórias nos debates... isso conduziria à dor e sofrimento... 
como um homem que queira, sem o devido conhecimento, agarrar uma serpente venenosa: isso 
lhe traria morte ou sofrimento mortal.2

É a partir dessas declarações formais do Buda (buddhavācanam) que 
este texto pretende, de forma preliminar e exploratória, investigar as 
possibilidades de se abordar o budismo tendo como pressuposto a tese 
de que a experiência do despertar (bodhi), descrita e cantada em sua vasta 
produção literária, pode ser compreendida não só de forma extática, 
mas, sobretudo, estética.3 Em qualquer dos casos, a estética se torna a via 
imediata de acesso ao sagrado. Vale elaborar a questão: quer compreendamos 
estética em seu sentido mais estrito, baumgarteniano4, enquanto uma 
teoria da sensibilidade, ou ainda em seu sentido mais lato, como um 
desfrute ou deleite da experiência do belo ou sublime em seu sentido 
burkeniano5, em ambos os casos, uma fenomenologia da experiência 

2 Idha, bhikkhave, ekacce moghapurisā dhammaṃ pariyāpuṇanti – suttaṃ, geyyaṃ, veyyākaraṇaṃ, gāthaṃ, 
udānaṃ, itivuttakaṃ, jātakaṃ, abbhutadhammaṃ, vedallaṃ. Te taṃ dhammaṃ pariyāpuṇitvā tesaṃ 
dhammānaṃ paññāya atthaṃ na upaparikkhanti… tassa so alagaddo paṭiparivattitvā hatthe vā bāhāya vā 
aññatarasmiṃ vā aṅgapaccaṅge ḍaṃseyya. Alaggadupamasūtta MN 22. Edição Chaṭṭasāṅgayatipitaka Igatpu-
ri: Vipassana Reasearch Institute, 1990.
3 Escapando das definições extáticas da mística romântica novecentista ocidental, gostaríamos de reapro-
ximar o sentido da expressão “despertar” (bodhi/nirvāṇa), no sentido daquela experiência radical de 
realização espiritual no ambiente budista, de uma dimensão mais concreta e factual, a de uma experiência 
que se alcança e cujos desdobramentos podem ser compreendidos de forma sensível, daí, mais do que 
extática, estética. Na medida em que o despertar espiritual é precedido de uma educação da sensibilidade 
e da subjetividade, e repercute também no corpo, na otimização das suas condições e potencialidades, 
aquele despertar pode ser considerado, também, numa perspectiva estética, compreendida aqui, tanto em 
seu sentido estrito enquanto uma teoria da sensibilidade, bem como em seu sentido lato enquanto um 
desfrutar da beleza inconcebível e insuperável daquela experiência metanoica radical e transformadora.
4 Alexander Baumgarten, Aesthetica, 1750; mais problematizado na Crítica do juízo de Kant, 1790. 
5 Edmund Burke, Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and the Beautiful, 1757.
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mística, emoldurada num ambiente budista abraça, necessariamente, o 
campo da estética. Guardando distância consciente das concepções ex-
táticas novecentistas da mística e das diluições edulcorantes instáticas 
nova-eristas, gostaríamos, portanto, de, neste ensaio explorar, mais do 
que um ex-stasis ou in-stasis, uma aisthesis, aproximando o conteúdo da 
experiência mística da área vizinha à estética

Ora, a recepção acadêmica ocidental moderna do budismo tem tra-
dicionalmente valorizado sobremodo o conteúdo dos sūtra e, em menor 
escala, do vināya, em detrimento das outras modalidades de transmissão 
da tradição elencadas pelo próprio Buda nos sūtra referidos. Tal fato não 
surpreende, na medida em que a tradição acadêmica ocidental sempre 
tendeu a valorizar os aspectos mais dialógicos e racionais do budismo, 
naturalmente destacando no vasto corpus da tradição aquilo que mais 
se aproximasse dos seus modelos hermenêuticos, de sorte a criar uma 
ponte que lhe facultasse um melhor entendimento do budismo. Não 
obstante a perfeita legitimidade na valorização dos sūtras e do vināya, 
houve, num certo sentido, uma enorme negligência acerca da relevância 
daquelas outras formas de irradiação do dharma, tais como as citadas 
acima. Tal cerceamento do escopo do vasto campo de produção inte-
lectual e artística do budismo parece ter tido como causa a tentativa de 
que ele correspondesse e entabulasse um diálogo com a nossa própria 
tradição de reflexão filosófica e ética; ocorre que, neste processo, se 
procurou filtrar e depurar da tradição budista os elementos mais alheios 
à nossa constituição hermenêutica iluminista, o que parece ter criado 
uma supervalorização dos aspectos mais filosóficos e éticos em câm-
bio de uma visão mais equilibrada do vasto repertório de expedientes, 
alguns deles de natureza claramente artísticas da tradição, onde, por 
vezes, a natureza do ambiente e dos fenômenos descritos vão de encon-
tro às sensibilidades racionalistas ocidentais.6 Ocorre, neste sentido, o 

6 Por exemplo, as narrativas das vidas passadas do Buda descritas nos jātākas, diretamente relacionadas 
à sua primeira vigília na noite do despertar, quando ele se recorda de suas inúmeras vidas anteriores; 
as 32 marcas principais e as 80 marcas secundárias no seu corpo, que marcavam sua diferença e o seu 
destino em relação ao restante da humanidade, a sua clarividência, clariaudiência, sua capacidade de 
teletransporte, as visitas aos deuses e dos deuses etc., dentre outras características pouco palatáveis ao 
gosto do racionalismo ocidental. 
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perigo de se transformar o budismo em mais um dos tantos “ismos” 
da academia ocidental, como se para ele, o objetivo final, a libertação 
do sofrimento (Sânscrito duḥkhanirodha/Páli dukkhanirodha)7 estivesse di-
retamente vinculado à capacidade de elaboração conceitual, reduzindo, 
nesta perspectiva, o budismo a uma metodologia soteriológica cuja con-
substanciação se desse numa analítica existencial cujo télos precípuo se 
alcançasse somente num exercício intelectual, portanto, dada a inegável 
centralidade da dimensão visual na cultura contemporânea globalizada, 
por vezes até mesmo caracterizada como sendo uma “cultura do espe-
táculo” e a sua tensão inerente em relação à intimidade da práxis e da 
experiência espiritual, o presente texto pretende explorar um dos polos 
fundamentais desta tensão: o olhar, a mirada humana em seu contexto 
budista – isto significa que este texto pretende problematizar como a 
tradição budista compreende e idealiza aquele olhar otimizado para a 
práxis do despertar; em outras palavras, este texto objetiva responder a 
seguinte questão: como se pode compreender o sentido ou os sentidos 
nos quais a tradição compreender este “olhar correto”? Ora, tradicio-
nalmente, ao se abordar o fenômeno do olhar nas diversas tradições 
budistas, somos imediatamente remetidos ao primeiro e, supostamente, 
um dos mais importantes membros do nobre óctuplo caminho: a “vi-
são correta, o olhar correto” (sammādiṭṭhi). Contudo, sem divergir da 
importância do balizamento conceitual tradicional, objetivamos, aqui, 
valorizar a referida “visão correta” a partir de uma abordagem mais 
instrumental. O que significa, na prática, este “olhar correto”, como 
aplicar esta “visão correta”? De que maneira a tradição theravadin idealiza 
essa abordagem sensorial da realidade? Para tanto, como um encaminha-
mento para tal exploração, faz-se necessária uma pequena apresentação 
dos problemas envolvidos, destacando, brevemente, a abordagem tradi-
cional da questão.

Um dos pilares sobre o qual o budismo se assenta é o conjunto de 
princípios conhecidos como ariyasaccāni, “as quatro nobres verdades”: 
(i) a onipresença do sofrimento (dukkha): nascimento, velhice, doença e 
morte; os desejos e apegos são sofrimento; estar longe do que se deseja 

7 Doravante, os principais conceitos do budismo serão citados em sânscrito (S) e páli (P).
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e perto do que não se deseja, enfim, sobre absolutamente toda e qual-
quer situação existencial estende-se a potencialidade da sombra funesta 
do sofrimento; porém, é possível detectar (ii) a origem do sofrimento 
(dukkhasamudaya), cujo epicentro gravita ao redor da ampla palheta do 
desejo: desejo de vida, de prazer, o apego aos seres e às situações; essas 
duas primeiras características renderam ao budismo a pecha de “pessi-
mista”, todavia, tal acusação parece um tanto ou quanto despropositada 
se considerarmos as “verdades” seguintes: (iii) a possibilidade de se es-
capar deste ciclo recorrente de dor (dukkhanirodha): seria a possibilidade 
de pacificação, de neutralização da dor, o que implicaria necessariamente 
no renunciar ao prazer; e, finalmente, (iv) abraçar um modo de vida que 
permita escapar da onipresença da dor (dukkhanirodhagāminīpaṭipada), 
que se consubstancia no nobre óctuplo caminho (ariya aṭṭhangika magga) 
e cujo percorrer integral removeria, supostamente, a dor. Estes quatro 
postulados, essas “quatro nobres verdades” (ariyasaccāni) representam 
intuições vitais, incontornáveis e estruturais do budismo: (i) a de que 
de fato a dor existe e é onipresente em todas as criaturas conscientes; 
(ii) a verdade de que a origem desse sofrimento é o desejo; finalmente 
a boa notícia, (iii) a verdade de que é possível a libertação deste estado, 
(iv) através do trilhar de uma senda que nos conduziria a um porto 
seguro contra a dor e o desejo, e que se subdivide em oito práticas 
(ariya aṭṭhangika magga); ora, ocorre que a primeira dessas oito práticas é 
intitulada, justamente, visão correta (samma ditthi). Segundo o Buda: “e 
o quê, monges, significa esta visão correta? é o conhecimento do sofri-
mento, é o conhecimento da origem do sofrimento, é o conhecimento 
da cessação do sofrimento e o conhecimento do caminho da prática que 
leva à cessação do sofrimento.”8 

Ou seja, o círculo se fecha e se funde: a visão correta implica o vis-
lumbrar, o ver as quatro nobres verdades; ora, a última daquelas quatro 
nobres verdades é o trilhar do óctuplo caminho, lembrando que o pri-
meiro passo do óctuplo caminho é a prática da visão correta. Como ve-
mos, o próprio Buda relaciona visão correta e as quatro nobres verdades. 
Salta aos olhos – sem intenção de trocadilho – a importância de uma 

8 Satipaṭṭhānasutta, ii 312. in Majjhima Nikāya, 10.
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educação do olhar, e aqui poder-se-ia entender essa “visão” como sendo 
simbólica e estender de forma lata essa compreensão como sendo uma 
pedagogia para todo o campo da sensibilidade humana. Visão correta 
implica, portanto, educar o olhar – a sensibilidade – e, num certo sen-
tido, o budismo pode ser compreendido exatamente como isso, como 
uma paideia da sensibilidade, ou seja, na capacidade individual de de-
senvolver a possibilidade de modalizar propedeuticamente os nossos ca-
nais de comunicação sensíveis com a realidade. Explicitar esta visão, esta 
condução correta da sensibilidade em termos de uma práxis espiritual 
será, como dito anteriormente, o cerne deste trabalho. Todavia, como 
também anunciamos anteriormente, pretendemos aqui seguir outra tri-
lha possível na literatura theravadin, utilizando dois textos da tradição 
que também se debruçam com vagar sobre a visão correta: Udana I, 10 e 
Visuddhimaggo I, 52-8; 100. Nestes textos, o tratamento dado à questão 
do olhar se diferencia, e muito, da abordagem conceitual tradicional que 
relaciona a visão correta com as referidas nobres verdades. Ora, sabemos 
da enorme importância dada pela tradição às estratégias meditativas que 
objetivem a superação da dor oriunda de uma má condução de nossa 
sensibilidade. Comecemos pelo primeiro texto, que conta as aventuras e 
desventuras do impaciente – com razão, como veremos – Bāhiya. 

 � Desenvolvimento
“Me ensine o dhamma, Sugata: é difícil compreender as coisas, me 

ensine o dhamma, para o meu bem e minha felicidade permanente.” 
Bāhiya estava sendo inconveniente. Era a terceira vez que ele impor-
tunava o Buda, o Sugata, com insistentes pedidos de esclarecimento. 
Era a hora do almoço e o Buda estava em plena ronda de mendicância. 
Como se já não fosse difícil o suficiente mendigar o alimento e agra-
decer a dádiva com um pequeno discurso ao benfeitor ou à benfeitora, 
Bāhiya estava azucrinando o Tathagata justamente na hora de sua única 
refeição diária. Compreende-se, porém, a sofreguidão de Bāhiya. Ele 
estava viajando há meses em busca do Buda, desde que ele havia tido 
uma revelação de que a sua realização espiritual era medíocre e que os 
estados meditativos que ele alcançara, ao contrário do que ele mesmo 
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acreditava, eram absolutamente comuns. O porta-voz da revelação havia 
sido uma generosa deidade que, ao ler a mente do soberbo Bāhiya, lhe 
instruíra a procurar o Buda, naquela época vivendo em Savatthi. Ora, 
Bāhiya se encontrava à beira-mar, muito, muito longe do Buda. Contu-
do, imbuído da mais alta determinação e animado com a possibilidade 
de ouvir da própria boca do Buda um ensinamento específico para as 
suas mazelas, ele resolve cruzar metade da Índia para encontrar o Buda. 
Depois de uma enorme e cansativa viagem, finalmente ao encontrar 
o Tathagata, Bāhiya imediatamente lhe implorou por ensinamentos. O 
momento, contudo, como vimos, não era o melhor – bem na hora da 
refeição do Buda. Porém, provavelmente devido à insistência daquele e 
à capacidade clarividente do Sugata em ver o destino de Bāhiya, depois 
de admoestá-lo gentilmente dizendo que o momento e a situação não 
eram propícios nem adequados, o Buda, finalmente, capitulou; ele in-
terrompe o seu almoço e dirige a Bāhiya um ensinamento, como sempre, 
bem específico e especialmente voltado para aquele seu interlocutor. 
Evam mayā śrutam. Assim eu ouvi. “Bāhiya, você deve praticar o seguinte: 
naquilo que é visto, você deverá ficar somente naquilo que é visto... pois 
se você permanecer somente naquilo que é visto, você não ficará “com 
aquilo”, nem “naquilo”... você não ficará nem aqui nem lá nem entre 
os dois... este é, de forma simples o caminho do fim das dores... tendo 
instruído Bāhiya, o Tathagata se retirou”9, provavelmente para terminar 
o seu almoço interrompido.

Foram palavras muito interessantes, porém, muito misteriosas. O 
que quererá ter dito o Buda com elas: “naquilo que é visto, permaneça 
somente naquilo que é visto”: um convite à atenção plena (sati)? Uma 
admoestação sobre os perigos dos vikalpas, aquela imaginação descon-
trolada, desejosa, oriunda dos dados sensíveis? Uma sugestão para tes-
temunhar somente o conteúdo direto dos elementos da sensibilidade 
(dhamma)? Infelizmente não podemos saber. Nem pelo Buda nem por 
Bāhiya, já que, ao se afastar do local do encontro com o Buda e cruzar 
um campo, Bāhiya foi atacado por uma vaca que acabara de parir e mor-
reu imediatamente no local. Ao retornar de sua ronda de mendicância 

9 Udana I, 10.
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pelo mesmo caminho e ver a aglomeração, o Buda parou e, ao ver o 
corpo morto de Bāhiya e saber do ocorrido, ordenou aos discípulos 
que dessem um enterro digno a Bāhiya, já que, segundo o Buda, “Bāhiya 
havia sido um sábio que buscara ardentemente o conhecimento e havia 
atingido, finalmente, o nibbāna”. Contudo, além de a história claramen-
te apontar para as perigosas implicações cármicas de se interromper a 
refeição de um Buda, como podemos entender aquela ênfase do Sugata 
em se restringir a percepção sensível ao campo da própria sensibilidade 
(gocara)? Ou, pelo contrário, o que Sakyamuni estava enfatizando era 
simplesmente a necessidade de se limitar o fenômeno cognitivo à cons-
ciência da percepção sensível?

Ora, o Satipaṭṭhāna Sutta – talvez um dos sutras mais importantes e 
citados de todos aqueles do cânone páli – começa com uma declaração 
impressionante do Buda: “Monges, este é o único caminho (ekayāna) 
para a purificação dos seres, para a superação da infelicidade e das la-
mentações, para o desparecimento da dor e da mágoa, para se atingir o 
verdadeiro caminho, para a experiência da libertação (nibbāna): as qua-
tro fundações da consciência.”10 As quatro fundações, as quatro vi-
gas, as quatro pilastras para a consecução da experiência da libertação 
são: a consciência do corpo (kāyānupassanā), a consciência dos sentidos 
(vedanānupassanā), a consciência da mente (cittānupassanā) e a consci-
ência dos elementos constitutivos da experiência (dhammānupassanā). 
Nos afastando conscientemente da interessantíssima discussão do 
nexo entre śāmata (meditação) e vipassanā (análise), gostaríamos de 
destacar aqui somente, por limitações de espaço e tempo, dois aspec-
tos: em primeiro lugar, o que o Buda quer dizer quando ele afirma que 
“este é o único caminho (ekayāna)”? Talvez no sentido de unificação 
(ekatā), de não-difrença (advāya) entre contemplação, consciência e 
esforço numa única dinâmica meditativa ou ainda na perspectiva de 
que somente a combinação dos três conduziria a condição do desper-
tar? Porém, mais importante ainda – e penetra-se agora no coração do 
problema e no próprio cerne deste texto: qual é o melhor expediente 
(upāya), qual é a melhor técnica, qual é a melhor abordagem para a 

10 Majjhima Nikāya 10.2.
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condução da consciência tanto nas esferas da sensibilidade e da sub-
jetividade para a realização da experiência do despertar? Em suma: o 
que fazer com a sensibilidade? A resposta para tal questão não é nem 
simples e nem fácil, porém, ela marcará a conclusão desse texto e, 
idealmente, a conclusão das dores e dos sofrimentos para a tradição 
budista de extração theravadin. 

 � Conclusão
“Melhor, monges, arrancar um olho com um ferro em brasas do 

que apreender os sinais particulares de objetos visíveis cognoscíveis pela 
visão”.11 Essa passagem, que se encontra no início do famoso Discur-
so do Fogo aponta com clareza toda a potencialidade de sofrimento 
possível numa condução irrefletida da sensibilidade. Driblando, por 
enquanto, toda a ênfase ascética do sutra – que não é o nosso objeti-
vo imediato, apesar de servir de baliza exemplar para se pensar aque-
la discussão no ambiente budista – e recordando a passagem similar 
no Novo Testamento onde Jesus afirma que “se nosso olho nos causa 
mácula é melhor arrancá-lo”, fica nítida a preocupação do Buda com 
os mecanismos de “cuidado” em relação ao perigoso mundo sensível. 
Ora, um dos temas recorrentes da ampla palheta discursiva do Buda se 
assenta exatamente sobre os cuidados que se deve ter em “guardar” os 
canais de contato com o mundo sensível. O próprio Satipaṭṭhāna Sutta, 
já invocado acima, apresenta um verdadeiro roteiro e elenco de proce-
dimentos práticos para tutelar aquele contato. Convém recordar aqui 
a noção de “atenção plena, consciência” que fundamenta não somente 
aquele texto como também boa parte das diferentes tradições medi-
tativas budistas theravadins. A atenção, como vimos acima, centrada no 
corpo em suas diversas posturas e dinâmicas, a atenção na mente e em 
seus processos, a consciência dos elementos que constituem a experi-
ência, todo este leque de modalizações da nossa estrutura psíquica em 
termos de uma vigilância constante sobre esse inimigo onipresente – o 
arrepio da sensibilidade – é diagramado e exaustivamente analisado em 

11 Saṁyutta Nikāya IV, 19-20; 168.
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um dos mais importantes manuais da tradição do Abhidharma theravada, o 
Viśuddhimagga de Buddhaghoṣa (séc. V e.c.). 

Lá, o “caminho da pureza” é mapeado e os sentidos – sempre eles – 
são destacados como um dos principais óbices para o trilhar seguro do 
caminho budista. A topografia deste caminho é exaustivamente descrita 
por Buddhaghoṣa, e das várias passagens onde o tema da condução cor-
reta da sensibilidade é enfatizado, destacamos somente uma passagem 
de modo a exemplificar como se deve praticar aquele “puro olhar” reco-
mendado pelo Buda ao desafortunado Bāhiya.

Agora, no que tange a virtude da restrição das faculdades... ao ver um objeto visível com o 
olho... não se deve apreender nenhuma característica particular... nem característica de homem 
nem de mulher, ou qualquer característica que possa ser motivo de impureza, tais como beleza 
etc... ele [o monge] deve parar simplesmente naquilo que é visto...12

Chegamos ao ponto-chave. Buddhaghoṣa amplia a exegese:
Ele [o monge] não [deve] apreender nenhuma característica particular... mão, pé, sorriso, 

risada, fala... os chamados particulares (anubyañjana)... que assim são chamados porque particu-
larizam (anu anu byañjanato) as impurezas... ele só [deve] apreende[r] o que realmente está lá.13

Não obstante a glosa, ainda não fica realmente claro, pelo menos 
para mim, o que tanto o Buda quanto Buddhaghoṣa querem dizer com 
“o monge deve parar naquilo que é visto”. Afinal, mãos, pés, bocas, 
sorrisos não são vistos? Talvez pensando nos espíritos mais lentos, 
Buddhaghoṣa oferece uma aplicação prática do que deve ser feito. Ele 
ilustra o tema com uma história, que é mais ou menos a seguinte.

Um dia o thera Mahātissa saiu de Cetiyapabbata em direção a 
Anurādhapura para sua ronda de mendicância. Em direção oposta vi-
nha uma jovem – segundo Buddhaghoṣa muito bem vestida e debocha-
da – que acabara de brigar com o seu marido e retornava para a vila 
da sua família. Ao cruzar com o venerável, a moça, por algum motivo, 
deu uma gargalhada. Distraído de sua meditação – lembremos que de 
acordo com as regras do Pratimokṣa o monge deve sempre caminhar 

12 Viśuddhimagga I, 53-4.
13 Idem.
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olhando para um ponto no chão há cerca de dois metros de distân-
cia – o venerável levantou a sua cabeça e, ao ver os dentes da moça, 
que, de acordo com a história, eram muito feios, atingiu o primeiro 
estágio de um arhat, aquele que não retornará mais a este mundo. To-
davia, a história não termina aí. Logo depois surge o marido da jovem 
e, ao cruzar com Mahātissa, lhe pergunta: “Venerável, por acaso o 
senhor não teria visto uma mulher neste caminho?” O thera respon-
deu: “Se era homem ou mulher eu não reparei, mas por esta estrada 
passou um monte de ossos”.14 Além do admirável autocontrole do 
ancião, podemos agora especular acerca daquele “puro olhar” com 
mais subsídios. Para tanto, retomemos o conjunto de práticas elenca-
das no Mahāsatipaṭṭhāna Sutta: a consciência do corpo (kāyānupassanā), 
a consciência dos sentidos (vedanānupassanā), a consciência da mente 
(cittānupassanā) e a consciência dos elementos constitutivos da experi-
ência (dhammānupassanā). Eu gostaria de, como conclusão, me alongar 
um pouco mais acerca do último quesito, o dos elementos constituti-
vos da experiência (dhammānupassanā).

A desconstrução da identidade, da substância dos seres (anattā), 
como sabemos, é uma das teses cardeais do budismo. Fica nítida a 
possibilidade de se imaginar que a melhor forma de modalização – e 
moderação – do olhar é o esforço de incorporar à visão sensível a 
navalha da insubstancialidade de todos os fenômenos a partir da de-
composição elemental dos fatores constitutivos da experiência. Não 
obstante a controvérsia no próprio ambiente abhidhármico acerca do 
número exato desses fatores e desses elementos, resta pacífica a ne-
cessidade de instrumentalizar recorrentemente tal arcabouço princi-
piológico à dimensão experiencial de cada indivíduo. Tal esforço, ao 
incorporar esta analítica existencial ao projeto de suspensão da res-
posta sensorial imediata aos fenômenos que excitam a nossa estrutura 
sensível conduziria, idealmente, assim imagino, às condições de possi-
bilidade de se evitar a reificação ontológica daquilo que, efetivamente, 
nada mais é do que uma relação interdependente de agregados ele-
mentais transitórios (anicca), insubstanciais (anattā) e, potencialmente, 

14 Ibidem.
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dolorosos (dukkha): as três características fundamentais de todos os 
seres condicionados. Tal exercício, acredito, seria a materialização prá-
tica do “caminho da pureza”.
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c i c l o  i d e n t i da d e  e m  q u e s t ã o

Vias e desvios da 
identidade literária

Eduardo Portella

Para percorrermos as vias e os desvios da identidade li-
terária, devemos nos fazer acompanhar de uma com-
preensão plural, diversificada, pluriunívoca. Porque o 

fenômeno literário está muito mais próximo da arte, do acon-
tecer artístico; do que disciplinas mais ou menos apropriativas, 
que se cruzam pelos seus caminhos. A literatura é a trama da 
linguagem, no universo crispado da realidade.

O conceito de identidade, que experimentou os seus dias 
de glória sob o patrocínio do idealismo mais confiante, não 
demorou muito para que deixasse ver, no seu corpo e na sua 
alma, algumas fissuras inquietantes. Após o período das for-
mações nacionais − se é que essa progressão histórica  alguma 
vez foi concluída −, ele, de tanto enclausurar-se em si mesmo, 
terminou produzindo um conjunto de apropriações extrema-
mente perigoso. Por inapetência crítica, e teimosia ideológica, 
usou e abusou do conceito de identidade nacional. Aí nasce-
ram e progrediram as identidades fechadas, infensas aos inter-
câmbios simbólicos, e altamente depreciadoras de tudo o que 
pudesse advir da diferença. Os preconceitos acumulados, os 
localismos acirrados, a proliferação xenófoba, as exasperações 
religiosas, as desigualdades progressivas, foram obstruindo as 
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passagens da alteridade e, por consequência, isolando o idêntico. No 
interior desse movimento enviesado degrada-se a força emancipadora 
da identidade.

A noção de identidade se expandiu à revelia de certos cuidados re-
flexivos. Invadiu um tanto arrogantemente vários saberes e, como não 
poderia deixar de ser, passou a refletir as limitações inerentes à indaga-
ção monodisciplinar.

E quais são as disciplinas que indicaríamos como instâncias apro-
priativas?

A área do saber que atende pelo nome de gramática por exemplo. 
A gramática não costuma perceber a distinção necessária entre língua e 
linguagem. Na língua predomina a dimensão operativa, funcional, per-
formática. Na linguagem tem lugar a invenção. Uma é regulamentadora; 
a outra desestabilizadora. Uma dispõe de domicílio fixo; a outra habita 
na vida do mundo. Deixou de ser válido permanecer indiferente aos 
movimentos históricos da subjetividade.

A crônica de Gustavo Corção é, por exemplo, gramaticalmente cor-
reta, porém existencialmente, artisticamente, deficitária. Ao contrário 
de cronistas do porte de um Rubem Braga, um Carlos Heitor Cony, um 
Sérgio Porto, o Stanislaw Ponte Preta. Estes nunca foram escritores bu-
rocratas. Eles comovem. Corção, quando muito, irrita. Aqueles trazem 
consigo a marca inegociável do estilo. E o estilo é o traço identitário do 
fazer poético.

A outra disciplina apropriativa é a historiografia. Observe-se a sua 
versão da Semana de Arte Moderna de São Paulo, datada de 1922. Esta 
data registra precedentes e sucessões consideráveis. Registra igualmente 
contradições flagrantes. Colocou, frente a frente, as vanguardas euro-
peias e o Brasil profundo, na tradução nostálgica de Cobra Nortato, 
Martim Sererê, e até Macunaíma.

A literatura prospera quando a língua cede a palavra à linguagem.
Língua e linguagem são categorias que desdobrei um pouco mais nos 

meus livros Teoria da Comunicação Literária e Fundamento da investigação Literária.
A poesia é o lugar onde as dicotomias metafísicas se dissolvem: real 

e irreal, homem e natureza, consciência e existência, transcendência 
e imanência.
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O Modernismo arranca de São Paulo, mas se consolida nas Minas 
Gerais de Carlos Drumond de Andrade e Murilo Mendes, e ainda nos 
regionalistas do Nordeste, como Rachel de Queiroz, Jorge Amado, José 
Lins do Rego, Graciliano Ramos, e do Sul, Érico Veríssimo, Octavio de 
Faria, Cyro dos Anjos.

A geração seguinte, a que a acuidade crítica de José Guilherme Mer-
quior chamou de “degeneração de 45”, interrompeu o percurso moder-
no. Aí predominou a hemorragia verbal, a poluição sonora, a tentativa 
fracassada de retorno às formas fixas. Ao soneto principalmente. Os 
que se destacaram na época foram os outsiders Guimarães Rosa, João 
Cabral de Mello Neto, Clarice Lispector, Adonias Filho. Mais uma vez 
a historiografia soberba se enganou. As datas, ao contrário das cartas na 
versão popular, mentem.

A perspectiva historiográfica não tem conseguido se  proteger do 
viés evolucionista, tendem a supor  o período seguinte como superior. 
Mas não tem sido assim. O modernismo paulista se degradou no após 
segunda guerra mundial, instalando um fosso entre Modernismo e Mo-
dernidade, agravado na baixa modernidade que alguns preferem chamar 
de pós-modernidade.

O historicismo predominante e o sociologismo dominante não dis-
puseram de instrumentos críticos em condições de dar conta da pluri-
dimensionalidade do literário. Silvio Romero, personagem protagonista 
da Escola do Recife, deu um tiro no pé ao denegar Machado de Assis. 
Mais recentemente, importante crítico paulista viu no Bruxo do Cosme 
Velho, provavelmente inspirado pelo fantasma sempre vivo da luta de 
classes, “um mestre na periferia do capitalismo”. Machado, no entanto, 
não tem domicílio fixo. Não é nem do centro nem da margem, nem do 
mais acima nem do mais abaixo. As análises de conteúdo não entendem 
a complexidade, a ambiguidade estrutural, que se ocultam nas palavras 
e nos silêncios poéticos.

A apropriação psicológica, reforçada pela voracidade psicanalítica, 
não vacila em colocar o autor ou o personagem no divã. Complexo de 
Édipo ou de Eletra, traumas da primeira infância, sentimentos recalca-
dos ou transferidos, transtornos de todo tipo proliferam desinibida-
mente. Mais uma vez o nosso Machado de Assis tem sido vítima de 
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diagnósticos precipitados ou exteriorizantes. Capitu traiu ou não traiu? 
Machado se omitiu. Machado preferiu guardar a distância regulamentar 
face à pretensa culpa, e dar vazão a um dos mais vigorosos recursos da 
construção literária, que é a ambiguidade. Se Machado explicitasse a sua 
opção, teria condenado à morte o personagem ficcional. Prevaleceu o 
que Paul de Man aponta como a “ambivalência da linguagem poética”.

Não devemos nos esquecer que a identidade nunca foi uma verda-
de acabada, pronta, conclusa. É antes o vir a ser. E a fazer. Ocupa um 
lugar de destaque na agenda do futuro. Mas nunca poderá abrir mão 
da memória, nem ficar indiferente aos acenos do presente. O tempo é 
uma estrutura unitária onde se dão por igual, simultaneamente, pre-
sente, passado e futuro. Só assim conseguirá precaver-se das ciladas 
identitárias. O autismo político levou ao fundamentalismo identitário.  
As filosofias identitárias, quando totalizantes, tornaram-se totalitárias. 
O para si deve entender-se com o para o outro. O outro é parte constitutiva 
do mesmo, a alteridade compõe a identidade. A metafísica hegemônica 
impôs a separação. Cabe a nós promover a reconciliação.

Um exemplo altamente significativo é o do professor Edward Said, 
autor de obras famosas como Orientalismo - o Oriente como invenção do Oci-
dente (1978), Cultura e Imperialismo (1993), Cultura e Política (2003), Refle-
xão sobre o Exílio e Outros Ensaios (2003). Ele é um intelectual palestino, e 
ao mesmo tempo um acadêmico estadunidense, mais especificamente 
nova-iorquino. Predica por concepção da cultura em estado de trans-
formação permanente, impulsionado pelo fascínio da diversidade e da 
heterogeneidade. Chega a afirmar que o próprio Islã não é homogê-
neo, porém heterogêneo. Recusou peremptoriamente a concepção de 
um Islã sistêmico. Criticou severamente as potências nucleares. Criticou 
pontualmente o partidarismo e os comissários de plantão. Desagradou 
os dois lados, mas conquistou o grande auditório do mundo, onde é 
traduzido, lido e discutido nas mais diversas assembleias. Celebrou “o 
paradoxo da identidade” (Bill Ashcroft e Pal Ahluwalia) e fez questão 
de afirmar que “o intelectual é aquele que diz a verdade ao poder”.

A mais perigosa forma de desvio identitário advém da política, so-
bretudo quando do seu fanatismo ideológico. Em toda parte do mundo, 
mais proximamente na América Latina, na atual plataforma bolivariana, 
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o fundamentalismo identitário vem fazendo estragos preocupantes.  
O que me leva a fortalecer a suspeita de que a ideologização é sinônimo 
de idiotização.

O estilo, insisto, é o traço identificador da literatura. Mas esse traço 
abriga diferenças. E a sua avaliação exige instrumentos críticos adequa-
dos, necessariamente interdisciplinares. Porque nessa viagem a identi-
dade deixa de ser a estação de chegada para se afirmar como ponto de 
partida. 

A política partidarista não raro resvala no fundamentalismo identi-
tário. É antes excludente que includente.

Martin Heidegger fala em mútuo pertencimento, no seu vigoroso ensaio 
sobre Identitat und Differenz, chegando a remontar ao pré-socrático Par-
mênides, para reconhecer a identidade de pensar e ser. A única identi-
dade imóvel é a que está estampada em nossa carteira de identidade.  
As demais se movimentam o tempo todo. A mais dinâmica de todas é 
a identidade literária.
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Identidade nacional e 
cultura universal

Vamireh Chacon

Muito já se discutiu sobre identidade nacional.
Em síntese, pode-se defini-la enquanto cons-

ciência predominante, mesmo não excludente em 
uma sociedade do linguístico aos outros sinais de comunica-
ção social, mais os costumes e conceitos comuns enraizados 
nos habitantes do que se chama nação. Não se trata de privi-
legiar o passado. Hobsbawm demonstra que também ele pode 
ser inventado, não só revivido, e sim que quem não sabe de 
onde vem, não sabe para onde vai.

Muitos povos voltam a meditar sobre suas origens, princi-
palmente após grandes crises políticas, econômicas e culturais, 
ou guerras e revoluções.

Quando enfrentamos a questão de identidade nacional, 
convém sempre lembrarmos a autocrítica mexicana de Octavio 
Paz ao término de analisá-la e sintetizá-la em O labirinto da so-
lidão: a identidade nacional vale mais pelo que esconde do que 
pelo que revela. É o mistério humano projetado do individual 
ao social.

O nosso Machado de Assis, indo além do seu habitual ce-
ticismo, disse também nisso algo muito sábio e a propósito 
da então, para ele, “atual literatura brasileira”, apresentando 
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“como primeiro traço, certo instinto de nacionalidade”. A seu ver, já 
naquele tempo, buscando “vestir-se com as cores do país, e não há negar 
que semelhante preocupação é sintoma de validade e abono de futuro”. 

Machado de Assis chega a prever, até demonstra desejar “fisionomia 
própria” ao “pensamento nacional”; “outra independência” que “não 
se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; não será 
obra de uma geração nem duas; muitas trabalharão para ela até perfazê-
-la de todo”. Quando a cultura brasileira então alcançará a projeção de 
“universal acordo”. 

São conceitos e palavras, esperançosos e confiantes, mesmo na pru-
dente linha machadiana, sob o título e subtítulo “Notícia da atual lite-
ratura brasileira. Instinto de nacionalidade” em artigo publicado em 24 
de março de 1873.

Fernando Pessoa disse, e também isto dele se tornou muito conhecido 
e divulgado, que a pátria é a língua. Poderíamos discordar deste conceito, 
quando levado ao extremo. A prova está na língua castelhana oficial, por 
exemplo, no Peru e Bolívia, com povos indígenas das mesmas etnias resis-
tindo a separar-se pelas fronteiras políticas dos respectivos Estados.

Num exemplo oposto, existem Estados multilíngues como o da Suí-
ça cujos falantes de alemão não se consideram alemães, francófonos 
recusando-se a serem franceses, o mesmo nos de idioma italiano não se 
sentindo italianos, preferindo se considerarem suíços. Thomas Mann 
reconhece a existência de uma literatura austríaca, própria, autônoma, 
mesmo escrita em alemão. Entre nós a literatura de expressão brasileira 
em idioma português.

Portanto, a língua é a forma e o conteúdo as tradições e aspirações 
individuais e sociais, num construtor presente sem privilegiar nem pas-
sado nem futuro.

Braudel, tão influente no Brasil desde quando professor na Universi-
dade de São Paulo e nos seus orientandos no Instituto de Altos Estudos 
em Paris, Fernand Braudel foi quem fez a primeira longa tentativa de 
análise e síntese de identidade nacional, aplicada a um país, no seu livro 
A identidade da França em três específicos volumes. 

Sob esse título tentou “antes de tudo, descrever, ver, fazer ver”, para 
“tanto quanto possível, explicar o diverso” no seu país desde suas origens 
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medievais, vindo até a Segunda Guerra Mundial, e às guerras coloniais 
na Indochina e Argélia no término do século vinte. Prenunciando as 
seguintes crescentes migrações de muçulmanos gerando tantas grandes 
mudanças étnicas e culturais na Europa.

Convém relembrarmos que a maioria dos próprios Estados europeus 
não tem homogeneidade étnica interna, chamando atenção mundial 
quando dos separatismos internos em plenos séculos vinte e vinte e um: 
típica a Iugoslávia, mais conhecida pela sua tragédia em sofrimentos e 
perdas de vidas humanas. Diante de outros casos menos ostensivos.

Braudel relembra também a diversidade francesa de idiomas e com-
portamentos desde as origens da França, ainda hoje muito grande num 
largo círculo em torno de Paris desde a Bretanha ao Languedoc, Pro-
vença e Alsácia mais a Córsega. Falando outras línguas e com outros 
usos e costumes. Unidos pelo Estado mais centralizador e centralista 
da Europa. Braudel chega até a propor estudos de antropologia cultural 
sobre tão diferentes regiões.

Então vemos a longa multissecular continuidade da engenharia po-
lítica francesa de sucessivas dinastias, avançando mais que recuando no 
propósito de unidade do Estado em meio às tantas diversidades locais. 
Desde “as infraestruturas rurais”, antigas, medievais, às seguintes eta-
pas de cada vez maior comercialização e industrialização em sucessivas 
tecnologias no que vem sendo denominado modernidade e pós-moder-
nidade. Sob diversos nomes e outras definições pelas futuras gerações. 
Em cada época os seres humanos desencontram-se e reencontram-se 
dentro e fora das identidades locais, cada vez mais se intercomunicando 
e recriando-se.

Com a conclusão, que se repete cada vez mais enriquecida da eco-
nomia às instituições na conceitualização por Braudel, cujos passos 
estamos ora seguindo: “Sim, a França é diversa. E a sua diversidade 
é patente, estrutural ”. O mesmo se aplica a outros povos e países, em 
menor ou maior grau, no “mundo, esse desmancha-prazeres que não 
se deixa esquecer”. Toda vez que se pretende apreendê-lo, ele muda en-
quanto continua o mesmo no ser humano com problemas ressurgindo 
das soluções. Valendo mais pelo que esconde, do que revela, já Octavio 
Paz o previa.
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Também importante registrar que Fernand Braudel, no terceiro e 
último volume do seu livro A identidade da França, já chamava a atenção 
para mais ondas de imigração estrangeira, gerando na Europa em geral 
novos problemas econômicos, sociais e até outro “problema racial”. As 
etnias costumam trazer consigo, nos seus êxodos, as respectivas culturas 
inclusive religiosas de início mutuamente excludentes, só se integrando 
com ações positivas ao longo do tempo. 

Braudel não precisava ser politicamente correto. Ele apontou, já nes-
te seu último livro, publicado póstumo em 1986, sua preocupação com 
a crescente heterogeneidade étnica e cultural da França, sem tempo sufi-
ciente para integrar as crescentes ondas de imigração muçulmana, cada 
vez maiores desde o término da guerra da Argélia. Muito diferentes dos 
anteriores árabes cristãos, rapidamente integrados. Dificuldade cada vez 
mais se estendendo a outros países europeus da Inglaterra à Alemanha 
e Itália, também em busca de redefinições de si mesmos e da própria  
Europa.

Fernand Braudel não considera ameaçadoras as migrações e sim de-
safios. Ele está entre os que refutam a afirmação de um dos irmãos 
Schlegel que o historiador é um profeta pelo avesso, só capaz de prever 
o passado. As últimas palavras do último livro escrito por Braudel são 
de autocrítica, mas também de advertência quanto às oportunidades 
perdidas: “A história de longa duração é desse modo uma espécie de 
referência, em relação à qual todo destino não se julga, mas se situa e 
se explica”.

Podemos relembrar que a Revolução Francesa jurara ser a república 
de uma Grande Nação, síntese de etnias e culturas. Estas palavras li-
terais, oxalá também seus internos conceitos, voltam a ser juradas em 
Paris por grandes multidões de franceses, tanto natos quanto adotivos, 
em caminhadas mais que simbólicas, entre a enorme Praça da Nação e 
a imensa Praça da República, ligadas nada menos que pelo Boulevard 
Voltaire percorrido, mais uma vez, com firmeza de convicções.

As identidades dos povos e Estados da Europa estão a ser reconstruí-
das diante das novas realidades migratórias e tecnológicas. As Europas, 
dentro do todo maior, procuram reformular-se sem perder o principal 
da sua construção de direitos individuais e liberdades públicas.
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Há tempos de crítica e autocrítica da identidade individual à social.
Esta construção e reconstrução vão além dos oceanos.
Antes de completarem o primeiro século de independência, escrito-

res da Ibero-Latino-América do México de José Vasconcelos à Argenti-
na de Martínez Estrada, com outros pelo caminho, fizeram exemplares 
autocríticas das respectivas identidades nacionais: o que tinham ganho, 
o que tinham perdido em conquistas culturais, além das econômicas, 
sociais e políticas.

No Brasil, o genocídio de Canudos despertou a repulsa do jacobino 
Euclides da Cunha diante da outra repressiva face da até então recente 
idealizada república, denunciada em Os sertões, publicado em 1902. Não 
foi um caso único, limitado ao Nordeste. Pouco depois, o território do 
Contestado, entre Paraná e Santa Catarina, sofreu idêntica tragédia em 
1911 e 1912, não tendo, porém, outro Euclides da Cunha. 

Dali em diante foram se intensificando sistemáticas críticas e auto-
críticas da identidade do Brasil, além dos protestos dos cronistas colo-
niais, e poetas e ficcionistas nacionais, tanto no sentido amplo quanto 
no vertical contexto da construção da identidade brasileira.

Alberto Torres, percorrendo altos postos do Legislativo ao Executi-
vo e Judiciário, experimentara por dentro as limitações e contradições 
da recém-proclamada república. Das suas experiências extraiu as refle-
xões e advertências de A organização nacional e O problema nacional brasileiro, 
meditadas e publicadas em plenos tempos das grandes mudanças pela 
Primeira Guerra Mundial também no Brasil. Até hoje repercutem suas 
advertências que não pode haver participação sem organização, e que a 
desorganização é quem mais propicia e promove a corrupção.

Diante destas realidades, Oliveira Viana tendeu ao pessimismo étni-
co, no início das suas reflexões em Populações meridionais do Brasil e Evolução 
do povo brasileiro, publicado no começo da década de 1920, logo após as 
ameaças, mais que soluções trazidas pelas consequências da Primeira 
Guerra Mundial, o bolchevismo e o fascismo, desafios maiores que 
nunca ao liberalismo tornado conservador.

Raça e assimilação, 1932, também de Oliveira Viana, com segunda edição 
radicalizadora em 1934, está impregnada com os conceitos e preconcei-
tos da época, aos quais Gilberto Freyre tanto veio a se opor. Muito mais 
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equilibrado e profundo, já com experiência feito, é Oliveira Viana em 
Instituições políticas brasileiras em 1949, pelo jurista inspirador, inclusive, de 
concretas legislações.

Logo depois surgem os impactos dos modernismos, vindos de pre-
cursores, impulsionados em 1922 de São Paulo e dos regionalismos de 
1926 do Recife, outro tanto com predecessores completando-se no con-
teúdo ao se oporem nas formas. Cruzam-se as convicções de verde-
-amarelismo com influências modernistas europeias, assimiladas e enri-
quecidas. Dizendo-as repelidas, enquanto se reelaboram.

Sua primeira tentativa de sistematização aparece entristecida, desde 
o subtítulo, no Retrato do Brasil, de Paulo Prado, ainda ao término da 
década de 1920. O autor, um dos ricos patrocinadores da Semana de 
1922, transparece a insuficiência do café no prosseguimento da cons-
trução do Brasil e não se antecipa à sua industrialização. Seu texto é o 
de um preocupado explícito com a modernização das letras, diante da 
implícita preocupação pela economia em mudança de hegemonia pela 
industrialização. O subtítulo de Retrato do Brasil define o livro: Ensaio sobre 
a tristeza brasileira.

Advém a Revolução da Aliança Liberal de 1930, com participação 
popular em extensão e intensidade maiores que todas anteriores insur-
reições. Getúlio Vargas encarna tanto as antigas quanto as novas con-
tradições resolvidas, e também as não resolvidas, levando-o ao suicídio, 
em 1954, ao término de uma etapa do ciclo prosseguindo em outras 
contradições em busca de mais reconstruções.

Casa-grande & senzala, de Gilberto Freyre, publicado em 1933, com seu 
subtítulo de formação da sociedade patriarcal brasileira, ao seu apogeu 
em Sobrados e mucambos e sua crise em Ordem e progresso, compõem uma 
trilogia dos séculos dezesseis, dezessete, dezoito e dezenove de Pernam-
buco e Bahia às Minas Gerais e São Paulo, concluindo-se no Rio de 
Janeiro em 1930, término de um ciclo ainda de mais longa duração na 
perspectiva que Fernand Braudel dele poderia ter.

Poderíamos rever a trilogia gilbertiana noutras dimensões, equiva-
lentes em critérios complementares: Casa-grande & senzala a fase colonial, 
vindo até meados de Sobrados e mucambos, mais concentrada na monar-
quia, até Ordem e progresso no início da era republicana.
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Lembre-se que Braudel e Lucien Febvre são autores de prefácios de 
traduções destes livros gilbertianos.

Gilberto Freyre tem sua fidelidade social à Primeira República, cujo 
término também o acossou levando-o ao exílio em 1930, interrompen-
do-lhe carreira que podia ter sido também política, além de intelec-
tual. Ele tentará recompô-la na redemocratização de 1945, limitando-se 
ao mandato de deputado federal na Assembleia Nacional Constituinte 
de então.

Lembre-se que Gilberto Freyre nunca publicou o término daquele 
seu ciclo interpretativo da sociedade patriarcal brasileira, que teria sido 
o seu livro Jazigos e covas rasas, a sua conclusão.

Existe clara sequência de classes sociais em baixo na senzala e mu-
cambos com progresso frustrado nas covas rasas da impossibilidade, até 
então, de maior e melhor ascensão social. Diante da resistência da casa-
-grande e sobrados, vitoriosos em ordem, sobre a senzala e os mucam-
bos, até o fim com as classes mais ricas nos jazigos acima das covas rasas.

Assim melhor se entende a trilogia Casa-grande & senzala, Sobrados e 
mucambos e Ordem e progresso, quase tetralogia em Jazigos e covas rasas. Deve-se 
observar o contraste das sequências em cima e em baixo.

Falta alguém que pesquise e escreva, com rigor metodológico e ele-
gância de estilo, o seguinte contraste entre arranha-céus e favelas. Pros-
seguindo o contraste econômico e étnico, mesmo em diminuição por 
esforços pessoais, além dos movimentos sociais e apoios institucionais.

O engajamento partidário de Caio Prado Júnior em URSS, um novo 
mundo, publicado em 1934, separa-se da linha que vinha de a Formação do 
Brasil contemporâneo, 1942, sintomaticamente sem continuação em segun-
do volume.

Sérgio Buarque de Holanda surge com Raízes do Brasil nada menos 
que em 1936, vésperas do golpe do Estado Novo, pretendendo acelerar 
as mudanças explícitas e implícitas propostas em 1930. A intervenção 
estadonovista contraria as posições sociais liberais de Sérgio Buarque 
de Holanda, insatisfeito com o autoritarismo de 1937, ainda mais com 
o de 1964. 

Raízes do Brasil, na época da primeira edição, despertou especial po-
lêmica com Cassiano Ricardo, refutando-lhe o “homem cordial”. Visão 
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do Paraíso, com o subtítulo Os motivos edênicos no descobrimento e colonização do 
Brasil, também da sua autoria, chega a ser quase poético, mesmo com 
muita pesquisa e bibliografia.

Outra interpretação da identidade brasileira surge com Viana Moog 
em Bandeirantes e pioneiros em meados da década de 1950, quando se passa 
da longa era Vargas a outra mais breve, contudo também profunda, a era 
Kubitschek, que foi e poderia ter sido mais ampla no tempo e mais pro-
funda em realizações. Os contrastes entre formações e deformações so-
ciais comparativas das ocupações territoriais do Brasil são apresentados 
por Viana Moog, com maior saldo construtor do pioneiro, explicando a 
menor herança do bandeirante. Implícita está a interpretação da relação 
entre calvinismo e capitalismo por Max Weber.

A inspiração metodológica weberiana, menos ideológica e mais dos 
estamentos socioeconômicos, aparece em Os donos do poder de Raymun-
do Faoro, com o também significativo subtítulo Formação do patronato po-
lítico brasileiro. Primeira edição de 1954 consideravelmente ampliada na 
segunda em 1976. Tempos de resistência do presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, também nos jornais, diante do regime de 1964. 
Demonstrando a importância de positiva a negativa do Estado de pa-
triarcal a paternalista, de pré-moderno a antimoderno, da origem lusi-
tana à sua brasileirização. 

Pode-se acrescentar o registro do seu paralelismo patrimonialista 
com os fronteiriços Estado hispânico e Estados hispano-americanos na 
recíproca iberidade da nossa específica latinidade.

Darcy Ribeiro é o último nesta linhagem de tentativa de síntese cul-
tural da identidade nacional no seu O povo brasileiro, em 1995, com entu-
siasmo dionisíaco empolgando sua pesquisa de etnológica a sociológica. 

 Dante Moreira Leite, da Universidade de São Paulo, tentou uma 
síntese das análises da identidade do Brasil em O caráter nacional brasileiro, 
considerado por ele a História de uma ideologia assim declarada no subtítu-
lo da segunda edição revista, refundida e ampliada em 1969. Portanto, 
ideologias enquanto justificações de situações econômicas e sociais vi-
gentes condicionando, não necessariamente determinando, as propostas 
de mudança por utopias menos ou mais alcançáveis. Não apenas vaga-
mente, mais ou menos. 
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Pode-se acrescentar à sua crítica, quanto as construtivas esperanças 
estão enraizadas e disseminadas por todos os povos, com denominado-
res comuns, máximos ou mínimos, em todas as épocas. Note-se que li-
teralmente internacionalismo significa intercomunicação de nacionalis-
mos, podendo e devendo autossuperar-se no humanismo universal das 
construções convergentes. Integrando-se e recompondo-se na cultura, a 
natureza humana, dentro da natureza maior do meio ambiente em suas 
múltiplas espécies.

Por essas e outras foi que Octavio Paz preferiu concluir, em O labi-
rinto da solidão, também sobre o próprio país, o México por dentro, que 
as identidades nacionais terminam valendo mais pelo que escondem 
do que pelo que revelam. E Machado de Assis antecipara a visão do 
“Instinto de nacionalidade” nas mais profundas raízes da construção da 
literatura brasileira ainda no seu tempo.

Assim podemos detectar e sintonizar o fluxo dos rios também in-
conscientes da cultura, entrevistos pela metáfora de Unamuno, quando 
os sentia sob os pés e não só conceitos cerebrais e emoções de ânimo, 
alimentando por dentro a consciência da identidade de grupal a mundial.

Lembre-se que a língua falada e o estilo literário são formas, por 
melhores que sejam, porém o conteúdo só se projeta quando de valida-
de universal, ultrapassando as limitações previstas por Tolstoy quando 
dizia: se queres ser universal, fala de tua aldeia. Então se pode distinguir 
provinciano enquanto limitação e provincial enquanto reconhecimento 
das afinidades com os outros. 

O certo é quem primeiro tentou conceituar a arte, tão universal 
quanto a ciência, foi Goethe, nisto ainda mais insistente desde cedo 
em longa vida. Lembremos o que ele considerava Weltliteratur, literatura 
mundial, reunindo todos os escritores permanentemente consagrados 
há séculos, mesmo milênios desde Atenas e Roma ao mundo inteiro, 
hoje ainda mais pela sua divulgação por meios eletrônicos. 

Italo Calvino definia clássicos os contemporâneos aos leitores de 
todas as épocas e lugares, na simultaneidade de pensamentos e senti-
mentos onipresentes em todos os tempos. Identidade universal, muito 
além da nacional, ou regional, ou local, por mais que dela se alimente 
no sentido entrevisto por Tolstoy.
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O próprio Goethe é universal principalmente no Fausto, o texto de 
mais longa elaboração pessoal no mundo. Nem mesmo no Oriente se 
conhece um poema de elaboração ao longo de mais de sessenta anos.  
O primeiro impacto de um teatro de marionetes, ao término da in-
fância de Goethe apresentando-lhe a danação de quem vende a alma, 
acompanhou-o até a senectude em sua última versão.

O mesmo, conforme a receptividade das gerações, existe na essência 
de outros tantos artistas das várias artes. Quando um deles volta a ser 
discutido, mesmo pró ou contra, é sinal de dinâmica e influente vitali-
dade mesmo na polêmica. Ou sem ela em diversificadas versões.

“Esta a glória que fica, eleva, honra e consola” em todos os tempos 
e lugares, outra das melhores definições do nosso tão brasileiro e tão 
universal Machado de Assis.



c i c l o  i d e n t i da d e  e m  q u e s t ã o

Identidade e História

Carlos  Guilher me Mota

Já perdemos a inocência do mito, mas ainda  
não somos profissionais da utopia.1

Candido Mendes de Almeida

 � Introdução
Agradeço o convite para rever acadêmicos e amigos que 

hoje acorreram a este sodalício voltado à temática da iden-
tidade nacional. De nossa identidade. Dou-me conta das di-
ficuldades crescentes envolvidas em assunto tão candente, 
sobretudo nesta quadra na qual a Petrobras, outro ícone de 
nossa identidade, sobrevive enleada nos sargaços da corrupção, 
em processos vergonhosos e graves desafios. Não bastassem 
as dificuldades que este País que se quer Nação enfrenta – e 
enfrenta mal – nas esferas da Educação, Saúde, Saneamento 
Básico, da governança, ... e da Cultura, sobretudo na província 
de onde venho, São Paulo, em que instituições culturais so-
brevivem a incêndios, desmazelo e incúria, como no caso do 
Museu da Independência, no alto do Ipiranga, outro ícone de 
nossa identidade aviltada. 

1 Em sua conferência “Os Pensadores. Cem Anos de Cultura Brasileira”. Academia Brasi-
leira de Letras. Coleção Afrânio Peixoto, 2002, p. 187.

Historiador, 
é Professor 
Emérito da 
Faculdade 
de Filosofia 
da USP e 
Professor de 
História da 
Cultura na 
Faculdade de 
Arquitetura da 
Universidade 
Presbiteriana 
Mackenzie. 

Conferência proferida na Academia Brasileira de Letras, em 12 de abril de 2016.
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Conjuntura delicada, em que assistimos, na formulação do historia-
dor Vitorino Magalhães Godinho, ao naufrágio da Nação no horizonte 
da cultura do marketing e da sociedade do espetáculo.

O tema solicita pois, como advertiu Machado de Assis na “Teoria do 
medalhão”, um regresso à tarefa própria de nosso ofício, qual seja, a de 
revisitar “os elementos dessa arte difícil de pensar o pensado (...), matéria, 
enfim, para todo um andaime de palavras, conceitos e desvarios”.

 � Identidade, identidades 
Comecemos pelo começo. Identidade [identitate, S. f.] vem do latim 

tardio. Segundo mestre Aurélio, trata-se do aspecto coletivo de um con-
junto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível, 
ou conhecido. Em Filosofia, trata-se da qualidade do que é o mesmo. 
E na Matemática, da relação de igualdade válida para todos os valores 
das variáveis envolvidas. Na Psicanálise, adquiriu enorme importância, 
sobretudo em situações em que o indivíduo sofreu perda desse atributo: 
Identidade.

Já História vem do grego istoria, chega-nos pelo latim historia [S. f.].  
O que é histórico, vem da palavra grega historikós, e no latim historicu: “o 
que é digno de figurar na história”. A palavra istoria tinha o sentido 
original de indagação, mas também um sentido mais amplo relativo aos 
resultados dessa indagação. E depois passou a ser referida a um relato do 
conhecimento. 

 As duas palavras surgiram inter-relacionadas desde sempre, antes 
mesmo de se tornarem conceitos, quando eram apenas vagas noções, 
como se lê em Homero, Tucídides e Heródoto, entre outros. Consti-
tuíam elementos centrais da Paideia, sobre os fundamentos da civilização 
grega, como analisou Werner Jaeger.

Identidade e História são palavras que se tornaram conceitos com maior 
densidade ao longo da formação dos Estados Nacionais, desde D. Dinis 
(1261-1325), e com maior intensidade e frequência a partir dos séculos 
XIV ao XIX. Na História da Cultura, Os Lusíadas, de Camões, ou o  
D. Quijote de la Mancha, de Cervantes, consagram as identidades dos povos 
em que nasceram.
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O vocabulário crescente nos campos da política, da diplomacia, da 
vida social e da cultura abrigou e incluiu tais conceitos, de modo explí-
cito ou encoberto, que passaram a fazer parte das rotinas intelectuais 
nessas searas. Com as Revoluções burguesas liberais, as identidades, já 
agora nacionais, passaram a estar no centro dos debates, dos discursos, 
guerras e disputas, com seus teóricos, estrategistas, escritores e ideólogos. 
No final do século XIX, a palavra identidade teria seu campo semântico 
aprofundado, discutido e problematizado pela História, pela Sociologia 
e pela Antropologia, pela Economia Política, pela Psicanálise.

 � No Brasil
“Que me quer o Brasil que me persegue?”

Gregório de Matos

No Brasil, a temática da identidade histórica é por vezes ilusória, 
fugidia, porém altamente ideológica, sempre e muito. No século passa-
do, os mitos do “homem cordial”, da tristeza brasileira, da “democracia 
racial”, entre outros mitos culturais discutíveis, tiveram sua demolição 
numa obra “maldita” de Dante Moreira Leite, O caráter nacional brasileiro, 
História de uma ideologia.2 A registrar o mal-estar que esse livro causou nos 
círculos dos senhores da cultura, organizados em torno dos “fazendei-
ros do ar”... expressão que colhi em Carlos Drummond de Andrade e 
utilizei em resposta à dura crítica que Sérgio Buarque de Holanda, meu 
ex-professor, escreveu sobre nosso 1822: Dimensões, coletânea de estudos 
por mim coordenada, em duas páginas inteiras do Suplemento Literário, 
edição dominical de O Estado de S. Paulo, em 1972.3 

Pois bem. A afirmação da nacionalidade repousa no princípio da 
existência de uma identidade legível no conjunto de traços e valores 
comuns a um determinado grupo de indivíduos. E pressupõe uma 

2 São Paulo: Pioneira, 1969. O livro deriva de tese defendida na Faculdade de Filosofia da USP em 1954, 
quase reprovada. A edição definitiva traz prefácio incisivo de Alfredo Bosi. 
3 Cf. Carlos Guilherme Mota – Os fazendeiros do ar, in História e Contra-História. Perfis e Contrapontos, São Paulo: 
Editora Globo, 2010. Na resposta a Sérgio Buarque, minha “defesa” foi calçada em Dante Moreira Leite, 
Raymundo Faoro, Florestan Fernandes, Sérgio Bagú e Eric J. Hobsbawm, além de Drummond.
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alteridade, pois nossa identidade se distingue e se afirma em relação 
à de um outro. Entre nós (e valeria perguntar, como no chiste norte-
-americano, “nós quem, cara pálida?”), a palavra identidade adquiriu 
alguma densidade à época das Inconfidências, e aumentou com a grande 
insurreição nordestina de 1817 e de outros movimentos cruentos de des-
colonização, como a revolução de Toussaint Louverture no Haiti; e, no 
contexto mundial, no bojo das vagas revolucionárias de 1820 e 1830, que 
incluiu a Confederação do Equador no longo processo de Revolução e 
Contrarrevolução da Independência (1821-1831, que a rigor se desdobra 
até 1840). A notar que tal temática é movel, caminha e se aprofunda: 
Tiradentes adquiriu nova dimensão, por assim dizer “culta”, a partir 
da obra recente de Kenneth Maxwell, O livro de Tiradentes, bem como 
estudos sobre o imaginário da Independência ganharam novo fôlego, 
sobretudo a partir da obra de Evaldo Cabral de Melo, A outra independên-
cia, sobre o federalismo no Nordeste em 1817 e 1824. Um outro passado, 
uma nova identidade parecem despontar.

 Ao longo do século XIX, no sistema mundial de dependências, 
“nossa identidade” foi buscada e forjada nos modelos político-culturais 
e ideológicos da Inglaterra e da França. E, na esfera popular, afirmou-se 
com o antilusitanismo dos Mata-Marinheiros. Já não éramos portugueses 
ou luso-brasileiros, mas um Estado-Nação por assim dizer brasileiro nascido 
sob protetorado inglês, como bem definiu José Honório Rodrigues. Não 
por acaso, décadas depois, Joaquim Nabuco pensava-se “inglês” em 
muitos aspectos, assim como Lima Barreto se pensava muito “brasilei-
ro”. (“Eu não sou quilombola”, disse ele a seu editor Monteiro Loba-
to). Só no século XX avançado, a moldagem norte-americana disputaria 
mais efetivamente com os paradigmas político-culturais e econômicos 
europeus, afirmando-se no processo de urbanização e com a dissemina-
ção do American Way of Life. 

O tema da identidade (digamos) brasileira reponta em toda a obra 
de Machado de Assis de modo ora sutil, ora cáustico, no exame que 
faz da vida e das formas de pensamento no Brasil. E sempre em busca do 
desvendamento de uma cultura enigmática. O enigma, no arco do 
tempo, que só se desvendaria na conclusão da obra de Raymundo 
Faoro em 1956:
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 “A civilização brasileira, como a personagem de Machado de Assis, chama-se Veleidade, 
sombra coada entre sombras, ser e não ser, ir e não ir, a indefinição das formas e da vontade 
criadora”.4

Ainda é Faoro quem pontua:
“A principal consequência cultural do prolongado domínio do patronato do estamento buro-

crático é a frustração do aparecimento da genuína cultura brasileira.”5 

Com tal conclusão, como falar em “identidade brasileira”? 
Nessa perspectiva, nessas duas vertentes tão distintas, a de José Ho-

nório e a de Faoro, percebe-se o quanto o pensamento historiográfico 
voltado à compreensão profunda do Brasil caminhou, como se constata 
nas teses de inspiração neojacobina do nacionalista José Honório Ro-
drigues em contraste com o cultivado ceticismo filosófico de seu con-
temporâneo Raymundo Faoro, que aliás certa vez se autodefiniu como 
girondino. Enfim, dois historiadores contemporâneos, duas identida-
des diferentes, duas vertentes importantes da Historiografia brasileira 
contemporânea, distanciadas tanto do Liberalismo tradicional como 
do Marxismo.

 � Identidade, História e... Memória
“Onde o Brasil?”

Carlos Drummond de Andrade

Na atualidade brasileira, os três termos surgem mais do que nunca 
indissociados, solidamente implantados no campo da Historiografia 
das Ideologias e Mentalidades. Campo fértil, extremamente aberto à 
multidisciplinaridade, à transdisciplinaridade e à pouco praticada inter-
disciplinaridade.

4 Cf. Raymundo Faoro, Os donos do poder. Formação do patronato político brasileiro. Porto Alegre: Editora Globo, 
1958, p. 269. Posteriormente, esta obra clássica (polêmica) teve novas edições, ampliadas.
5 Ibidem.
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De fato, a busca de identidades civilizacionais,6 nacionais, culturais, 
históricas, políticas e também pessoais vem animando pesquisas e estu-
dos cada vez mais apurados no vasto campo dessa Historiografia, em 
que a temática da(s) Memória(s), sobretudo das memórias coletivas, 
são cultivadas desde as origens mesmas da disciplina.

Numa perspectiva mais ampla, observa-se que, com a mundialização, 
a Historiografia ocidental vem registrando mudanças de paradigmas e 
registros, em que a ideia de Nação e de Histórias nacionais (e, portanto, 
do conceito de identidade) sofrem profunda revisão, passando a focalizar 
suas bases civilizacionais, em busca das várias temporalidades contidas numa 
formação sociocultural até então considerada mais ou menos homogê-
nea. Não há, pois, uma Europa, ou uma Espanha... A obra de Fernand 
Braudel, Identité de France (2 vols.) é exemplo elquente. A ideia de Nação 
sofreu também revisão na obra de Immanuel Wallerstein, Marc Ferro, 
E. P. Thompson, entre muitas outras.

Não por acaso, o nosso momento histórico-cultural, nutrido por es-
ses três conceitos, vem sendo marcado por um memorialismo vigoroso, 
como se constata nos escritos mais recentes de Eric J. Hobsbawm (Tem-
pos interessantes) ou de Darcy Ribeiro (Confissões), de Marc Ferro (Autobio-
grafia intelectual) entre tantos. Memorialismo carregado de historicidades 
múltiplas que inclui figuras maiores de nosso mundo cultural, desde 
Claude Lévi-Strauss (Tristes trópicos) e Jean Maugüé (Les Dents Agacés), 
até Sérgio Milliet (Diário crítico, 10 volumes), Afonso Arinos de Mello 
Franco, Paulo Duarte, Pedro Nava, Celso Furtado, Alberto da Costa  
e Silva.

Na França, batalhas historiográficas, tal como justas medievais, 
tornaram-se combates abertos quando do Bicentenário da Revolução 
Francesa, com as hostes algo girondinas de François Furet de um lado, 
defendendo a tese equivocada da “dérapage de la Révolution”, contra 
as hostes de Albert Soboul, Michel Vovelle e de meu saudoso mestre 
Jacques Godechot, sustentando a tradição jacobina que vem de 1793 
e chega a Jean Jaurès e sucessores. Os dois primorosos e volumosos 

6 Após o atentado de 11 de setembro 2001 às Torres Gêmeas e ao Pentágono nos Estados Unidos, tive o 
privilégio de refletir sobre o conceito de civilização com o saudoso historiador Sérgio Correa da Costa. 
Teria sido o 11 de setembro um conflito de civilizações?, perguntava-me ele.
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dicionários da Revolução Francesa revelam duas identidades conflitan-
tes na tradição francesa.

Até a École des Hautes Études, criada por Fernand Braudel, bastião 
da Nouvelle Histoire, sofreu pesada crítica do historiador Perry Anderson, 
autor de contundente La Pensée Tiède. Un regard critique sur la culture française.7 

 Vale notar que, no Brasil, memórias despontaram em diferentes épo-
cas, veiculando formas de pensamento não muito ajustadas ao siste-
ma, ou até contra o sistema, como se constata em escritos de Luiz dos 
Santos Vilhena, Tomás Antonio Gonzaga, José Bonifácio, Machado, 
do próprio Joaquim Nabuco abolicionista, ou do vigoroso cultivador e 
fundador da contra-história, Euclides da Cunha. E o que dizer de Lima 
Barreto, revisto pelo saudoso Chico de Assis Barbosa?

Nesse excurso pela problemática das identidades, como falar pois 
em uma Cultura Brasileira? Se é possível, sim, considerar a existência 
de uma Literatura Brasileira consolidada, como falar em uma Arquitetura 
brasileira, com excesso de Niemeyer e escassez de Vilanova Artigas, por 
exemplo? “Brasileira” em quê?... Nada obstante, a arquitetura é sempre 
evocada como um traço de “nossa” identidade... como o tão recente 
samba, o futebol ou as “mulatas”. Neste caso, prefiro voltar à definição 
mais rigorosa de Anísio Teixeira, que entendia e denunciava o Brasil 
como o “país da miséria farta”, inclusive no plano dos conceitos... 

Nossa identidade? Vale também procurá-la na música: além da obra 
do imortal Antonio Carlos Jobim, nas interpretações que Nelson Freire 
oferece das composições de Villa-Lobos e, no campo da crítica musi-
cográfica, nos estudos de Zuza Homem de Mello, Ruy Castro e João 
Marcos Coelho.

Afirmações regionais de identidade complicam a discussão: Minas 
(com tantos poetas, mas pouco foco de luz em Emílio Moura, Bueno 
de Rivera e outros), Goiás (Bernardo Elis), Pernambuco (João Cabral, 
Jomard Muniz de Brito), São Paulo (com escassos bons ficcionistas – 
como a cálida e densa Lygia Fagundes Telles – mas críticos em dema-
sia), Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas...

7 Paris: Éditions du Seuil, 2004 e 2005. Suivi de La pensée rechauffée, réponse de Pierre Nora. Enfim, iden-
tidades em pesada e áspera disputa.
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Se ampliarmos o quadro referencial para a denominada América La-
tina, notar-se-á um adensamento nos estudos culturais, como se cons-
tata na obra coletiva recentemente coordenada por Nélida Piñon, As 
matrizes do fabulário latino-americano.8 

A procura de identidades, de busca de aproximações e de um subs-
trato comum ao mundo luso-afro-brasileiro tem seus estudiosos em 
Charles Boxer, Vitorino Magalhães Godinho, Alberto da Costa e Silva e, 
da geração seguinte, em Boaventura de Sousa Santos e Joaquim Romero 
Magalhães, todos inimigos do salazarismo, que cultivava uma outra e 
brutal noção de “identidade”. 

Mais recentes e inovadores são os estudos de Bárbara Freitag, sobre-
tudo o que focaliza Mazagão, demonstrando que a memória histórica 
urbana pode resistir a todos os desafios. Pois Mazagão foi inicialmen-
te uma cidade-fortaleza situada entre Alcácer-Quibir e Agadir, que se 
desdobraria e renasceria em três continentes: África, Europa e América 
Latina. Da África Mazagão migrou para Lisboa e, depois de curta esta-
da, veio dar no Amapá, sendo hoje um município turísitco e ecológico. 
Com “tanta história”, pode-se falar em uma “mesma” cidade?9

 Já para a América Latina, registre-se a impactante iniciativa, que é a 
Cambridge History of Latin America, coordenada pelo operoso Leslie Bethel, 
hoje mais brasileiro que inglês...

Que o tema é complexo mostram os atuais impasses e embates no 
processo de integração da Comunidade Europeia e, na América Latina, 
o fracasso do Mercosul, tão eloquente...

 � Quais “identidades”? NovaYork, Argentina, Brasil...
A dificuldade que tal problemática identitária carrega pode ser 

melhor compreendida quando focalizamos, por exemplo, o tema da 

8 Registre-se que a temática da “integración y identidad” já comparecia no mapeamento do pensamento 
latino-americano que o mexicano Leopoldo Zea, insígne historiador das ideias, realizou ao longo de 
sua vida, no século passado. No Brasil, do mapeamento participaram Darcy Ribeiro, Candido Mendes 
e eu próprio (SOLAR). 
9 Ver nosso comentário ao inquietante livro de Barbara Freitag Rouanet, Capitais migrantes e poderes pere-
grinos: o caso do Rio de Janeiro. (Campinas SP: Papirus, 2009), na Revista Brasileira, Academia Brasileira de 
Letras, abril-junho 2010, Ano XVI, n.º 63, pp. 169-174. 
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identidade de “uma cidade”. Por exemplo, de Nova York, uma outra 
Nova York depois do denso estudo de Rem Koolhas ou da reidentifica-
ção oferecida pelos filmes de Woody Allen, carregados de uma História 
composta de fragmentos de memórias revisitadas, inclusive a memória 
radiofônica. Incomparável e suave, porém, é a Nova York de Scott Fiz-
gerald nas escassas e iluminadas páginas My lost City, em On Booze.10

Nessa complexa temática identitária, mais contundente foi o escritor 
Adolfo Bioy Casares, argentino sutil e amigo de Borges:

Me parece natural que nosostros argentinos, que nos conocemos, que vivimos en el Mundo 
Argentino, como se llamaba una revista, sepamos que somos distintos de otros y que tratemos de 
explicarnos porque realmente no nos comprendemos. Somos dificiles de comprender. (...) Hemos 
encontrado que los argentinos somos capaces de cosas terribles, de equivocarnos de un modo 
realmente extraordinario (...) ... Como manejar todo eso?11

Dificuldade também quando buscamos a identidade de São Paulo, 
e topamos com impasses que repontavam também em análises como 
as de Mário de Andrade (São Paulo, comoção de minha vida ou Pauliceia des-
vairada ou o “tupi tocando o alaúde”), ou na análise insuperada do es-
critor e historiador Richard Morse (Formação histórica de São Paulo, obra 
peregrina), de Florestan Fernandes (Integração do negro na sociedade de classes, 
na verdade focalizando a exclusão do negro e ampliando a ideia de so-
ciedade burguesa paulistana), ou de Benedicto Lima de Toledo, que nos 
faz compreender os tempos históricos de “três” cidades de São Paulo, 
como também o estudo pioneiro de Maria Adélia de Sousa (Identidade 
da metrópole) e, mais atual, o de Candido Malta Campos (Rumos da cidade).

 � Por fim, a Historiografia...
A Historiografia, ou seja, a história da História, constitui o fio de 

Ariadne que melhor nos permite viajar pelos labirintos da memória e das 
identidades. E constatar que as denominadas “redescobertas” na Historio-
grafia, sobretudo no campo dos estudos histórico-culturais, nem sempre 

10 New York, New Diretions Paperbook, 2009.
11 Cf. No livro de entrevistas de Jorge Torres Zavaleta, Bioy Casares. O La Isla de la Conciencia: Entrevistas y 
Ensayos 1983-1994. Buenos Aires. Sur, 2014, pp. 66-67.
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são de fato redescobertas. Como no Brasil cultiva-se a “tradição do impas-
se” (na formulação de João Alexandre Barbosa), sempre se volta de tempos 
em tempos a um suposto ponto de partida, de “redescoberta”...

Como se configura a nova identidade brasileira? Para além da Sema-
na de Arte Moderna de 1922, existe a revelação de um outro Brasil, no 
contexto dos anos 1928-1945, com Paulo Prado, Alcântara Machado, 
Mário de Andrade, Gilberto Freyre, Caio Prado Jr. e Sérgio Buarque de 
Holanda. Porém, com estes três últimos sempre insistentemente referi-
dos, deixa-se à sombra Manoel Bonfim, Sérgio Milliet, Luís da Câmara 
Cascudo, Afonso Arinos, entre tantos outros. 

Para fugirmos da estereotipia, impõe-se uma nova leitura dos depoi-
mentos constantes do Testamento de uma geração, organizados por Edgard Ca-
valheiro, e da Plataforma da nova geração, organizados por Mário Neme, quan-
do, no final do Estado Novo, ocorreu mudança nessa busca e despertar de 
uma nova identidade. E também dos três volumes de Falam os escritores, com 
entrevistas realizadas por Silveira Peixoto, que retiram do limbo outros 
escritores e trazem perspectivas e visões do Brasil menos conhecidas.

 � Formações: uma nova identidade?
O momento seguinte (1957-64), hoje mais conhecido, é o das for-

mações, com as obras de Furtado, Antonio Candido, Faoro, Darcy Ri-
beiro, Eduardo Portella, José Honório, Florestan Fernandes, Ferreira 
Gullar, entre os mais destacáveis. E, na literatura, Guimarães Rosa, para 
citarmos um nome apenas. De todo modo, não esqueçamos que an-
tes de todos estão os escritos de Machado e de Euclides, os efetivos 
pais-fundadores e forjadores de nossa identidade, com todos os seus  
(e deles) problemas.

Nessa busca da tal identidade, um livro relativamente recente desentra-
nha o componente ideológico-cultural e político deste País que se pensa 
Nação. É a obra de José Murilo de Carvalho, Formação das almas. Imaginário 
da República no Brasil12 (que encontrei numa livraria em meio a livros de 
espiritismo), obra exemplar no campo da História das Mentalidades.

12 São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
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 � Uma nova identidade brasileira “moderna”?
Por fim, o problema de nossa decantada e sofrida Modernidade, tra-

ço de uma possível “nova identidade brasileira”, noção que mais emba-
çou do que esclareceu a questão de nossa identidade. Eduardo Portella, 
que transita da Literatura e da Crítica da Cultura à Filosofia sem rufar 
os tambores da interdisciplinaridade universitária, definiu com precisão, 
em 1995, a ambiguidade de nosso modernismo/modernidade num co-
mentário à obra de Florestan Fernandes:

O Estado Nacional imitado perdeu o rumo da história, por ser exclusivamente nacional e 
excessivamente imitado. Aqui, o imitado nunca foi delimitado. Procurou-se resolver essas ques-
tões pendentes, esse contencioso persistente, no âmbito global no facilitário da modernidade. No 
limiar do terceiro milênio, ainda nos encontramos às voltas com o legado moderno, sem saber ao 
certo o que ele possa ter de lição e de mal-entendido.13

Se a temática de nossa identidade histórica pode ser alegre, com 
historiografia vivaz sobre festas, Carnaval, dança e música, há um lado 
triste, dramático mesmo. Muito triste o Macunaíma falando sozinho 
com seu papagaio no fim do livro como do filme de Joaquim Pedro.

Exemplos também dramáticos de identidade são os de Mário de An-
drade e de seu amigo e interlocutor Sérgio Milliet. Mário, sempre pre-
ocupado com o “amilhoramento político do homem”, após profunda 
decepção em sua ação cultural no fim do Estado Novo, desidentificou-
-se de seu mundo e sua vida. “Meu aristocracismo me puniu...”.

 A negritude e homossexualidade não assumidas, só muito recente-
mente foram reveladas.

É melancólico chegar assim no crepúsculo, sem contar com a solidariedade de si mesmo. Eu 
não posso estar satisfeito de mim. O meu passado não é mais meu companheiro. Eu desconfio 
de meu passado.14 

Outro desencontro no fim da vida foi o do pouco valorizado pau-
listano Sérgio Milliet (1898-1966), que durante alguns anos foi “Serge 

13 In Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro, dezembro de 1995, no exame do livro A revolução burguesa no Brasil, 
de Florestan Fernandes.
14 Mário de Andrade, no Testamento de uma Geração. Porto Alegre: Livraria do Globo, pp. 273-279; e, 
depois, na Elegia de Abril.
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Milliet”. Figura exponencial da crítica, pintor, poeta, historiador e no-
tável tradutor, se desidentificou de sua cidade, São Paulo, sobre a qual 
deixou tantas páginas memoráveis e inúmeros amigos, inclusive nas ge-
rações mais jovens. No fim da vida, escreveu:

Agora, como Montaigne, vou encerrar-me na torre de meu castelo, na “livraria”, onde terei 
com que meditar. Em que terras a erguerei? Ignoro-o. Talvez na orla do Atlântico, para nas 
tardes lerdas e pesadas de calor andar pelas praias molhando os pés no sal das águas e o cérebro 
no sal da heresia. Talvez à beira do Léman sereno, onde, sem problemas quotidianos o homem se 
suicida devagarzinho. Não em todo caso neste São Paulo frenético que exige a todo instante de 
cada um de seus filhos que dê tudo em prol de tudo. Eis que não quero nada.15

Antes de passarmos ao Vilarinho, terminemos com nota mais sim-
pática, uma referência ao carioca Luís Martins (R.J. 1907-S.P. 1981), de 
identificação profunda e depois desidentificação com o Rio, como se lê 
em Noturno da Lapa (memórias), seguida de lenta e densa identificação com 
São Paulo, guiado pelas mãos da escritora Anna Maria Martins e copos 
com Sérgio Milliet, no mítico Paribar, atrás da Biblioteca Municipal. 
Enfim, Um Bom Sujeito esse Luís...

Quanto a mim, minha identidade, ela é dada em larga medida pelos 
meus livros, minhas aulas, aquarelas e intervenções (“Eis que não que-
ro nada”...). Ou como disse Albert Camus: Continuo à esquerda, apesar 
dela e de mim...

15 Cf. De ontem, de hoje, de sempre, São Paulo: Livraria Martins Editora, 1962, p. 123.
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Dialética e Identidade

Emmanuel  Car neiro Leão

Na vida vivida, todo mundo, tal como O Velho do 
Restelho, sabe “com um saber só de experiência fei-
to”, que todo homem é e por ser tem identidade. O 

difícil, bem difícil mesmo, é dizer para si mesmo e para todos 
os outros o que é identidade. O outro não é somente o outro 
de todos os outros, mas é, também, o outro de si mesmo e, 
sobretudo, o outro do Ser. E não apenas dizer é difícil, mas 
principalmente ser e conquistar identidade.  Trata-se de uma 
conquista que sempre já começou na vida de cada um de nós 
e nunca termina. É mistério inexplicável. Não se explica nem 
pelas influências do passado nem pelas transformações do fu-
turo. Está em jogo uma palavra que é dita uma única vez e 
nunca pode ser repetida, pois nunca termina de ser dita. Este 
mistério da identidade é, nas palavras das Confissões de Santo 
Agostinho intimius intimo meo:  mais íntimo de mim mesmo do 
que meu próprio íntimo!

Numa formulação lapidar de estilo e pensamento, Platão 
atribui a Sócrates a ignorância da identidade com três pala-
vras apenas. São as três palavras mais importantes de toda a 
História do Ocidente: oida oudèn eidōs, “é não sabendo nada 
que sei da identidade”! Vindo do nada, este não saber dá ao 
pensamento de Ser o que Nicolau Krebs, mais conhecido por 
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sua cidade Natal, como Nicolau di Cusa (1401-1464), chamou de docta 
ignorantia, “sábia ignorância”. 

Da vida de Sócrates conta-se uma anedota da identidade deste saber 
não sabendo. Um famoso sofista fora convidado a dar cursos de Retó-
rica e Política em várias cidades da Ásia Menor. Ao dirigir-se ao Pireu 
com os discípulos, encontrou Sócrates na Ágora, a Praça de Atenas, 
perguntando a um sapateiro: “que é isso, sapato?” Com ironia, Sócrates 
desejou-lhe o sucesso da verdade e a verdade do sucesso! É que para o 
sofista, sucesso não depende da Verdade!

Após alguns meses, ao retornar para Atenas, encontrou Sócrates no 
mesmo lugar, fazendo a mesma pergunta: “que é isso, sapato?” Numa 
pretensa superioridade, perguntou em tom de gozação: “Ainda estás aí, 
Sócrates, dizendo sempre a mesma coisa sobre a mesma coisa?” A ironia 
socrática respondeu mordaz: “é o que faz o filósofo, em tudo que diz e 
não diz. Pois filósofo é apenas amigo da sabedoria! O sofista não, sendo 
sábio, em todo lugar por onde passa, nunca diz a mesma coisa sobre a 
mesma coisa.”

O desafio da identidade está precisamente em ser tudo e nada ao mes-
mo tempo. É-lhe indispensável e constitutivo o silêncio e não a pretensão 
e arrogância de saber, tudo que se é ou se venha a ser e realizar. Tal o 
sentido da afirmação de Heidegger na Platons Lehre von der Wahrheit, A Dou-
trina de Platão da Verdade: die Lehre eines Denkers ist das in seinem Sagen Ungesagte, 
“o ensinamento de um pensador é o que ele não diz em tudo quanto 
diz”. Uma estória Zen nos conta que somente mortos escutam silêncio 
sem fala, ouvem pausa sem som e calma sem ruído, seguindo o calar de 
toda balada. Nos albores do Pensamento Ocidental, Heráclito de Éfeso 
(540-480 a.C.), pensava a identidade, ora como pólemos, “combate de opos-
tos”, ora como logos, “união de contrários”. Assim, o frag 53 (DK, I p.) 
diz que pólemos, “o combate dos opostos”, é pai (pater) e senhor (basileus) 
de todas as coisas (pántōn) e o frag. 50 insiste que ouk emou akoúsantes, “não 
tendo escutado a mim”, allà tou lógou, “mas ao Logos”, “reunião de con-
trários”, sofón estin, “é sábio”, omologein, “dizer como diz o Logos”, èn pánta 
einai, que “tudo é um”.

E não apenas para Heráclito, mas para todos os pensadores originá-
rios dos gregos, Heráclito, Anaximandro e Parmênides, a identidade é 
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sempre, em qualquer ser, dinâmica da integração da igualdade e dife-
rença. Basta ter o pensamento nos ouvidos para escutar, na Sentença de 
Anaximandro, a identidade em tò Chreón, “a mão do destino, que leva os 
seres a prestarem (didónai) uns aos outros (allélois) pela desconsideração 
(tes adikías) expiação (tísin) e consideração (díkes) de acordo com a propi-
ciação (taksin) do tempo real (tou Chrónou). (DK, I, 231)

Para Parmênides, a identidade vive na e da pertinência recíproca (tò 
gar autó) de “saber e ser”, noein te kaì einai. Todas as experiências destes 
pensadores originários recolhiam na identidade a dinâmica de ser e não 
ser de tudo que é e está sendo, de tudo que não é nem está sendo, de 
tudo que está vindo ou deixando de ser e não ser.

Resumindo todas estas experiências originárias, Aristóteles no De 
Anima (G, 431, b 21) deu uma formulação primorosa: He psyché tà ónta pōs 
estín pánta. No homem, a identidade é de algum modo todos os seres. 
Este pōs é o modo dialético que a liberdade proporciona a todo ser hu-
mano.

Aos 27 de junho de 1957, nas solenidades do jubileu de 500 anos da 
Universidade de Friburgo na Alemanha, Heidegger pronunciou uma de 
suas mais difíceis conferências: “Der Satz der Identitaet”, A Sentença 
da Identidade (GA, 11, pp. 31-50). Nas páginas 34 e seguintes afirmou 
que o Pensamento Ocidental levou mais de dois milênios e meio de 
Metafísica para voltar a pensar a dialética da identidade no chamado 
Idealismo Alemão de Fichte, Schelling e Hegel. Desde então, já não é 
possível entender a identidade como igualdade apenas e deixar de fora 
a mediação dialética da diferença na dinâmica de identificar-se. Onde 
tal se dá e acontece, a identidade é apenas representada abstratamen-
te pelos conteúdos sem intermediação alguma de um processo entre 
igualdade e diferença. É o caso do famoso “princípio de identidade”.  
O Pensamento Ocidental-europeu deu à identidade uma fórmula famosa,  
A = A, e fez dela o princípio supremo de todo pensamento em qual-
quer desempenho.

De que fala esta fórmula A = A?
Fala da igualdade! Ora, para uma equação pertencem sempre duas 

ou mais coisas, x, y, z! Uma coisa é igual a uma outra coisa. A fórmula 
do princípio de identidade não fala de identidade, fala de igualdade. 
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Encobre com igualdade a identidade de A consigo mesmo. Para uma 
identidade basta uma única coisa. A identidade se faz a si mesma con-
sigo mesma.

No famoso diálogo sofista, (254 d) falando de stasis, “repouso ou 
parada” e kínesis, “movimento ou mudança”, Platão faz o Estrangeiro 
dizer: “cada um de ambos os dois é uma outra coisa, mas cada um é em 
si mesmo a mesma coisa para si mesmo!” A sintaxe da língua grega não 
deixa nenhuma dúvida sobre a diferença entre igualdade e identidade. 
Platão não escreve: “cada um é o mesmo em si mesmo mas cada um dos 
dois é em si mesmo o mesmo por si mesmo!”

Assim a identidade não é nem estática nem está pronta e acabada de 
uma só vez. A identidade é uma dinâmica contínua de realização dia-
lética de igualdade e diferença. Somos iguais a qualquer outro ser, mas 
num perfil e de modo próprio e diferente.  

Para onde nos levou esta misteriosa identidade humana?
Para uma Parusia, i.e, para a manifestação e aparecimento do ser e 

do nada na fala e no silêncio de todos os seres. A identidade não tira, a 
identidade dá, ela nos dá a união dialética de todas nossas igualdades e 
diferenças. Mas em que sentido de dialética isto se dá e acontece? No 
sentido lógico-abstrato do cálculo ou no sentido existencial concreto 
do “jongo” da História?

Marx, Karl Marx, o mais fiel e profundo seguidor da dialética de 
Hegel, nos dá uma resposta adequada na XI.ª Tese de Feuerbach. Fala 
Marx: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert! Es kommt darauf 
an, sie zu verändern: “Os filósofos interpretaram o mundo apenas de ma-
neira diferente. O que importa, porém, é transformá-lo.” Em sua iden-
tidade, esta tese é uma tese dialética. Entendida sem dialética, parece 
que Marx estaria condenando a filosofia, como ideologia (defendendo 
o sistema vigente), quando, na verdade, pensada dialeticamente, Marx 
está defendendo a filosofia.

Senão vejamos. Sem dialética Marx estaria separando transformar 
de interpretar: deve-se transformar o mundo e não apenas interpretá-lo. 
Ora transformar, por transformar, o capitalismo também transforma o 
mundo, a saber, num sistema de exploração do homem pelo homem. 
Mas com esta transformação, também  produto dialético da história, 
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Marx não está de acordo e a condena como injusta e desumana. Assim, 
nem toda transformação do mundo é o que importa. Mas, então, como 
chegar à transformação que importa, se não se pode interpretar como 
deve ser o mundo? Como sair deste “impasse”?

Não há impasse algum para sair, porque com nossa identidade já 
estamos sempre fora. Na história de ser e não ser homem, a identidade 
é sempre dialética, como a realidade. Pois a dinâmica do desempenho 
histórico concilia tensões em unidades de interpretação dos contrários. 
Interpretar e transformar não se excluem, mas se incluem e se fortalecem 
com as oposições. A tese de Marx, portanto, longe de condenar a filo-
sofia como ideologia, defende a necessidade revolucionária da filosofia.

Toda criação é inexplicável, caso contrário, não seria criação, seria 
repetição ou transformação do que já é dado. Faltar-lhe-ia a liberdade 
de ser e não ser. Para Hegel, a criação do e no pensamento humano não 
conhece, em sua identidade, “nem antecessores nem sucessores”, Weder 
Vorgänger noch Nachgänger.

O problema de todo evolucionismo, seja das espécies, seja na histó-
ria, não reside nem na alternativa de monogenismo ou poligenismo nem 
na fatalidade ou acaso das transformações. Está sempre na ausência da 
liberdade nas identidades. O andamento da evolução, tanto das espécies 
quanto das épocas, retira seu caráter problemático da falta da liberdade. 
Pois é a liberdade que dá o vigor à vigência não apenas da verdade e não 
verdade, mas tanto das criações quanto das repetições. Não é o “eterno 
retorno do igual”, mas o contorno circular de ser e não ser, de ser e 
nada, que inclui tanto a igualdade quanto a diferença e gera tensões da 
identidade. Condição de possibilidade da dialética, o que torna possível 
a dialética em toda identidade é a liberdade de ser e não ser. 

Tomemos um exemplo histórico: qual é a identidade do cristão?
Segundo os Evangelhos, o Jesus Histórico, o homem de Nazaré, pro-

põe, em sua vida e pregação, que o ideal a ser buscado e a meta a ser 
alcançada pela identidade cristã é a tensão entre amor e ódio. Assim, o 
Evangelho de São Mateus diz: “Tendes ouvido que foi dito: amareis 
teu próximo e odiareis teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos 
inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem a quem vos odeia 
e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para serdes filhos de vosso 
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Pai no céu, que faz nascer o sol para bons e maus e chover sobre justos 
e injustos.” (Mt. 5, 43 ss.)

É o testemunho do primeiro Evangelho, o de São Mateus. E no 
último dos quatro evangelhos, no Evangelho atribuído a São João, diz 
Jesus: “Um novo mandamento eu vos dou: que vos ameis uns aos ou-
tros! Como eu vos amei a vós, assim também vós ameis uns aos outros. 
Nisto reconhecerão todos que sois meus seguidores, se vos amardes 
uns aos outros.” (Jo. 14, 34 s.) A identidade do Cristão reside, pois, na 
dialética de amor e ódio! É o segundo mandamento ligado e implicado 
no primeiro: acrescenta Jesus: o outro, porém o segundo, é igual – omoía 
auté  – ao primeiro: amarás tanto o teu próximo quanto a ti mesmo – ōs 
seautón. (Mt. 22, 38 s). É importante entender aqui a partícula compara-
tiva, ōs, no sentido não apenas de igualdade, mas também de integração 
da identidade com a dialética de igualdade e diferença: “amarás tanto o 
teu próximo como a ti mesmo”! E por que esse “tanto quanto”? Por-
que nas peripécias históricas e biográficas da identidade, o ser humano 
não somente ama a si mesmo, mas também odeia a si mesmo, embora 
na vida individual seja um ódio escamoteado, larvatus prodeo, “caminho 
mascarado, como diz Freud! Se, na biografia dos indivíduos, o ódio a si 
mesmo anda dissimulado nos fracassos, nas doenças e na morte, na vida 
histórica dos povos, nos grupos e nas comunidades, ele grita a plenos 
pulmões nas guerras, nos assaltos e agressões, nos atentados e persegui-
ções. Se no passado, sempre presente, a violência, na maioria das vezes, 
se revestia de atos de indivíduos, hoje em dia vivemos não apenas atos 
violentos, mas em estado de violência de toda uma civilização.   

Nos primeiros séculos, a comunidade cristã viveu o mandamento 
do amor universal de sua identidade nas perseguições e catacumbas da 
Roma Imperial. 

Com a vitória em 312 sobre Maxêncio na batalha da Ponte Mílvia, 
Constantino I vai tomando gradativamente o poder de todo o Impé-
rio. Reza a tradição que na véspera do combate, Constantino sonhou 
com uma cruz encimada pela frase: in hoc signo vinces: “neste sinal ven-
cerás!”

Integrando, aos poucos, os cristãos no exercício do poder, Cons-
tantino criou as condições para a identidade cristã ir se afastando da 



Dialética e Identidade  103

dialética de amor e ódio para impor, através de definições dogmáticas 
e uso de força política, a igualdade às diferenças. A fim de resolver os 
conflitos internos da comunidade cristã, Constantino convoca em 325 o 
Concílio de Niceia, que condena os hereges e as heresias do Arianismo 
e Donatismo. É significativo que seja o imperador quem convoca o con-
cílio, nem o Patriarca de Constantinopla nem o bispo de Roma, como 
vai acontecer mais tarde. Começa na História o império das ortodoxias 
com as definições dogmáticas. É o poder assumindo o controle das 
crenças e convicções numa identidade de exclusão das diferenças. Seten-
ta e tantos anos após a morte de Constantino, em 410, Alarico conquis-
ta e pilha Roma. Foi um breve domínio. A falta de provisões forçou o 
rei dos Visigodos a retirar-se para o Sul, onde, no mesmo ano, morreu 
perto de Cosenza! A queda de Roma abalou o Império. Todos, cristãos 
e não cristãos acusavam o cristianismo. O Deus do amor e da caridade 
não serve para defender uma civilização e uma cultura. O ano de 410 é a 
demonstração prática da fraqueza política do Deus dos cristãos: “o meu 
reino, he Basileia he eme, não é deste mundo.” (Jo. 18,36)

Pela primeira vez, a Cristandade se confronta com a história. Para 
tratar deste confronto, Santo Agostinho escreveu sua obra de maior 
influência: De Civitate Dei, a Cidade de Deus. Nela o cristianismo é ins-
titucionalizado em todos os seus exercícios. O poder se espiritualiza em 
nome de Deus para a salvação dos homens. 

A diferença entre crente e ditador vive no movimento da identidade 
entre autoridade e poder. Na posse, e não de posse, da autoridade, o 
crente encontra criatividade até na ditadura. Pois que é ser ditador? 
Resposta: ditador é quem só é capaz de ver ditadura em tudo, enquanto 
crente é quem é capaz de ver humanidade em tudo, até na ditadura. Por 
isso é que, por exemplo, vencer o nazismo com nazismo não é uma vitó-
ria sobre o nazismo, mas uma vitória do nazismo.Numa pretensa posse 
do poder, a ditadura impera na imposição da igualdade não apenas à 
diferença, mas refratária a qualquer diferenciação. A errância da igual-
dade não suporta diferença. Ser homem é o apelo de encontrar-se com 
a humanidade em qualquer realização humana. Que outra novidade terá 
trazido a mensagem do Evangelho senão este mistério da identidade 
nas diferenças de judeu e grego, de ocidental e oriental, de europeu e 
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africano, de cristão e não cristão? Não será a negação desta identidade a 
origem de toda indiferença?

Contra este entendimento plural da identidade se levanta no catoli-
cismo a objeção da infalibilidade. Ora, o recurso à infalibilidade nunca 
poderá constituir objeção contra relacionamentos humanos. Por um 
motivo simples e evidente em sua simplicidade. Nenhuma definição, 
por mais infalível que pretenda ser, pode definir tudo, de modo a não 
necessitar de interpretação. Uma definição que pretendesse definir tudo, 
não definiria nada. Perder-se-ia no percurso de sua própria pretensão. 
Pregressa num regresso infinito, não ingressaria em coisa alguma. Ne-
nhuma definição é resposta cabal, uma resposta que eliminasse a força 
interrogativa da pergunta. Toda resposta não elimina, mas transforma 
a pergunta! Qualquer resposta vive da necessidade dialética da identi-
dade de sim e não por ser e para ser. Um revolucionário não é apenas 
um homem que diz “não”, é também um homem que diz “sim”. Na 
dinâmica de sua negação,  articula o vigor de uma afirmação originária. 
O sim que constrói, se dá na força do não que destrói. Ora, dar-se na 
medida e à proporção que subtrai é a parúsia do mistério de ser e não 
ser, na dialética da identidade entre igualdade e diferença. Eis o sentido 
da identidade humana em tudo que se faz ou se deixa de fazer, em tudo 
que se é ou se deixa de ser.



e n s a i o

Antígona, o feminino 
como crime político

Rosiska  Darcy de  OLive ira

Se todos os livros por um estranho mistério desapare-
cessem da face da Terra e só Antígona, a tragédia de 
Sófocles, sobrevivesse como testemunho do que teria 

sido a sensibilidade humana, essa sensibilidade estaria ainda 
assim bem representada no que ela tem de conflitiva, já que o 
conflito é constitutivo da identidade de cada um de nós e nos 
construímos no encontro com o Outro.

Revisitar Antígona no século XXI é cumprir o destino do 
pensamento ocidental que, em adesão ou revolta, vive um eter-
no retorno às tragédias da Antiguidade. 

São múltiplas as oposições ontológicas que a tragédia 
de Sófocles soube espelhar: o diálogo de surdos entre a 
juventude e a velhice, os vivos e os mortos, os homens e os 
deuses, o indivíduo e o Estado, a colisão irremediável dos 
universos contíguos e contraditórios do feminino e do mas-
culino.

Um velho rei e uma jovem princesa, ele falando em nome 
da Lei da cidade, ela afirmando a lei não escrita mas eterna, a 
lei dos deuses que orienta a sua consciência individual.

O crítico Georges Steiner, que estudou a fundo a peça de 
Sófocles, em seu monumental Antigones refaz a trajetória da fi-
gura mítica de Antígona e resume assim sua importância na 
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reflexão sobre a condição humana e sobrevivência na história da litera-
tura ocidental. 

Creio que foi dado apenas a um texto literário exprimir a totalidade das constantes prin-
cipais dos conflitos inerentes à condição humana.

Os homens e as mulheres, os velhos e os jovens, o indivíduo e a comunidade ou o Estado, 
os vivos e os mortos, os mortais e os imortais se definem no processo conflitivo através do qual 
eles definem o outro. Os conflitos que decorrem desses cinco tipos de enfrentamentos não são ne-
gociáveis

... Os limites que condicionam a existência da pessoa humana são fixados pelo sexo, idade, 
pela comunidade, pela oposição entre a vida e a morte, e o potencial de encontros aceitos ou 
recusados entre o existencial e o transcendente.

Apesar de ter sido talvez o texto mais recriado da história da lite-
ratura em múltiplas e insólitas versões espalhadas por tantas culturas e 
pelo talento de autores que vão de Hegel e Racine a Anouilh, Cocteau 
e Brecht, a Antígona de Sófocles sobrevive intacta.

Por quê?
Ora, nos livros da minha infância as princesas se casavam com prín-

cipes e eram felizes para sempre. Na adolescência caiu-me nas mãos a 
história de uma princesa que não se casou com um príncipe, embora 
fosse sua noiva, e eles não foram felizes para sempre. 

Essa princesa tebana, filha do Rei Édipo, filha do incesto de Édipo 
e Jocasta, descendente da nobre e maldita casa real de Laius, invadiu a 
minha vida e sacudiu o meu imaginário. 

É essa história contada por Sófocles no ano 441 antes de Cristo, essa 
historia que há 25 séculos habita o imaginário ocidental que é preciso, 
mais uma vez, revisitar. 

É madrugada em Tebas quando, na véspera de seu noivado com o 
filho do rei, Antígona desliza para fora dos muros do palácio. 

Desafiando a proibição decretada pelo Rei, seu tio, Creonte, ela vai 
cobrir de terra os despojos de Polinices, seu irmão, o filho rebelde de 
Édipo, morto em combate seu outro irmão, Etéocles, depois de condu-
zir o ataque de sete príncipes estrangeiros contra sua cidade natal.

Cada passo daqueles pés descalços na planície de Tebas aproxima 
Antígona de seu destino e põe em movimento a engrenagem da tragédia. 
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A tragédia é o choque entre duas razões, duas verdades, duas lógicas. 
Antígona, de Sófocles, é o arquétipo da tragédia.

O enfrentamento entre a filha de Édipo e o rei exprime não apenas o 
conflito irredutível que opõe uma mulher a um homem ou os imperativos 
da consciência privada ao dever público, mas também o contraste entre a 
lógica do que hoje se chamaria o espaço público e o espaço privado.

Creonte é o senhor do espaço público. Neste território proibido às 
mulheres são os homens que fazem a Lei e ditam o Direito em nome da 
razão de Estado. Mas quando Creonte, invocando o interesse da cidade, 
proíbe que Polinices seja enterrado, Antígona se revolta. 

Enterrar os seus mortos segundo os ritos funerários que garantem a 
acolhida no mundo dos mortos é uma atribuição feminina. É um direi-
to e um dever seu. E ela não é uma mulher como as outras. É a filha de 
Édipo, “a filha selvagem de um Pai e Rei selvagem”. Nascida da transgressão, 
condenada a transgredir.

Antígona foge do palácio levando consigo a irmã Ismênia. Nessa pri-
meira incursão na clandestinidade das duas filhas de Édipo, Antígona 
confronta Ismênia à escolha que determinará, a seus olhos, se a irmã é 
fiel à sua estirpe ou se dissolveu-se no medo a nobreza dos seus senti-
mentos. 

Para se afirmar como verdadeira herdeira de Édipo, Ismênia deve 
acompanhá-la na missão que Antígona se atribui como vital: enterrar o 
irmão, Polinices, vítima de Etéocles, tombados ambos numa guerra suja 
pela sucessão ao trono.

Dois filhos mortos, duas filhas vivas: é o que resta agora da linhagem 
de Édipo.

Creonte, que ocupa o trono, escolheu Polinices para o papel de trai-
dor e Etéocles para o de herói. Etéocles será enterrado segundo os ritos 
e terá assegurada sua acolhida entre os mortos. 

Polinices será transformado em carniça repugnante aos olhos da ci-
dade. Abandonado sem sepultura, sua alma condenada penará sem ja-
mais encontrar repouso.

Esse é o decreto do Rei, a Lei da cidade. Contra eles se insurge An-
tígona, decidida a enterrar o irmão, salvando-lhe assim a alma e arros-
tando, nesse gesto, a condenação à morte. 



108  Rosiska Darcy de OLiveira

Ismênia se distancia da decisão da irmã, se curva à vontade de Cre-
onte, e tenta dissuadi-la porque a Lei da cidade não pode ser ignorada, 
e, sobretudo, porque “somos apenas mulheres: a natureza não nos fez 
para lutar contra os homens; estamos subordinadas a senhores, portan-
to obrigadas a obedecer a suas ordens – a estes e a outros mais severos... 
Sendo mulheres não teremos jamais razão contra os homens.”

Ismênia sabe que insistir na transgressão é deixar-se seduzir pelo 
impossível. Mas o impossível é o horizonte de Antígona, e ei-la pronta 
a cometer um tríplice crime político: ultrapassar os muros da casa, re-
duto protegido do feminino; entrar na política pela subversão da lei; e, 
finalmente, desafiar não só a lei do Estado, que condena seu irmão, mas 
a lei dos homens, que a condena, mulher, ao silêncio.

Face a ela, Ismênia é contraponto, moldada na adequação, conforme 
à norma, olhar baixo e assentimento. Sua obediência é vazada e atraves-
sada em raio pelo Não de Antígona.

Ismênia e Antígona são duas versões do feminino, dois possíveis no 
diálogo conflitivo do feminino consigo mesmo: aceitar as leis fundado-
ras que separam estritamente o mundo dos homens e o mundo das mu-
lheres, submetendo este àquele, ou subverter essa ordem, atravessando a 
fronteira entre o doméstico e o político.

O luto e o silêncio teriam protegido o corpo inquieto e já conde-
nado que ganha a planície e vai ao encontro do seu destino, deixando 
para trás as certezas da casa real a que pertence por direito de sangue, 
o conforto do gesto repetido e aprovado, aplaudido e esperado de uma 
princesa. 

Do lado de fora, para além das fronteiras da casa, espera-a um con-
flito maior, mais irredutível, mais fatal. Diante dela ergue-se agora o tio, 
o rei, o homem.

Creonte entra em cena para cumprir o seu papel. Suas primeiras 
palavras, seu discurso aos cidadãos, sua plataforma de governo são uma 
afirmação categórica do primado do público sobre o privado, execração 
da lealdade familiar que põe em risco o bem comum. 

Quem imaginar que se pode amar uma pessoa acima do seu país, aos meus olhos, não 
merece respeito.
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Creonte está no poder para manter a lei contra tudo e contra todos, não 
se abala com o espetáculo repugnante do corpo de seu sobrinho deixado 
aos abutres; ao contrário, encontra justificativa na certeza cega a tudo mais 
que não seja o cumprimento do seu dever, de que não pode ceder à tenta-
ção do apelo afetivo que comove e enfraquece a integridade da polis.

É essa certeza que tece os fios da teia em que ambos, Creonte e An-
tígona, se enredarão sem salvação possível.

Mais alguns minutos e ei-lo diante de uma menina desgrenhada, 
com as unhas sujas de terra, arrastada pelos cabelos por seus guardas 
como uma delinquente qualquer, princesa insolente que escapuliu de 
casa e da vida na véspera de se tornar a mulher de seu filho, Hemon, e, 
mais tarde, a mãe de seus netos.

Face a face, Creonte e Antígona vão encenar a oposição irreconciliá-
vel de contrários, de naturezas distintas, e o enfrentamento da lógica do 
masculino com a lógica do feminino, da juventude e da velhice que, ao 
longo da história humana, se mantiveram tão radicalmente estrangeiras. 

Para Creonte, o triunfo de Antígona o desloca de sua posição de homem: 
Esta menina já mostrou sua insolência ao passar por cima das leis estabelecidas; e, o crime 

uma vez cometido, é uma insolência a mais da qual ela se vangloria. Agora, já não serei mais 
eu, será ela o homem, se tiver, impunemente, tal triunfo assegurado. Pois bem, não! 

E Creonte pergunta: 
Responda sem frases, com uma só palavra. Conhecias a proibição que eu havia proclamado?
Sim, eu a conhecia: como poderia ignorá-la? Ela era absolutamente clara.
E ainda assim ousaste desafiar a minha lei?
Sim, porque não foi Zeus que a proclamou! Não é a Justiça sentada ao lado dos deuses 

infernais; não, estas não são as leis que eles fixaram para os homens, e eu não pensava que tuas 
proibições fossem tão poderosas a ponto de permitir a um mortal de transgredir outras leis, as 
leis não escritas, inabaláveis, dos deuses! Estas não têm data, não são de hoje nem de ontem, 
ninguém sabe o dia em que foram editadas. 

Poderia eu, por medo de quem quer que fosse, me expor à vingança dos deuses? Se eu sabia 
que poderia morrer? Mas morrer antes da hora, digo em alto e bom som, para mim, é uma 
vantagem: Morrer, para mim não é um sofrimento. 

Seria um sofrimento se, ao revés, eu tivesse tolerado que um filho de minha mãe ficasse sem 
sepultura. Daquilo, sim, eu teria sofrido; disto eu não sofro. 
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A ti eu pareço sem dúvida agir como uma louca. Mas o louco poderia muito bem ser aquele 
que me trata de louca.

Creonte tem diante de si a filha de Édipo, que ele reconhece como 
a filha intratável de um pai intratável que não lhe ensinou a ceder aos 
golpes do destino.

Antígona, ao contrário, sabe que nasceu para o amor e não para 
o ódio e que nada a consolaria se deixasse sem sepultura um corpo 
nascido de sua mãe. Também sabe que as leis que desafia valem menos 
que outras, que vigoram desde o princípio dos tempos e que ninguém 
escreveu porque foram promulgadas pelos deuses.

Creonte se inquieta, ele não quer que ela morra, mas não pode deixá-
-la viva.

Desenha-se em seu espírito a ameaça da anarquia. Não era o poder 
inconteste? Inadmissível a inversão das regras do mundo. 

Mas já emergiu uma razão outra, alternativa ao senso comum, que 
vai ser a matéria da tragédia. À razão de Creonte, posta em questão, só 
resta o recurso do assassinato. Porque ela não é apenas uma expressão 
do poder discricionário, mas uma razão convencida de si mesma. O 
destino de Antígona está escrito sem apelação possível.

Creonte ainda tenta uma última argumentação: O inimigo morto não é 
nunca um amigo.

Antígona rebate: Eu sou daquelas que amam, não das que odeiam.
Creonte quer ter a última palavra: 
Pois bem, se o que queres é amar, vá debaixo da terra amar os mortos! A mim, enquanto 

eu viver, não será uma mulher que ditará a lei.

 � Pausa
Jean Anouilh, na sua versão de Antígona, que veio à cena em Paris 

nos anos 40 do século passado, explicita numa fala da prisioneira uma 
dramática inversão de poder. 

Creonte é Rei, e como Rei, é um escravo da sua própria lei, que o 
obriga a condenar à morte a noiva de seu filho. 

Antígona, o desafia:
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Eu, com as minha unhas sujas de terra, com as marcas da brutalidade de seus guardas 
ainda no meu corpo, com o medo que me sobe do ventre, eu, eu sou rainha!

O texto de Anouilh é a ilustração dramática do limite do poder que 
encontra sua fronteira última na autonomia do Outro, alguém que, para 
além do medo, aceita a morte como preço da sua liberdade. O diálogo 
de Anhouil sublinha que não existe poder absoluto. 

Desfazendo-se de Antígona, Creonte não escapa ao novo conflito 
que o espera. 

Hemon, seu filho, já acorre aflito, desesperado pelo destino de sua 
jovem noiva de um casamento inconcluso. 

A lógica do masculino esbarra aqui em outra versão do masculino. O 
que a velhice acredita ser o bom senso encontra o frescor contestatário 
da juventude.

Assim como na abertura da peça Ismênia aparece como uma voz 
apaziguadora do conflito, agora será a vez de Hemon oferecer ao pai 
uma versão mais doce dele mesmo, mais flexível, menos absoluta em 
seus julgamentos, menos detentora de uma verdade única. 

Pai, eu te pertenço. Teus conselhos são sempre bons, que eles me tracem o caminho e eu os 
seguirei. Não há casamento que me seja mais útil do que te ter como guia.

Creonte responde apaziguado:
Sim, meu filho, esta é a regra que deves guardar no fundo do teu coração: obedecer sempre à 

vontade de teu pai. É por isso que os homens desejam ter em seus lares filhos dóceis: é para que 
eles os vinguem de seu inimigo e honrem seu amigo tanto quanto a si mesmos. 

Não, meu filho, não perca jamais a razão pelo prazer que uma mulher possa te dar, saiba 
que é um abraço gelado que te oferece uma esposa perversa. 

Se eu tolerar a desordem em minha casa, o que vai se passar do lado de fora? O homem que 
se comporta como deve em casa fará prova do mesmo valor na cidade. É ele que a cidade colocou 
para governá-la ao qual todos devem obediência, nas coisas mais insignificantes, no que é justo 
e no que não é. (...) 

Não existe, por outro lado, flagelo maior do que a anarquia. É ela que destrói os Estados, 
que arrasa as casas, que, no dia do combate, rompe a frente dos aliados e provoca as debandadas.

A anarquia é o pior dos flagelos; ela arruína as cidades, destrói os lares, rompe as frentes de 
combate, semeia o pânico enquanto que a disciplina salva os que ficam em seus lugares. 
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Por isso o nosso dever é defender a ordem para impedir a desordem, e não ceder jamais diante 
de uma mulher, sob qualquer pretexto. É preferível sucumbir, se necessário, sob a espada de um 
homem do que ser considerado vencido por uma mulher. 

A juventude de Hemon, seu alumbramento diante da vida, ousa 
abrir o debate sobre o que é a verdadeira sabedoria: a arte de aprender 
que nada tem de vergonhoso. Necessária é, também, a aceitação do 
limite do poder para que não se torne tirania. O filho alerta o pai 
para o fato que não existe uma cidade que seja propriedade de um só 
e que persistir em seu édito o transformaria no comandante solitário 
de uma cidade vazia.

Hemon propõe a Creonte a imagem das árvores que, num vendaval, 
sabem se curvar e salvam seus galhos frágeis enquanto as mais rígidas, as 
que se obstinam a resistir, perdem suas raízes. 

Um coração capaz de voltar atrás no ódio, de ceder à ternura, seria a 
garantia de uma existência mais fértil e de um melhor governo.

Mas Creonte existe, assim como Antígona, na clave do absoluto. A 
seus olhos Hemon aliou-se às mulheres, deixou, portanto, de ser um 
homem e foi por elas escravizado, tornando-se joguete do inimigo e 
porta-voz de uma linguagem ininteligível.

O Corifeu reforça essa suspeita:
Quem triunfa aqui? Claramente é o Desejo, o Desejo que nasce dos olhares da virgem pro-

metida ao leito de seu esposo. O Desejo, cujo lugar é ao lado das grandes leis, dentre os senhores 
do mundo. A divina Afrodite, invencível, nos suplanta a todos. 

Hemon, versão diluída do masculino; Ismênia, versão diluída do fe-
minino: são coadjuvantes da tragédia de Creonte e Antígona, os mais 
autônomos personagens da literatura antiga. Autônomos no sentido 
próprio da palavra, dos que se regem por lei própria.

Creonte e Antígona são necessários um ao outro, um é a imagem 
invertida do outro, o Outro do Outro, imersos numa mesma paixão 
obsessiva de cumprir, implacavelmente, um destino. 

Como espelhos paradoxais, Antígona e Creonte refletem, em cena, 
a inegociável dissemelhança sexual que é feita, ao mesmo tempo, de 
estranheza e sedução.
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Feminino e Masculino dialogam em contradita: Antígona fala com 
o corpo, seu centro é fora do tempo, sua temporalidade é o sem-
pre, familiar por isso mesmo com o mundo dos mortos, o antes e o 
depois que envolvem a transcendência. Creonte é a contingência do 
agora, cuja temporalidade é histórica. Fala com a Razão que a política 
se atribui.

Creonte detém o poder temporal de jogar com os vivos e os mortos. 
Se Polinices teve, ao corpo morto, recusado o abrigo da terra, Antígona 
paradoxalmente será enterrada viva. 

Seu lamento derradeiro, sob seu último sol, se volta para o destino 
de mulher que ela poderia ter tido e que não teve e este é, nesse momen-
to de morte, sua única concessão à fragilidade. Ela chora a felicidade 
conjugal perdida, os filhos que não terá, o canto do Himeneu que não 
ouvirá e se dirige aos seus mortos. 

Queridos pais, eis-me aqui, virgem e maldita que volto a vossa morada (...) Creonte me 
prende, me priva de núpcias, de meu destino de esposa e mãe; sem amigos, sozinha, desço viva ao 
reino dos mortos: qual foi o decreto divino que violei?

Fragilidade da coragem, pois que nada mais é temor nesse espírito 
que não visava o poder temporal e sim o respeito à natureza que une 
os seres para além da vida e da morte, do tempo e da história; a femi-
nilidade que chora a perda dos tesouros da vida, ser mulher, esposa e 
mãe. 

A grandeza do personagem de Antígona vem também dessa fraqueza 
que a invade na hora da morte, que não se parece com o arrependimen-
to mas é um sentido agudo da tragédia que a atingiu, esmagando suas 
reservas de ternura.

Privada das lágrimas de luto, sem amigos, sem marido, eis-me aqui, infeliz, tragada pela 
via que se abre diante de mim.

Ó sepultura, câmara nupcial, refúgio subterrâneo, minha prisão para a eternidade. Indo em 
vossa direção, vou em direção aos meus, que já mortos são os hóspedes de Perséfone, e rumo aos 
quais eu desço, a última das miseráveis, antes de ter usado em plenitude minha porção de vida.

Pelo menos, ao partir, guardei a esperança de chegar às profundezas como a filha querida de 
meu pai, querida de ti, mãe, querida de ti também, irmão bem-amado, pois que fui eu que com 
minhas mãos lavei e revesti vossos corpos.
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Eis que abandonada de todos, miseravelmente, desço, em vida, ao refúgio subterrâneo dos 
mortos! De que me adianta dirigir meu olhar aos deuses? Não tenho aliados aos quais apelar: 
minha piedade me valeu o renome de ímpia. 

Ó terra de Tebas, cidade de meus pais! Deuses autores de minha raça! Vejam, ó filhos dos 
chefes de Tebas, a única que sobrevive das filhas de vossos reis, vejam o sofrimento que lhe é 
imposto por haver respeitado o dever da piedade. 

Antígona se intitula a última da linhagem de Laios. Ismênia perdeu, 
a seus olhos, o direito a essa herança que suas hesitações, desonraram.

O lamento final de Antígona é um dos textos mais pungentes que a 
literatura produziu. Ela encarna a solidão como um sentimento abso-
luto, seu lugar é um exílio sem lugar. Enterrada viva, ela não pertence 
nem aos vivos nem aos mortos nem à vida nem à morte.

Sua lucidez, sua tentação do desespero, sua fala a si mesma e a 
seus mortos, seu heroísmo torna a tragédia ainda mais devastadora. 
Os deuses não a escutam, um ato de justiça gerou uma abominá-
vel injustiça.

Ela está só, nas trevas, despida de qualquer socorro, e os deuses se 
calam. In extremis, ela descobre que os deuses não são justos. 

Cinco séculos mais tarde um homem bradaria em um momento de 
solidão igualmente radical, Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?

Enquanto Antígona, privada da luz, diz seu lamento, sobre Creon-
te se abatem as trevas do mau presságio. A previsão do vidente Tiresias 
é implacável. 

Tirésias se dirige a Creonte:
Entenda que desta vez estás com o pé sobre o fio cortante de teu destino. 
Nossos grandes altares, nossos pequenos lares se encontram todos igualmente conspurcados 

pela carcaça oferecida aos pássaros e aos cães, por esta carne do pobre filho de Édipo tombado no 
campo de batalha. (...) 

Pense nisso, meu filho. O erro é frequente entre os mortais, mas, o erro uma vez mais co-
metido, seu autor deixa de ser um tolo, um infeliz, que sabe se curar do mal que o afligiu e se 
deixa convencer, enquanto que a teimosia é incúria. 

Vá, ceda ao morto, não procures mais atingir quem não está mais aqui. Seria acaso uma 
proeza matar pela segunda vez um morto? 
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E Tirésias prossegue, advertindo que antes que o Sol se ponha, Cre-
onte pagará com o sangue do seu sangue, com a morte de um filho, o 
sacrifício de Antígona e a profanação do corpo de Polinices. 

Terá ele mesmo fornecido, em troca de um morto, um morto saído 
de suas próprias entranhas.

Tirésias conhece bem a arte do vidente que sabe recolher e ler 
indícios. 

Sabe que ele pagará o crime de ter precipitado os vivos no reino dos mortos, de ter relegado 
uma vida humana à sepultura ao mesmo tempo em que reteve sobre a terra um morto que 
pertence aos deuses do inferno, um morto que ele frustra de seus direitos, das oferendas, dos ritos 
que lhe são devidos.

É por isso que as Erínias, as executoras do inferno e dos deuses, às vezes lentas, mas sempre 
seguras, estão ali e o espreitam, e vão prendê-lo na rede de desgraças que ele próprio teceu.

O desfecho é bem conhecido: Creonte é alertado pelo Corifeu de 
que Tirésias nunca pronunciou sobre a cidade uma mentira. O Corifeu 
o persuade de libertar a princesa. Convencido, ele tenta voltar atrás e, 
salvando Antígona, evitar que a dor se espraie, contaminando tudo e 
todos. Tarde demais, Antígona já havia se suicidado.

Hemon mata-se na frente do pai, e Eurídice, mulher de Creonte, 
inconformada com o suicídio do filho, o acompanha na morte. 

Resta a Creonte, como antes a Antígona, o lamento, invocação da 
morte – esperada, desejada, urgente – porque possível encontro marca-
do com os seus. O poder temporal, vencido, humilhado, dissolve-se na 
esperança de um outro mundo de tempo infinito. 

Ah, razão que é desrazão, triste tolice das decisões que tomei! Ah, filho meu, uma jovem 
morte se apoderou de tua juventude! Morreste e partiste, sucumbindo a uma demência que foi 
minha, não tua!

Doravante, não sou mais que um nada.
Ah, que venha então, que me parece a mais bela das mortes, a que será o fim de minha vida. 

Que jamais eu reveja um amanhã! 
Levem para longe daqui o louco que te matou, meu filho, sem o querer, e a Eurídice, como 

a ti. Desgraçado, não sei o que fazer nem de qual dos dois me ocupar. Tudo vacila entre minhas 
mãos, sobre minha fronte se abateu um destino pesado demais a suportar.
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O Corifeu toma a palavra:
A sabedoria é de longe a primeira das condições da felicidade. Não se deve jamais cometer 

uma impiedade em relação aos deuses. Os orgulhosos veem suas grandes palavras retribuídas pe-
los grandes golpes do destino e não é senão com o passar dos anos que eles aprenderão a ser sábios. 

As tragédias gregas se inspiram da convicção de que as forças que 
constroem ou destroem nossas vidas escapam ao domínio da razão ou 
da justiça.

Essas forças sobrenaturais sem piedade nos induzem a agir contra 
nós mesmos, ocultam o erro, nos enlouquecem e corrompem nossas 
vontade de tal forma que nos tornamos os algozes de nós mesmos e os 
assassinos de quem mais amamos. 

Antígona sabe o que vai lhe acontecer, mas entre esse saber e o 
seu agir há um abismo que é preenchido pelo querer implacável dos 
deuses. Uma força mais forte do que ela a impele a seguir rumo à 
desgraça. Para além da revolta contra a Lei da cidade, há um destino 
que lhe é ditado. 

Há na tragédia a presença do inevitável e do irreparável que, combi-
nados, levam a cabo a destruição de personagens nobres cuja sorte entra 
em decadência para terminar em um fim desastroso.

O movimento da tragédia é o da descida vertiginosa dos píncaros do 
poder e da glória aos infernos do sofrimento, da humilhação e do caos. 

Em Édipo Rei, a peça que sucede a Antígona no repertório de Sófo-
cles, o rei Édipo, coberto de opróbrio, cego, mendigo, errante apoiado 
no ombro de sua filha Antígona que é ainda uma criança, é a imagem 
mais acabada dessa descida aos infernos em vida que marca o destino 
do herói trágico dos gregos.

Antígona e Creonte tombam prisioneiros de suas verdades. O con-
flito que os opõe é sem saída. Suas lógicas se negam e se excluem sem 
transigência possível. Antígona não pode nem quer contemporizar. Seus 
atos a condenam. 

Creonte pode apenas confirmar uma sentença já contida na proi-
bição que Antígona escolheu transgredir. Se Antígona deve desafiar  
Creonte para cumprir seu destino, para ele, o rei, o Homem, seus atos 
são desvario, loucura, desordem que leva ao caos.
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Condenada ao exílio perpétuo, culpada de invadir o território dos 
homens com a lógica do feminino, Antígona será banida do mundo dos 
vivos sem encontrar abrigo ou repouso no reino dos mortos. 

O mito de Antígona atravessou os tempos, como o eco insistente de 
uma voz a cada vez reencontrada. Nascida do imaginário humano, o 
imaginado, como num sonho recorrente, repercute representações fun-
damentais da experiência humana.

Como bem lembra George Steiner, assim como Édipo, Electra, Pro-
meteu ou Ícaro, Antígona, enquanto figura mítica, é uma “personifica-
ção coletiva”.

Tanto quanto as mãos espalmadas no fundo das cavernas ou os tem-
plos erguidos nas colinas à glória dos deuses, os mitos são testemunhos 
sobre o fenômeno humano. São ondas do inconsciente coletivo que vêm 
dar nas praias de todos os séculos. 

Chegam a nós sempre os mesmos, mas reinventados. Despertam sen-
timentos contraditórios, uma espécie de memória do já vivido – e por 
isso reconhecível – mas também a surpresa do inédito. Os mitos são 
feitos de agora e de outrora.

Antígona é um desses mitos, talvez o mais persistente, que vem en-
volvendo gerações com sua força encantatória, provocando identifica-
ções, servindo de metáfora a oposições irreconciliáveis. 

Cada geração visita Antígona com a angústia do seu conflito e en-
contra nela um espelho que preenche com as imagens e os fantasmas do 
seu tempo. 

No mundo contemporâneo evocar Antígona tem sido cada vez mais 
frequente. São tempos em que a ordem do mundo tornou-se irreconhe-
cível pela quebra do paradigma ancestral que separava o mundo público 
dos homens e o mundo secreto, privado, das mulheres.

Na evocação contemporânea de Antígona ecoa a inconformidade de 
gerações de mulheres que, no último século, recusaram o decreto de au-
sência e de silêncio que as excluía do político, desafiaram a condenação 
social e pisaram ainda que com passo incerto, os territórios do masculino. 

Esse eco vem se fazendo tanto mais audível quanto – passados os 
primeiros esforços ruidosos para se tornarem presentes e eloquentes – as 
mulheres buscam, nessa presença e palavra, afirmar a lógica do feminino.
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Se nos primeiros tempos as mulheres exercitavam-se na lógica do 
masculino como numa língua estrangeira para melhor se fazerem enten-
der no espaço público e ainda assim encontravam resistências e incom-
preensões que lhes pareciam injustas e excludentes, hoje muda o tom no 
acidentado diálogo homem/mulher.

A voz feminina evoluiu da modesta ambição de se fazer simplesmen-
te ouvir no espaço público para, bem mais contundente e subversiva, lá 
tentar dizer a Razão do Feminino. Reencena-se, assim, no enfrentamen-
to contemporâneo, o desafio de Antígona e Creonte.

No espelho de Antígona, em que tantos se quiseram refletidos, as 
mulheres de hoje descobrem um rosto arquetípico. Em tempos de opo-
sição irredutível, a frágil princesa tebana que, afirmando lei própria, 
negou a autoridade do Rei e do Homem, pele nua do feminino, volta 
ao proscênio, viva, fugitiva do esquecimento e acena às novas gerações.



e n s a i o

Machado de Assis inédito, 
desconhecido, anônimo, 
surpreendente...

Fel ipe  Pere ira  Rissato

O trabalho de resgate da obra de Machado de Assis ao 
longo dos anos tem demonstrado que, apesar das 
inúmeras tentativas de consolidar a divulgação dos 

textos do autor, esta é uma tarefa que, infelizmente, está longe 
de ser concluída. Se por um lado é decepcionante ter a cons-
ciência da reunião parcial dos escritos de um dos maiores ar-
tistas da língua, por outro reserva aos pesquisadores a imensa 
satisfação de, volta e meia, desencavarem das páginas de um 
velho jornal ou em um manuscrito engavetado peças que es-
tavam fadadas ao imerecido e involuntário olvido dos leitores.

Imagine-se qual foi a reação de José Galante de Sousa ao 
descobrir, em 1972, aquele que atualmente é considerado o 
primeiro soneto de Machado de Assis: “À Il.ma Sr.a D. P. J. 
A.”, publicado no Periódico dos Pobres em 3 de outubro de 1854, 
superando em 95 dias a composição de “A Palmeira”, datado 
de 6 de janeiro de 1855 e publicado dez dias depois na Mar-
mota Fluminense, cedendo, então, o seu lugar como primeira 
obra machadiana. Com esse achado, Galante retificava suas 
duas obras indispensáveis de referência: Bibliografia de Machado 
de Assis (1955) e Fontes para o estudo de Machado de Assis (1969, já 
em 2.a edição).

Graduado em 
Comunicação 
Social: 
Publicidade e 
Propaganda 
pela FEAPA 
e pesquisador 
independente. 
Autor de 
Iconografia de 
Euclides da Cunha 
(Instituto 
Memória, 
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diversos, 
atua em 
levantamentos 
de textos 
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Machado de Assis escreveu ininterruptamente por 54 anos, de 1854 a 
1908, ano em que faleceu e deu a lume o derradeiro romance: Memorial de 
Aires. Neste mais de meio século de vida literária, iniciou-se na poesia, 
enveredou para a crítica, escreveu crônicas, foi dramaturgo, tradutor, 
exímio romancista e criou infindáveis contos.

Com essa variada gama de trabalhos, publicados sobretudo na im-
prensa, não obstante terem sido por ele próprio reunidos em livro, mui-
tos ficaram pelo caminho, seja por uma seleção rigorosa do próprio 
autor, seja por terem escapado de seu crivo.

Falecido Machado de Assis, a reunião dos textos que por ele não 
foram enfeixados em volume não tardou a acontecer. Decorridos dois 
anos, em 1910 foram editados: Teatro, Crítica e Outras relíquias (uma alu-
são a Relíquias de casa velha, de 1906), tendo como organizador o amigo, 
discípulo e acadêmico Mário de Alencar, que logo na abertura de Teatro 
adverte, em tom de confissão: “Contém este volume todas as obras 
de teatro originais de Machado de Assis, com exceção de duas peque-
nas peças – Desencantos e As Bodas de Joaninha – das quais não se achou 
exemplar.”1 Desencantos felizmente chegou até nós, mas não tivemos a 
mesma sorte com As Bodas de Joaninha, que na verdade era uma tradução. 
Mário de Alencar desconsiderou peças apenas representadas em públi-
co, cujos textos permanecem perdidos.

Passado esse resgate inicial, foi nos anos 1950 que a obra machadiana 
cresceu substanciosamente, graças às pesquisas de José Galante de Sousa 
e do acadêmico Raimundo Magalhães Júnior. Na Bibliografia, já mencio-
nada, Galante de Sousa dá pistas valiosas para qualquer pesquisador, do 
neófito ao mais experiente, indicando, até mesmo, obras ignoradas. No 
tocante aos contos machadianos, Magalhães Júnior coligiu nada me-
nos que cinco volumes: Contos Esparsos, Contos Esquecidos, Contos Recolhidos, 
Contos Avulsos e Contos Sem Data. Nos anos 1960, o pesquisador francês 
Jean-Michel Massa passou a fazer parte do seleto grupo de grandes des-
cobridores de textos esquecidos, do qual também fizeram parte Plínio 
Doyle e o acadêmico Josué Montello. Mais recentemente destacam-se o 
inglês John Gledson e Ubiratan Machado.

1 ASSIS, Machado de. Teatro. Rio de Janeiro/Paris: H. Garnier, 1910, p. 7.
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Apesar da busca incansável e ininterrupta que fizeram, os pesquisa-
dores que vieram antes de nós permitiram que Machado de Assis, mes-
mo decorridos mais de cem anos de seu falecimento, continuasse a ser 
uma fonte inesgotável, como um poço de petróleo, fazendo dali jorrar 
verdadeiras preciosidades.

Com efeito, a produção literária de Machado de Assis ainda a ser 
encontrada é tão numerosa, que, tão complicado quanto deslindá-la, é 
atribuir um adjetivo a cada um desses achados sem repetir os mesmos 
clichês: inédito, desconhecido, raro, esquecido... muito embora seja uma 
redundância válida.

O interesse na busca por textos de um determinado autor não tem, 
necessariamente, um objetivo unicamente literário. E sua revelação, por 
vezes, propicia concomitantemente a elucidação de importantes dados 
biográficos. Foi o que ocorreu em 2015 com a divulgação feita por Wil-
ton Marques, professor da Universidade Federal de São Carlos, do po-
ema “O Grito do Ipiranga”, publicado no Correio Mercantil na edição de 
8-9 de setembro de 1856, o qual Machado assinou com o nome comple-
to, algo incomum. Até então se acreditava que o primeiro trabalho do 
escritor publicado naquele jornal fosse de 1858.

Ainda em 2015 foi doada à Academia Brasileira de Letras a coleção 
que estava com a família do acadêmico José Veríssimo. Nela, além de 
cartas inéditas de Machado (que infelizmente não chegaram a tempo 
de figurar no último tomo da Correspondência de Machado de Assis, editada 
pela Academia desde 2008 sob a supervisão do acadêmico Sergio Paulo  
Rouanet), havia uma fotografia também inédita que, se em nada contri-
bui à sua bibliografia, pelo menos enriquece a iconografia.

Recentemente tivemos o júbilo de encontrar alguns trabalhos de Ma-
chado de Assis que julgamos necessários e dignos de serem conhecidos 
do público, dos quais damos aqui a devida transcrição. O primeiro deles, 
inclusive, é um poema que se pensava ser inédito, pertencente à coleção do 
renomado bibliófilo Manoel Portinari Leão e que figurou na exposição 
“Machado Vive!”, preparada pela Academia na efeméride do centenário 
de falecimento do escritor e em cujo catálogo figura estampada uma ima-
gem parcial do manuscrito2. Trata-se do poema “Desculpas”, composto 

2 ACADEMIA Brasileira de Letras; BUENO, Alexei (org.). Machado Vive: exposição comemorativa de 
100 anos de morte de Machado de Assis. Rio de Janeiro: ABL, 2009, p. 171.
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de seis oitavas e escrito no álbum da senhora Adelaide Moraes Amoedo, 
esposa do artista plástico Rodolfo Amoedo, um dos participantes da fa-
mosa Panelinha da Academia nos primórdios do século XX.

O poema foi publicado por Coelho Neto na coluna “Correio Flumi-
nense” do jornal O Comércio de São Paulo, na 1.a página da edição de 22 de 
julho de 1894, onde colaborava. Em tom jovial, o cronista pede perdão 
por ter “furtado” os escritos de um álbum que recebera para ali escrever 
um pensamento, justificando-se, porém, ter prometido “boa literatura” 
aos leitores, o que então cumpria. Além do poema de Machado de Assis 
(o primeiro a figurar na crônica), Coelho Neto também divulga os de 
João Ribeiro, Rodrigo Octavio, Fontoura Xavier e Valentim Magalhães. 
Eis o poema de Machado de Assis:

“Desculpas

Eu devo, minha senhora,
Pôr aqui rosas e estrelas...
Depois de tanta demora,
Eu devo, minha senhora,
Pedir aos lábios da aurora
Todas as rosas, trazê-las.
Eu devo, minha senhora,
Pôr aqui rosas e estrelas.

Confesso este meu pecado,
Fui em extremo tardio.
Guardei vosso livro amado,
Confesso este meu pecado.
Cá o tive demorado
Dias e dias a fio.
Confesso este meu pecado,
Fui em extremo tardio.

Não trago, entretanto, as flores
Nem as estrelas devidas.



Machado de Assis inédito, desconhecido, anônimo, surpreendente.. .  123

Esperei pelos alvores,
Não trago, entretanto, as flores.
Pelos grandes esplendores
Esperei, das noites idas.
Não trago, entretanto, as flores
Nem as estrelas devidas.

A noite abanou a fronte,
A aurora riu-me na cara.
De horizonte a horizonte
A noite abanou a fronte.
Onde és, tu divina fonte
Da inspiração viva e clara?
A noite abanou a fronte,
A aurora riu-me na cara.

Castigo foi, certamente,
Da minha descortesia.
Andei incorretamente;
Castigo foi, certamente.
De um golpe esta minha mente
Desaprendeu a poesia.
Castigo foi, certamente,
Da minha descortesia.

Daí esta lauda apenas
De desculpas mal atadas;
Ficam-me de sobra as penas,
Daí esta lauda apenas.
Nem umas tristes falenas,
Nem umas rosas murchadas;
Daí esta lauda apenas
De desculpas mal atadas.

19-junho-1893.

Machado de Assis.”
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Em suas crônicas, Machado de Assis reprovava a escravatura, e quan-
do esta perdia terreno em favor dos escravos, o escritor não disfarçava 
seu entusiasmo. Foi assim em 25 de março de 1884, quando a abolição 
da escravidão foi concluída no Ceará, o que vinha ocorrendo desde 1883, 
sendo a primeira província brasileira a dar este passo para a posteridade. 
No mesmo dia, Machado de Assis escreveu dois aforismos. O que foi 
publicado na Gazeta de Notícias e mais difundido, assim dizia: “O Ceará 
é uma estrela; é mister que o Brasil seja um Sol”. A Gazeta Suburbana, 
também publicada no Rio de Janeiro, estampou: “A Pátria merece tudo: 
demos-lhe, ao menos, alguma cousa”. Menos conhecido, porém, foi o 
aforismo publicado em A Terra da Redenção, ainda em 1883, no primeiro 
número desse obscuro periódico, impresso na capital do Império em 24 
de maio de 1883. O texto foi resgatado por Lusirene Ferreira, em 2010. 
Nele, assim se exprimiu Machado:

A escravidão é a mancha negra. O Ceará inventou a mancha cristalina. Pingou a liberdade 
em um ponto do território; o pingo vai-se alargando e invadindo o resto. A mancha da escravi-
dão é passageira, a da liberdade será eterna.

Mas A Terra da Redenção conservou em suas páginas outra colaboração 
esquecida, datada de 25 de março de 1885, exatamente um ano após a 
abolição da escravatura no Ceará:

Amar a liberdade é amar uma cousa superior, como a justiça e a razão. Felizes os povos, que 
lhe sacrificam alguma parte de si mesmos; ela é ainda a que mais e melhor retribui – primeiro 
na consciência, depois no futuro.

No que tange a essa espécie de homenagens, a inspiração de Macha-
do na década de 1880 foi muito abrangente. Tal é essa abrangência que 
temos o dever de destacar a existência de uma homenagem perdida que 
não tivemos a primazia de encontrar. O texto (não se sabe se em prosa 
ou verso) foi publicado no jornal Cosmopolita de 20 de setembro de 1884, 
editado no Rio de Janeiro em número especial com tiragem de 15 mil 
exemplares, comemorativa aos 14 anos da entrada das tropas italianas 
em Roma, o que concorreu para a queda do poder temporal do papa. 
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A coleção da Biblioteca Nacional, conforme indicam os Anais daquela 
instituição em 1965, registrava que havia no acervo todos os 51 números 
do Il Cosmopolita datados de 1884, que, na virada do ano, trocou o título 
para L’Italia. A consulta ao catálogo feita atualmente, porém, nos remete 
ao número reduzido e lastimável de apenas dois exemplares. Com a pre-
sente indicação, fazemos votos que outros pesquisadores tenham mais 
sorte em encontrar esse texto.

Ainda no campo das homenagens, temos uma breve retificação a fazer 
à compilação das Poesias completas, de 1901. Das 70 composições reunidas, 
julgava-se que quatro delas fossem inéditas até ali surgirem. Contudo, duas 
delas, “Lindoia” e “José de Anchieta” já haviam sido publicadas. “Lindoia”, 
sob o título primitivo de “A festa de Lindoia”, apareceu em A República Por-
tuguesa, que, apesar do nome, era editado no Rio, numa polianteia em come-
moração ao centenário da morte de Basílio da Gama, em 31 de julho de 1895. 
“José de Anchieta”, por sua vez, figurou na 1.a página d’O Comércio de São 
Paulo de 27 de dezembro de 1896, na transcrição da conferência “Anchieta na 
poesia e nas lendas brasileiras” proferida na capital paulista por João Mon-
teiro, vice-diretor da Faculdade de Direito de São Paulo. Machado de Assis 
escreveu o poema especificamente para a palestra, como informa a Gazeta 
de Notícias da mesma data e a carta, datada de 12/11/1896, publicada no 
tomo III da Correspondência de Machado de Assis (2011), na qual João Monteiro 
agradecia Machado pelos “belíssimos tercetos”. Aliás, antes mesmo de fazer 
parte das Poesias completas, “José de Anchieta” foi incluído no livro III Cente-
nário do Venerável Joseph de Anchieta (1900), que reúne várias conferências lidas em 
São Paulo alusivas àquela efeméride.

Outra retificação deve ser feita em relação ao poema quase ignorado 
“A Uma Atriz”, cujo manuscrito pertence a Arnaldo Saraiva, professor 
da Universidade do Porto e sócio correspondente da Academia Brasi-
leira de Letras. O jornal O Globo de 30 de setembro de 1989 transcreveu-
-o, dando-o como inédito. Porém, já havia sido publicado na 1.a página 
da Gazeta da Tarde, do Rio, de 23 de fevereiro de 1884, sob o enigmático 
título “X***”. Apesar de ter sido recuperado do limbo, não figura (como 
outras peças resgatadas ao longo do tempo) em nenhuma das edições 
das obras completas de Machado de Assis, nem mesmo naquelas dedi-
cadas exclusivamente a reunir a sua poesia.
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O último dos textos aqui apresentados é uma crônica anônima, pu-
blicada no 2.º (e provavelmente último) número da Revista Luso -Brasileira, 
de 31 de julho de 1860. Machado de Assis, com 21 anos de idade, tece 
comentários acerca de um assunto melindroso: a perda da mãe; assunto 
por ele referenciado apenas em 1856 em versos e prosa na Marmota Flu-
minense e quatro meses antes, num drama teatral inconcluso, quando o 
pequeno jornal já se intitulava A Marmota.

Galante de Sousa assim referencia a Revista Luso-Brasileira na Bibliografia 
de Machado de Assis: “O nome de Machado de Assis figura entre os dos 
colaboradores da Revista Luso-Brasileira. [...]. Encontramos na B. N. os n.os 
1 e 2, respectivamente, de 15 e 31 de julho de 1860. Em nenhum de ambos, 
porém, aparece colaboração de Machado de Assis.”3

A prudência de Galante de Sousa em atribuir erroneamente a Ma-
chado de Assis a autoria de textos que não saíram da pena do grande 
autor, como já ocorrera de forma irresponsável, contribuiu para que 
ele ficasse reticente em relação a essa seara. Analisando as duas edições 
da revista, a lista de colaboradores é ampliada de 37 para 40 entre um 
número e outro. Essa quantidade é aumentada para 43 verificando as 
colaborações assinadas, onde constam assinaturas de outros três não lis-
tados. Porém, mesmo com essa diversificação de colaboradores, apenas 
11 deles assinam os trabalhos (12, se contarmos uma abreviatura); alguns 
mais de uma vez numa mesma edição. No 1.o número, o artigo “Elina” 
está subscrito apenas por M. Dos colaboradores identificados com a 
letra M, temos: Manoel Antonio Duarte Moreira, Machado de Assis e 
Mendes Campos. Nenhum deles está entre os onze que subscreveram 
seus trabalhos. Não temos, entretanto, subsídios seguros para afirmar 
que por trás daquele M estava Machado de Assis.

O texto que aqui damos publicidade, como dissemos, é anônimo. To-
davia, encontramos nele alguns elementos que sustentam a tese de que seja 
da lavra machadiana. No artigo em questão, embora o assunto abordado 
(a lembrança da falecida mãe) não seja daqueles em que se possa fugir do 

3 SOUSA, J. Galante de. Bibliografia de Machado de Assis. Rio de Janeiro: INL, 1955, p. 242.
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lugar-comum: a dor da perda, a saudade, por exemplo, podemos encon-
trar as mesmas imagens evocadas por Machado de Assis em seus escritos 
de 1856 e, principalmente, na peça teatral iniciada naquele mesmo 1860. 
Tomemos por amostragem os versos de “Minha Mãe”, apontados como 
uma imitação de William Cowper – inglês que, segundo Jean-Michel 
Massa, Machado certamente leu em tradução francesa – mas que são 
apenas inspirados em “On the receipt of  my mother’s portrait” e publica-
dos na Marmota Fluminense em 2 de setembro de 1856:

Quem foi que o berço me embalou na infância
Entre as doçuras do empíreo vêm?
E nos beijos de célica fragrância
Velou meu puro sono? Minha mãe!

Quem [...] minha fronte infantil encheu de rosas
De mimosos sorrisos? – Minha mãe!

Há ainda os versos de “O meu viver”, “Saudades” e “Lágrimas”, 
bem como o trabalho em prosa “Página Íntima”, todos subscritos por 
A. na Marmota Fluminense. Mas a aproximação mais surpreendente com o 
texto anônimo é justamente o que está no drama em um ato Odisseia dos 
Vinte Anos, cujo personagem Luiz, pintor e poeta, pode ser encarado como 
o alter ego do autor. Publicado em 30 de março de 1860 n’A Marmota, tam-
bém está anônimo, sendo a autoria de Machado de Assis creditada no 
índice dos trabalhos estampados nas edições daquele mês. Num dado 
momento do diálogo que travava com Álvaro, Luiz diz o seguinte:

Tenho vinte anos; perdi minha mãe aos nove. Fiquei[,] por conseguinte[,] só: só, compreendes 
bem, quando não temos o seio materno para encostar a cabeça; é a solidão que nos cerca, solidão do 
deserto, solidão dos limbos povoada de sombras, e deserta como o nada! Achei-me só, pois. Vês-me com 
vinte anos, cheio de mocidade: mas que mocidade! nem um afeto! nem um coração! nada! Aqui e ali só 
encontro o desdém! queria amigos e tenho protetores! queria corações e encontro espíritos! nem um seio 
de mulher, nem uma cabeça de vinte anos que case as suas com as minhas primaveras! Só, isolado no 
meio da sociedade, que corre e salta, ama e delira, eu sou como aquele Tântalo dos Edds pagãos; vejo 
passar por mim os corações e os afetos e não posso agarrar um só. Parece que vento de temporal os leva. 
É demais. Sou pobre como vês: quem me quereria assim? A humanidade é como o touro, gosta das 
púrpuras, gosta dos ouropéis. O século é dos cínicos e dos parvos. Tudo está prostituído!
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Por alguma razão, Machado de Assis deixou incompleta essa cola-
boração, retomando-lhe o tema, a ele tão sentido, quatro meses mais 
tarde na Revista Luso-Brasileira, não mais em forma de teatro. Além das 
expressões semelhantes, o fato do artigo anônimo conter, também, a 
informação da perda da mãe aos nove anos4 é fator preponderante para 
se atribuir com maior segurança a autoria de Machado de Assis. Dos 
colaboradores da revista, certamente Machado não foi o único a ficar 
órfão ainda criança; José Carlos Rodrigues, por exemplo, ficara órfão 
aos 13, em 1858, quando já residia na capital da Corte, tendo sua mãe 
falecido aos 33 anos5. Entretanto, Machado provavelmente foi um dos 
únicos a ficar órfão naquela idade. Eis o artigo:

 � “Lembranças de minha mãe
Minha mãe morreu tão cedo!...
Eu era pequeno, era feliz; porque não conhecia os enganos do mun-

do, e os pesares da vida; inocente corria por entre as campinas, colhia 
flores e ia derramá-las sobre a minha mãe, saltava os regatos que encon-
trava no meu brincar, corria atrás da borboleta azul,6 travava com ela um 
combate que acabava pela minha vitória; adormecia sossegado e feliz no 
meu berço inocente, embalado pelas cantigas e pelos beijos maternos 
que nas faces recebia; eu dormia o sono da infância [,] era feliz: oh! 
quem me dera sempre viver assim! Ao depois cresci, quando podia re-
tribuir-lhe as suas carícias; quando mais me era precisa a sua existência, 

4 A mãe de Machado de Assis, d. Maria Leopoldina Machado da Câmara, ao casar-se Maria Leopoldina 
Machado de Assis, falecera a 18 de janeiro de 1849, às vésperas de completar 37 anos. Contava Machado 
de Assis, 9 anos e 7 meses de idade.
5 Um depoimento manuscrito de Carlota Rodrigues Lopes, irmã de José Carlos Rodrigues, arquivado 
no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, registra a idade de 23 anos. Contudo, obituários publi-
cados em jornais fluminenses consignam o enterro de Anna de Albuquerque Vidal Rodrigues, casada, 
com 33 anos, em julho de 1858. De fato, se tivesse 23 anos em 1858, teria dado à luz José Carlos Rodrigues 
em 1844 com apenas nove, algo praticamente inconcebível.
6 Em Memórias Póstumas de Brás Cubas (1880), ao ser atacado por uma borboleta preta, o personagem-
-título se pergunta: “Também por que diabo não era ela azul?”.  Na crônica A Semana (Gazeta de Notícias) 
de 19 de fevereiro de 1893, Machado revela: “Tenho particular amor às borboletas. Acho nelas algo das 
minhas ideias, que vão com igual presteza, senão com a mesma graça.” O interesse de Machado pelas 
lepidópteras é também evidente na escolha dos títulos dos seus dois primeiros livros de poesias: Crisá-
lidas (1864) e Falenas (1870).
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a cruel sorte m’a roubou; oh! quanto sofro hoje que isolado do mundo, 
cansado da vida, não encontro o seio para esconder as minhas lágrimas, 
e nem os seus hinos para adoçar-me as dores.

...Uma mãe!... Palavra sublime, que enche o coração de prazer e entu-
siasmo, que eleva a alma a um viver inocente e belo.

Uma mãe!!... Único ente que nos ama no mundo, que compreende 
as nossas dores, que sofre quando sofremos, que chora quando nossa 
alma é triste, que se desespera quando choramos, e que morre quando o 
homem deixa o mundo de ilusões e prazeres para ir viver no mundo das 
felicidades. – Dores reais, sofrer sincero.

Oh! como é triste existir sem ter o elo que nos prende à vida, sem 
os afagos do verdadeiro amor, sem as doçuras da verdadeira afeição. E 
haverá quem não chore uma mãe?

Quem não sinta um vácuo no coração quando uma lágrima se des-
liza no túmulo de uma mãe[?] Quem não sofra muito sem os cuidados 
desse anjo que o Senhor enviou à terra para ensinar-nos o amor, o dever 
e a religião?

Oh! eu sou infeliz, muito infeliz...
Aos 9 anos perdi minha mãe, fiquei só no mundo; só como a rola 

sem o ninho! Entrei no mundo das ilusões e dos enganos; sofri muito, 
descri muito. A sociedade egoísta e corrupta fez-me descrer de todas 
as felicidades, de todo o amor sincero e verdadeiro, de toda a virtude; 
porque já tinha perdido o único ente que me amava com amor sincero7, 
e a crença que me fazia feliz: fugi do mundo, entreguei-me à solidão e 
muito chorei, porque não encontrei quem me acalentasse nos braços e 
mitigasse as minhas dores. – Não tinha mãe!

Como eu sofro!... minha mãe, lá da mansão dos justos, lança a bên-
ção sobre teu filho, pede a Deus pela felicidade do padecente. Eu sem 
ti, sem o perfume da flor que me fazia feliz e crente, chorarei sempre 
sem consolação; porque uma mãe perde-se uma vez e nunca mais se 
encontra8.”

7  Antes da mãe, Machado perdera a irmã, Maria, nascida em 1841 e falecida em 1845, aos 4 anos. 
Advindo a morte da mãe, Machado sentia-se só, mesmo com o pai, Francisco José de Assis, ainda vivo.
8 Uma clara alusão reprovativa ao casamento do pai, em segundas núpcias, com Maria Inês da Silva, 
ocorrido em 18 de junho de 1854.
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Para concluir, exibimos uma contribuição à iconografia de Machado 
de Assis. Da mesma forma que no ano passado surgiu a fotografia iné-
dita, já aludida, tomada no Atelier Daguerre, entre 1896 e 1897, quando 
este estabelecimento se situava à rua dos Ourives, 69, no Rio, numa rara 
posição frontal do retratado, encontramos uma imagem nos mesmos 
moldes, publicada no n.º 46 de Brasil-Portugal, de 16 de dezembro de 
1900, ilustrando um trecho de “Versos a Corina”. Apesar de ser uma 
revista portuguesa, teve os trabalhos machadianos ali transcritos refe-
renciados por Galante de Sousa, mas a fotografia, bem peculiar e talvez 
a primeira do escritor já sessentão, passou despercebida, ora resgatada:
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João de Scantimburgo

Ar naldo Nisk ier

Quinto ocupante da Cadeira 36 da Academia Bra-
sileira de Letras, cujo patrono é o escritor Teófilo 
Dias, o jornalista, professor e escritor brasileiro João 

de Scantimburgo, descendente de italianos, nasceu em Dois 
Córregos (SP), em 31 de outubro de 1915. Cresceu e estudou 
em Rio Claro, onde trabalhou para Humberto Cartolano da 
Caetano, Cartolano & Cia. Ainda em Rio Claro dirigiu o jornal 
diário Cidade de Rio Claro.

Mudou-se para São Paulo em 1940. Depois de um come-
ço árduo, conseguiu uma posição na Rádio Bandeirantes, até 
1943. Trabalhou para O Estado de S. Paulo, na época sob a direção 
de Abner Mourão. Escreveu para o Diário de S. Paulo, do qual 
foi diretor. Comprou, com sócios, o canal de TV Excelsior. 
Dirigiu o Diário do Comércio da Associação Comercial de São 
Paulo. Teve também o seu próprio jornal, o Correio Paulistano, 
que durou seis anos.

Foi mestre em Economia e Doutor em Filosofia e Ciências 
Sociais e também professor da Fundação Armando Álvares 
Penteado e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Um dos mais importantes líderes monarquistas do Bra-
sil, redigiu o boletim “O Cetro”, do Comité de Estudos do 
Problema Monárquico, publicado em São Paulo nos anos 50. 
Nos anos 70 colaborou com “Mensagem”, boletim monar-
quista publicado em Porto Alegre pelo então jornalista Paulo 

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
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Palmeiro Mendes. Publicou mais de 20 livros, entre os quais: O poder 
moderador (1980) e A crise republicana presidencial (2000), em várias de suas 
obras, mostrou seu pensamento pró-monarquia, como pode ser visto 
em O destino da América Latina, publicado em 1966.

Sempre foi amigo do Príncipe Dom Pedro Henrique de Orleans e 
Bragança, Chefe da Casa Imperial do Brasil de 1921 a 1981, apoiando 
naturalmente seu filho e sucessor, o Príncipe Dom Luiz. Também man-
tinha contato com membros de nobreza e da realeza da Europa, sendo 
amigo do arquiduque Otto de Habsburgo. Combinava o monarquismo 
com suas convicções religiosas, sendo um católico fervoroso, fazendo 
questão de transparecer, em suas obras, a religiosidade.

Entrou para a Academia Paulista de Letras em 1977. Ocupou a Ca-
deira 8 cujo patrono é Bárbara Heliodora e fundadora Presciliana Du-
arte de Almeida. Sucedeu Aureliano Leite.

Em 21 de novembro de 1991 foi eleito para a Academia Brasileira de 
Letras na sucessão de José Guilherme Merquior. Sua posse foi em 26 de 
maio de 1992.

Scantimburgo foi casado duas vezes, sendo a última com a condessa 
Anna Teresa Maria Josefina Tekla Edwige Isabella Lubowiecka, da famí-
lia dos condes poloneses de Lubowiecka, falecida em 2003, com quem 
não teve filhos.

O Acadêmico morreu em 22 de março de 2013, em São Paulo, após 
uma crise de diabetes. 

Entre outras obras escritas por João de Scantimburgo estão José Ermírio 
de Moraes – O homem e a obra (1975), Interpretação de Camões à luz de Santo Tomás 
de Aquino (1979), O café e o desenvolvimento do Brasil (1980), O drama religioso de 
Rui Barbosa (1994), Eça de Queiroz e a tradição (1995), O mal na História – Os 
tolitarismos do século XX (1999) e Os olivais do crepúsculo (2000).
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Efeméride: 50 anos da posse 
de Adonias Filho na ABL

Antônio Tor res

Recebido nesta Casa por Jorge Amado no dia 28 de 
abril de 1965, Adonias Filho foi o quinto ocupante 
da Cadeira 21, fundada por José do Patrocínio, tendo 

como patrono Joaquim Serra, o abolicionista que ensinou o 
país a “soletrar a liberdade”, segundo o testemunho de Macha-
do de Assis, evocado por Adonias em seu discurso de posse, ao 
suceder a Álvaro Moreyra, que sucedeu a Olegário Mariano, 
e este a Mário de Alencar, que, por sua vez, foi o sucessor de 
Patrocínio. Adonias viria a ser sucedido por Dias Gomes. Em 
28 de outubro de 2002 a Cadeira 21 passou a ser ocupada por 
Paulo Coelho, em sucessão a Roberto Campos. 

Com a palavra, Adonias Filho:
O encontro que a Academia permite, fora da contemporaneidade, explica o que 

possa ser o mistério das aproximações entre os homens. Em suas gerações distantes, 
ultrapassando os problemas imediatos, suprimem todas as diferenças impostas pelo 
tempo para que subsistam as afinidades no sentido de percepção para com os ex-
tremos valores da vida. E, já iguais pela vocação, robustecem o grande encontro na 
exploração da mesma temática e na reivindicação das gerações.

Para Adonias essa temática era a da liberdade de Joaquim 
Serra, que havia estabelecido entre os seus antecessores o mais 
singular de todos os encontros, em gerações sucessivas, pela 
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coerência da mesma mensagem, vinda lá do começo da cadeira 21, que 
se colocou contra a escravidão. E que ele, escritor do seu tempo – vale 
dizer de outro tempo –, não podia evitar que os que a ocuparam an-
tes exigissem a luta contra a censura ideológica, contra o comando do 
partido único nas artes e nas ciências, contra o bloqueio cultural, que 
oprimia povos e humilhava o homem. 

Considerando-se que há 50 anos vivíamos um período nada demo-
crático, lido agora, o seu discurso soa eivado de palavras corajosas, em 
função da sua defesa da liberdade. Mas também não deixa de ser uma 
boa amostra dos recursos requintados do seu texto. 

Jorge Amado o saudou como grande escritor e homem da convi-
vência e da flexibilidade, que aqui chegava consagrado pela sua obra, 
cercado pela admiração da crítica e dos leitores, pelo apreço dos colegas 
de ofício e o respeito dos seus adversários políticos. 

Filho de Adonias Aguiar e Rachel Bastos Aguiar, ele nasceu em Ita-
juípe, no dia 27 de novembro de 1915, e faleceu em sua fazenda, no sul 
da Bahia, em 2 de agosto de 1990. Fez o secundário em Salvador, de 
onde mudou-se para o Rio de Janeiro em 1936, aqui retomando a sua 
carreira iniciada na imprensa baiana, passando a colaborar com o Correio 
da Manhã, e depois, como crítico literário, em vários jornais paulistas 
(entre eles, O Estado de S. Paulo e Folha da Manhã) e cariocas, como o Diário 
de Notícias e o Jornal de Letras. Foi diretor do Serviço Nacional de Teatro, 
da Biblioteca Nacional, da Agência Nacional do Ministério da Justiça, 
membro do Conselho Federal de Cultura e presidente da ABI. 

Romancista consagrado e autor de vários livros de ensaios, de histó-
rias para crianças, uma peça de teatro (O auto de Ilhéus) e uma História da 
Bahia, ele declarava sua ascendência da tragédia grega, sobretudo em Só-
focles, e que também concorreram para a sua obra Shakespeare, Dante, 
Tolstói e Faulkner. Além desses, foi leitor de Joseph Conrad, Virginia 
Woolf, François Mauriac, Thomas Hardy, de quem traduziu Judas, o obs-
curo, assim como de filósofos, pensadores, sociólogos. “A obra de Ado-
nias é, por conseguinte, a reconstituição parcial da memória de deuses, 
mitos, símbolos e alegorias de homens e mulheres acarretados de muita 
solidão, e do isolamento dos párias” – analisa o professor Jorge de Sou-
za Araújo em seu livro Floração de imaginários – o romance baiano no século 20, 
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vencedor de um concurso instituído pela Academia de Letras da Bahia, 
em parceria com a Brasken, e publicado em 2008, no qual ele pondera 
que se em Adonias oralidade e discurso são provindos dos gregos, os se-
res criados por ele são de carne e osso, e diversos são os grupos étnicos 
e sociais que ocupam a voz do relato, que descrevem roteiros e relevos 
não hegemônicos, sem hierarquizações concentradoras nem espaços de 
compensações idealizadoras. 

Empenhando-se nas pesquisas formais e de linguagem, e buscando a 
transposição do regional para o universal, Adonias Filho se inspirou na 
zona cacaueira da qual se originava – e que identificava como um peda-
ço de terra que era parte dele como seus próprios ossos – para escrever 
romances de grande densidade, a exemplo dos que constituem a trilogia 
formada por Os servos da morte, de 1946, Memórias de Lázaro (1952), Corpo 
vivo (1962). A estes, seguem-se O forte (1965), Léguas da promissão (1968), 
Luanda Beira Bahia (1971), As velhas (1975), Noites sem madrugada (1983). Em 
O forte ele varia de cenário, trocando o chão do cacau pelo mar, assim 
como em Luanda Beira Bahia, considerado o primeiro livro brasileiro que 
une, através da ficção, o Brasil e a África, sendo os seus personagens de 
Salvador e Ilhéus, e de cidades de Moçambique e Angola, numa história 
de amor de jovens que acabam envolvidos pelas ciladas do destino.

Ganhador de vários prêmios, entre eles o Jabuti, Adonias teve tradu-
ções em muitas línguas – inglês, francês, espanhol etc. Na Alemanha, 
seu tradutor foi Curt Mayer-Clason, o mesmo de Guimarães Rosa, que 
definiu o seu Corpo vivo – em carta a Jorge Amado –, como um romance 
“grande em qualquer língua e em qualquer literatura”. 

E aqui fica este breve registro da trajetória do acadêmico Adonias 
Filho, ao ensejo dos 50 anos da sua posse na Casa de Machado de Assis, 
na qual ele recebeu Rachel de Queiroz, Otávio de Faria, Mauro Mota 
e Joracy Camargo. Que o seu centenário, em novembro próximo, enseje 
não apenas o culto à sua memória, mas o renascimento da sua obra, que, 
lamentavelmente, vem caindo no esquecimento.
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A Pedra do Reino: o sertão 
mítico e poético de 
Ariano Suassuna

Carlos  Newton Júnior

A grande obra literária – como toda grande obra de arte 
– caracteriza-se pela originalidade da intuição artís-
tica do seu autor, nela materializada de maneira a lhe 

atribuir certa particularidade que a faz se sobressair entre as 
suas congêneres. O que torna a obra grande, de fato, é notada-
mente essa singularidade, a marca criadora pessoal que o autor 
lhe imprime, gerando, assim, um continente novo e irreal que é 
acrescentado ao mundo real, para lembrarmos, aqui, as lúcidas 
palavras de José Ortega y Gasset. Quanto mais perceptível for 
esta singularidade no texto, portanto, mais realizado artistica-
mente estará o escritor.

Dizem os historiadores da arte que Ghirlandaio, passando 
em revista a produção diária dos aprendizes de sua oficina, ao 
ver certos desenhos, que sempre se destacavam entre os demais, 
não perguntava pela sua autoria. Sabia que eram de um menino 
chamado Michelangelo Buonarroti, pois já havia um estilo que 
os identificava. O que o primeiro mestre de Michelangelo já 
percebia era a marca de uma intuição pessoal, presente naque-
les desenhos. E é precisamente a percepção de um estilo pesso-
al, muitas vezes discernível em certos caracteres morfológicos, 
no campo das artes plásticas, que leva à atribuição de autoria 
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de determinadas obras não assinadas, como ocorre, por exemplo, com 
alguns trabalhos do nosso Aleijadinho.

Nesse sentido, uma obra literária não difere de uma obra pictórica 
ou escultórica. Na obra de Ariano Suassuna, há uma indiscutível “at-
mosfera estilística” que a caracteriza como coisa única. Não foi por 
acaso que Wilson Martins, em crítica de primeira hora ao romance  
A Pedra do Reino (1971), encontrou “identidades evidentes” entre o ro-
mance e o teatro de Suassuna. E poderíamos acrescentar, às palavras do 
mestre, que essas identidades também se revelam em relação à poesia 
do autor – para não falar de suas criações no campo das artes visuais, 
que não apenas “ilustram” os seus textos, mas a eles se integram, numa 
fusão enriquecedora de sentidos, a exemplo do que ocorre em A Pedra do 
Reino ou nas “iluminogravuras”, divulgadas a partir da década de 1980.

Trata-se de uma identificação complexa, resultante, sobretudo, da 
onipresença do sertão, locus predominante no universo ficcional de Su-
assuna. À exceção do seu primeiro romance, Fernando e Isaura, em que 
as ações ambientadas no sertão concentram-se nos capítulos finais; de 
um ou outro poema de juventude, analisado isoladamente; ou mesmo 
de uma peça teatral, também de juventude e não retrabalhada na ma-
turidade, como O arco desolado, em tudo o mais que Suassuna escreveu 
sente-se a presença catalisadora e aglutinadora do sertão, a contribuir 
fortemente para a unidade do conjunto. 

Mas que sertão é este? O sertão suassuniano não pode ser identifica-
do, sem melhor exame, com o sertão nordestino amplamente difundido 
na literatura brasileira a partir do regionalismo moderno, a sub-região 
de clima semiárido que se transformou num dos cenários preferidos 
do chamado “romance de 30”, descrita, sobretudo, nos tempos de seca. 
Isto porque, ao sertão que lhe foi dado, Suassuna acrescentou um sertão 
em grande parte sonhado, um sertão transfigurado a partir do sertão 
real. Em certa medida, o sertão de Suassuna é o mesmo sertão seco, 
pedregoso e espinhento da caatinga, mas é, também, outro sertão, não 
descrito de forma naturalista, como fizeram os escritores regionalistas, 
mas de maneira a acrescentar, à verdade social da região, uma verdade 
mítica e poética – um sertão mais épico e maravilhoso, em grande parte 
influenciado pelo romanceiro popular nordestino.
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A transfiguração do sertão, na obra de Suassuna, ocorre em pelo me-
nos três planos distintos, porém complementares – o plano geográfico, 
o plano mitológico e o plano teleológico. Distintos porque represen-
tam, de fato, recortes específicos de uma mesma realidade a ser traba-
lhada, impondo, assim, diferentes formas de abordagem e tratamento; e 
também complementares, uma vez que a deformação poética que resul-
ta dessa transfiguração nada mais é do que uma conformação do mundo 
real à intuição pessoal e criadora do escritor.

No plano geográfico, e do ponto de vista do território, em primeiro 
lugar, deve-se observar que Suassuna promove uma redução do sertão, 
motivado, sobretudo, por questões de ordem familiar e afetiva. Seu bi-
savô, Raymundo Francisco de Salles, era pernambucano. “Suassuna” 
significa, em tupi, “cervo negro”; era o nome de um riacho que cor-
tava as terras da família, em Pernambuco, e que depois, por extensão, 
passou a denominar ora a propriedade, o “Engenho Suassuna”, ora 
os proprietários, “os Suassunas”. Do final do século 18 para o início 
do século 19, Raymundo foi morar no Rio Grande do Norte. Lá, no 
atual município de Martins, em 1824, nasceu seu filho Alexandrino, 
e o forte sentimento nativista que ainda vigorava após a independên-
cia fez com que Raymundo o batizasse com o nome de Alexandrino 
Felício Suassuna, oficializando, assim, o nome que era, até então, um 
apelido familiar. Alexandrino tornou-se fazendeiro, com propriedades 
no Rio Grande do Norte e na Paraíba, onde faleceu, em 1906, tendo 
sido sepultado no município paraibano de Catolé do Rocha. Foi em 
Catolé do Rocha que nasceu João Urbano Suassuna, nono filho do 
segundo casamento de Alexandrino e pai de Ariano Suassuna. Ariano, 
neto de norte-rio-grandenses, pelo lado paterno, e filho de paraibanos 
(sua mãe, Dona Ritinha, nasceu no atual município de Desterro, à 
época um vilarejo de Teixeira), também nascido na Paraíba e radicado 
no Recife a partir de 1942, casou-se com uma pernambucana, Zélia 
de Andrade Lima, com quem teve seis filhos pernambucanos, todos 
nascidos no Recife.

Não é à toa, portanto, que para o narrador de A Pedra do Reino o 
“coração do Brasil” seja formado por três “Províncias”: a Paraíba, o 
Rio Grande do Norte e Pernambuco. O “Quinto Império” sonhado 
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por Quaderna é constituído por sete reinos: “o dos Cariris Velhos, o da 
Espinhara, o do Seridó, o do Pajeú, o de Canudos, o dos Cariris Novos 
e o do Sertão do Ipanema”. À exceção de Canudos, no sertão da Bahia, 
trata-se de um sertão concentrado, como se vê, no “coração do Brasil”, 
nos três estados mais diretamente ligados à ascendência e a descendên-
cia do escritor.

A homenagem a esses três estados se estende às armas que Quaderna, 
em seus devaneios monárquicos e cavalarianos, usava “à guisa de lança 
e espada”, ou seja, um ferrão sertanejo de tanger gado e um rústico fa-
cão rabo de galo, bem como a seu rifle papo-amarelo. O ferrão foi por 
ele batizado como “a famosa lança Cariri”; o facão transformou-se na 
“legendária espada Pajeú”; seu rifle, por sua vez, recebeu o legendário 
nome de “Seridó” – novamente uma homenagem ao sertão da Paraíba, 
de Pernambuco e do Rio Grande do Norte.

É importante lembrar que todo o universo ficcional de Suassuna, 
delimitado por este sertão (reduzido, por um lado, do ponto de vista 
do território, mas ampliado, por outro, devido às questões universais 
que a partir dele são tratadas, o que faz do sertão uma espécie de 
“palco do mundo”), gira em torno de uma pequena cidade dos “Ca-
riris Velhos” da Paraíba, Taperoá, cidade em que o autor passou boa 
parte de sua infância e terminou transformando no cenário principal 
dos seus romances e peças de teatro. Assim, muitos dos problemas 
tratados na narrativa de Quaderna (e o mesmo se pode dizer em re-
lação às peças teatrais de Suassuna) são tipicamente urbanos, o que 
afasta ainda mais a obra suassuniana da poética regionalista. As intri-
gas literárias entre Quaderna e seus dois mestres e rivais, Clemente e 
Samuel, motivadas pela inveja mútua e pela ambição, comum aos três, 
de escrever uma obra de gênio, não se evidenciam apenas nas diver-
tidíssimas sessões da Academia de Letras dos Emparedados do Ser-
tão da Paraíba; são, salvo melhor juízo, de natureza idêntica àquelas 
encontradas em qualquer academia de letras, de qualquer cidade do 
Brasil e, possivelmente, do mundo.

A transfiguração no plano geográfico não implica, somente, reconfi-
guração de território, mas abarca outros elementos, a exemplo da fauna, 
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da flora ou da paisagem. Se, em sua viagem iniciática às pedras do reino, 
Quaderna se decepciona com a beleza e a dimensão das duas pedras 
que formam as torres da “Catedral Soterranha” do seu reino, por achá-
-las inferiores às descrições históricas e literárias que tinha delas, logo 
aprende, com seu companheiro de viagem, o fotógrafo Euclydes Villar, 
que a função da arte e da literatura é justamente corrigir a “mesqui-
nha realidade”.

Estabelecidas as linhas mestras do seu “estilo régio”, Quaderna 
pode, enfim, dar seguimento ao seu projeto literário, assumindo a 
“modesta” condição de “Cronista-Fidalgo, Rapsodo-Acadêmico e 
Poeta-Escrivão” que lhe permite construir o seu memorial à medida 
que revela os procedimentos de sua narrativa ao leitor. Não foram 
poucos os comentadores do romance que compararam Quaderna ao 
Dom Quixote, afirmando que o personagem de Suassuna era um ho-
mem dominado por quimeras e completamente destituído de razão. 
Ora, ao contrário de Dom Quixote, Quaderna encontra-se consciente 
de suas ações, ou seja, de que promove uma transfiguração do real para 
a construção de uma obra literária. Há, sem dúvida, algo de quixo-
tesco em seu projeto megalomaníaco de escrever a “Obra nacional da 
Raça Brasileira”, o que soa muito mais como uma sátira suassuniana 
à ambição quase sempre velada de todo escritor de escrever uma obra 
de gênio – engenhoso artifício que faz com que Suassuna ria até de 
si próprio. Bem mais quixotesco do que Quaderna, por exemplo, é o 
personagem Dom Eusébio Monturo, “O Paladino do Povo”, sobre-
tudo em seus rompantes de grande coragem, como se percebe, por 
exemplo, no Folheto LVIII, “A aventura da onça mijadeira”, que nos 
faz lembrar, no Dom Quixote, a “Aventura dos Leões”. 

Trata-se, no caso de Quaderna, de um equívoco cometido até mes-
mo por leitores atentos, a exemplo do crítico e tradutor Georg Rudolf  
Lind, responsável pela tradução de A Pedra do Reino para o alemão. Ao 
discorrer sobre a personalidade de Quaderna, afirma Lind:

“[...] este cronista é um louco varrido, um maníaco e tarado, se bem que a sua doidice não 
seja isenta de assomos de alta inteligência. Nesta mistura de doidice e inteligência reside o paren-
tesco de D. Pedro Dinis com D. Quixote [...]. É a loucura dum sonhador que, insatisfeito com 
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a época utilitária em que vive, tenta reconstruir à sua volta, com a ajuda da tradição folclórica 
do Nordeste, um reino de beleza e de arte no meio da desoladora pobreza do sertão.”1

Em várias passagens da sua narrativa, Quaderna chama atenção para 
o seu projeto de escritura, demonstrando que esse projeto não é fruto 
da “loucura de um sonhador”, como afirma Lind, mas da consciência 
de um escritor que procura criar a beleza artística a partir da desar-
monia real, operando, assim, nos moldes daquela espécie de “imitação 
corretiva” de que falava Aristóteles. Quaderna pretende, sim, reerguer 
um reino, mas “na pedra do Verso”. Como ele ainda afirma,

“Seria um Reino literário, poderoso e sertanejo, um Marco, uma Obra cheia de estradas 
empoeiradas, catingas e tabuleiros espinhosos, serras e serrotes pedreguentos, cruzada por Vaquei-
ros e Cangaceiros, que disputavam belas mulheres, montados a cavalo e vestidos de armaduras 
de couro.”2 

Adentra-se, assim, pelo plano mitológico. No sertão de Suassuna, os 
cangaceiros não são simples foras da lei, mas guerreiros antigos, extravia-
dos no tempo; os beatos são alçados à condição de profetas ou mesmo de 
santos do povo sertanejo, a exemplo de Antônio Conselheiro; vaqueiros 
são fidalgos e cavaleiros de armaduras de couro; amarelinhos são quengos 
imbatíveis na arte da astúcia, arma com que vencem os poderosos; doidos 
mansos são convertidos em mentirosos líricos; e o povo sertanejo, de um 
modo geral, é sujeito a visagens, o que termina por introduzir, nesse uni-
verso, o tema do maravilhoso, tão presente na literatura de cordel que as 
diversas classificações sugeridas para os folhetos nordestinos não deixam 
de mencionar o “ciclo do fantástico e do maravilhoso”.

João Cabral de Melo Neto, no belo poema intitulado “A Pedra do 
Reino”, demonstrou ter percebido, como poucos, a diferença funda-
mental entre o sertão descrito pelo regionalismo de 30 – um sertão que 
só falaria “a língua do não”, um “sertão osso” – e o sertão de Suassuna. 
Vejamos alguns versos:

1 LIND, Georg Rudolf. Ariano Suassuna, romancista. Revista Colóquio/Letras. Lisboa, n.º 17, pp. 29-44, 
jan. 1974.
2 SUASSUNA, Ariano. Romance d’A Pedra do Reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta. 3.ª ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1972. p. 75.
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Tu que conviveste o Sertão
quando no sim esquece o não,

e sabes seu viver ambíguo,
vestido de sola e de mitos,
.............................................
nos deste a ver que nele o homem
não é só o capaz de sede e fome.
..............................................
fantástico espaço suassuna
que ensina que o deserto funda3.

É importante observar que João Cabral usa o termo “fantástico”, em 
relação ao sertão suassuniano, como mero adjetivo, ou seja, o “fantásti-
co” entendido no sentido mais geral de oposição a um sertão “realista”, 
e não no sentido usado nas classificações dos folhetos de cordel, quando 
se menciona um “ciclo do fantástico e do maravilhoso”, como afirmado 
há pouco. Neste último caso, os termos “fantástico” e “maravilhoso” 
são usados para indicar categorias de beleza ou gêneros literários cujos 
conceitos são às vezes pouco precisos, causando certa confusão entre 
um e outro. No sertão de Suassuna, não se encontra propriamente o 
elemento “fantástico”, no sentido que lhe dá Todorov, mas aquilo que 
poderíamos chamar de “maravilhoso explicado”. A “explicação”, no 
caso, dá-se ora através do “estilo régio” do narrador, ora através de al-
guma condição momentânea que levaria os personagens a um estado de 
semiconsciência, inviabilizando, assim, uma possível “hesitação” entre 
real e sobrenatural que caracterizasse o fantástico. 

Não há como se falar, também, em “realismo mágico”, nos moldes 
do que vinha sendo feito na América hispânica, ao tempo da publicação 
de A Pedra do Reino. Isto porque o elemento mágico, em Suassuna, uma 
vez que é fruto da imaginação dos personagens, não é assumido por um 
narrador onisciente, tornando-se, assim, mais realista do que propria-
mente mágico.

3 MELO NETO, João Cabral de. Obra completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994. pp. 420-421.
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Não só A Pedra do Reino, mas toda a narrativa de Quaderna, o Decifrador, 
que continua em O rei degolado (1977), é um romance mítico, na medida 
em que o autor procura construir uma espécie de mitologia brasileira, 
sobretudo a partir de mitos existentes no sertão nordestino. É o caso, por 
exemplo, do mito da morte. No sertão, a morte é uma mulher, cujo nome, 
“Caetana”, é de origem desconhecida. Suassuna parte do nome e da ideia 
de que a morte se personifica em uma mulher para criar a sua personagem, 
a bela e terrível “Moça Caetana”, que ora aparece na forma de mulher ala-
da, ora na forma de onça, também alada, a “Onça Caetana”, cuja imagem, 
inclusive, é apresentada numa gravura, em O rei degolado.

Chega o momento em que até mesmo o sertão se transfigura em 
mito. Em As infâncias de Quaderna (parte de O rei degolado publicada apenas 
em folhetins semanais do Diário de Pernambuco), o protagonista discorre 
sobre “fatos misteriosos e enigmáticos” que antecederam a sua chegada 
ao mundo, contando como o sertão, aparecendo na forma de um mons-
tro divino, o Goiajara, “o próprio Sertão castanho, troncudo, intonso, 
peludo e barbado”, transfundiu-se em seu pai e possuiu a sua mãe, nove 
meses antes do seu nascimento.

Finalmente, para delinear este sertão mítico e poético de Ariano Su-
assuna, um sertão em que os fatos narrados compõem uma história 
decretada por uma divindade cruel, a “Onça-Malhada do Divino”, há 
que se falar, ainda, em uma transfiguração de ordem teleológica.

Em linhas gerais, no século 20, do ponto de vista da representação 
do sertão nordestino, não seria errado dizer que os escritores regiona-
listas foram influenciados por Euclides da Cunha, consequência direta 
daquele “choque mental, ético e estético que significou Os sertões”, para 
usar as palavras de Alexei Bueno. Mas o sertão descrito por Euclides 
– sob influência direta do regionalismo romântico de José de Alencar, 
como bem demonstrou o próprio Suassuna, em mais de uma ocasião – 
é um cenário com duas faces. A primeira é a face de inferno, representada 
pelo “sertão inóspito” de “areais exsicados”; a segunda é a de paraíso, 
quando, após as chuvas, não se vê mais o deserto, e “sobre o solo [...] 
ressurge triunfalmente a flora tropical”. 

Para Quaderna, além das faces de inferno e paraíso, o sertão possui 
uma face de purgatório. É por isso que o sertão lhe aparece como “uma 
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enorme Cadeia, dentro da qual, entre muralhas de serras pedregosas que 
lhe servissem de muro inexpugnável a apertar suas fronteiras, estivés-
semos todos nós, aprisionados e acusados, aguardando as decisões da 
Justiça”. O sertão – e por extensão o mundo – é, também, um lugar de 
sofrimento, mas não eterno. Reafirma-se, assim, no romance, o mesmo 
“sentimento trágico da vida” que Suassuna demonstra possuir em sua 
poesia, expressão aqui entendida no sentido que lhe dá Miguel de Una-
muno, e que não representa, a nosso ver, nenhuma contradição em re-
lação ao declarado “realismo esperançoso” do autor de A Pedra do Reino. 

Isto porque, promovendo uma unidade entre aqueles três planos 
aqui esboçados (o geográfico, o mitológico e o teleológico), encontra-
-se ainda, em demanda pelo sertão de Ariano Suassuna, aquele “rapaz 
do cavalo branco”, refiguração do mito sebastianista que perpassa todo 
o romance Quaderna, o Decifrador – o “Donzel alumioso” que venceu a 
morte e voltou para indicar aos homens o caminho da salvação.
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e n s a i o

As filhas da mãe. Uma 
leitura de Ciranda de pedra,  
de Lygia Fagundes Telles1

Eliana Bueno-Ribe iro

Subjacente ao tema da busca de identidade que organiza 
os quatro romances2 de Lygia Fagundes Telles, pode-se 
perceber um traço característico da escritora, que a des-

taca entre os autores – e mormente entre as autoras – tratando 
da condição feminina: os conflitos de sua ficção longa tecem-
-se primordialmente em torno de meninas e suas mães. 

Nossa hipótese de leitura é que autora concebe um uni-
verso de mulheres que problematizam suas vidas, que, bem 
ou mal, agem, e no qual os homens são, em sua maioria, fra-
cos, inexpressivos e, em diferentes graus, por elas manipulados.  
E que as mocinhas problemáticas dos quatro romances – a 
exceção é Lia, de As meninas – têm, sobretudo, grande dificul-
dade em relacionar-se com a figura materna, que aparece, aos 
olhos das personagens, diminuída ou exageradamente valoriza-
da. De fato, depois que o empreendimento feminista voltou-se 
para a análise do poder patriarcal, parece necessário estudar-se 

1 Este texto é parte do ensaio inédito “As meninas de suas mães: filiação e maternidade em Lygia 
Fagundes Telles”. 
2 Ciranda de pedra (CDP, 1954). Rio de Janeiro, José Olympio, 1974; Verão no aquário (1963). Rio de 
Janeiro, José Olympio, 1976; As meninas (1973). Rio de Janeiro, Rocco, 1998; As horas nuas (1989). São 
Paulo, Círculo do Livro, 1989
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mais detidamente a força materna na organização identitária dos filhos 
e principalmente das filhas, levando em conta o vínculo incontornável 
entre as figuras paterna e materna e a responsabilidade das mulheres 
quanto à transmissão da feminilidade e de seu assentamento social. 
Propomo-nos assim a analisar desse ponto de vista o primeiro romance 
da autora.

Ao estudar a relação mãe-filha, Caroline Eliacheff  e Nathalie Hei-
nich3 explicam por que distingue-se ela, complexificando-se, da relação 
mãe-filho e para tanto, analisam tanto a problemática da sexualidade 
quanto a da identidade. Assim, para expor a especificidade dessa relação 
quanto à problemática da sexualidade, e considerando a formação da 
heterosexualidade, dão à palavra ao etnopsiquiatra Georges Devereux: 

O homem deve apenas remodelar o teor afetivo de sua relação inicial [com a mãe], sexua-
lizando-a (...). A mulher deve, em troca, tomar um caminho mais tortuoso: ela própria deve 
tornar-se o que, inicialmente, era o objeto de seu (primeiro) amor. Deve perfazer sua autorre-
alização tornando-se o outro de sua primeira relação. (...) Enfim, enquanto a maturação e a 
masculinização do menino implicam apenas uma modulação sexual de sua vinculação afetiva 
inicial à mulher, sem mudança de tipo de objeto, a da menina exige bem antes da sexualização 
de sua vinculação a um “objeto total”, uma identificação ao primeiro objeto investido de libido: 
sua mãe.4

Quanto à problemática da identidade, explicam que, se por um lado, 
o processo de formação da identidade nas meninas passa por uma iden-
tificação com a mãe, o fato de a menina pertencer ao mesmo sexo que 
a mãe não faz com que esse processo de identificação seja “natural”, 
como se automático; por outro lado, paralelamente, deve a menina, em 
sua tarefa identitária, realizar um outro processo, que consiste em cons-
truir-se a si mesma, justamente distinguindo-se de sua mãe. Eliacheff  e 
Heinich lembram que “tem-se aí a distinção clássica, nas teorias filosó-
ficas, entre identidade idem e identidade ipse.”5 

3 Caroline Eliacheff  et Nathalie Heinich. Mères-filles. Une relation à trois. Paris, Albin Michel, 2002.
4 G.Devereux. Femme et mythe (1982). Paris, Flammarion-Champs, 1988, pp. 13-14. Apud C. Eliacheff  et N. 
Heinich, op. cit. pp. 385-386. Trad. minha.
5 Idem, p. 386, nota 2. Todas as traduções são minhas.
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Sublinham as autoras a dificuldade que enfrenta a menina para cons-
truir-se, uma vez que, para tanto, diferentemente do menino, tem de 
imitar um ser do qual deve, ao mesmo tempo, diferenciar-se, escapando 
a seu poder e, ao mesmo tempo, conservando seu amor. Lembram que 
diferentes estudos relativamente recentes6 ampliam a importância da 
fase pré-edipiana no desenvolvimento individual, vendo-a como o mo-
mento da construção identitária. Esta necessitaria de um reconhecimen-
to mútuo, isto é, tanto do reconhecimento do outro pelo sujeito, como 
da percepção pelo sujeito de ser visto pelo outro como alteridade. Para 
analisar a estruturação romanesca da primeira narrativa longa da autora 
utilizaremos a teoria de Bruno Bettelheim7, segundo a qual os contos 
de fadas nos ajudam a identificar os problemas relativos ao desenvolvi-
mento psíquico, possibilitando sua superação. 

Uma primeira leitura de Ciranda de pedra mostra-o como tendo a es-
trutura da narrativa de constituição da identidade da maioria dos con-
tos de fadas. Em sua primeira parte tem-se uma menina acuada, sem a 
proteção de seus pais. É a situação clássica da princesa destronada do 
conto de Branca de Neve ou Cinderela. Nesse quadro não falta nem a 
figura da empregada malvada, como nos contos em que uma serva tenta 
usurpar o lugar da princesa desprotegida. A heroína de CDP, assim frá-
gil e fragilizada, tem de passar por várias provas, suportando a doença 
da mãe, a tristeza e a pobreza da casa, a hostilidade das empregadas, a 
frieza de seu suposto pai e de suas irmãs, a fraqueza de seu verdadeiro 
pai, a revelação brutal do segredo de sua origem, a solidão.

Privada de espaço próprio, ameaçada em sua identidade, a menina, 
às portas da adolescência tem de procurar abrigo de modo a poder 
crescer. Sabemos que Branca de Neve encontra proteção entre os anões, 
que estão fora do tempo – executam um trabalho cíclico, sem finalida-
de e ocupam um espaço protegido no centro do elemento hostil, uma 
casinha na clareira no meio da floresta. Assexuados, sem ascendentes ou 
descendentes, não têm origem definida e não questionam a origem da 

6 M.Mahler. Psycose infantile (1968). Paris, Payot, 1973 e J. Benjamin. Les liens de l’amour (1968, Paris, Métailié, 
1993, p. 28 in Eliacheff, C. et Heinich, N. op.cit, p. 387, notas 1 e 2. 
7 Bruno Bettelheim. A psicanálise dos contos de fadas. Trad. Arlete Caetano. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978. 
As ideias desse autor sendo muito conhecidas, dispensamo-nos de explicitá-las neste trabalho.
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princesa. Com eles Branca de Neve se prepara para assumir seu papel de 
rainha, seu papel de mulher que, dentro das convenções da época, sig-
nifica a excelência na condução dos afazeres domésticos. Assim, como 
a mais bela das princesas, a protagonista de CDP se protege escolhendo 
uma clareira no mundo, um espaço protegido no ambiente hostil, o co-
légio religioso. É entre as freiras, que vivem também num espaço e num 
tempo próprios, fora do século, fora de suas famílias, sem descendentes 
e renunciando à sexualidade, que ela se constrói, escolhe uma profissão 
e se prepara para a vida adulta.

Se o conto retoma seu desenvolvimento quando a princesa está pron-
ta para ser tentada pela vida, é após a adolescência no colégio, que 
Virgínia, a heroína do romance, volta à liça, apta a enfrentar seus ini-
migos. Mas se as duas histórias, a do conto e a do romance, terminam 
em aberto sobre uma nova história prestes a começar, aqui terminam as 
semelhanças entre as duas narrativas. Branca de Neve é derrotada nas 
provas a que é submetida, pois cedendo às tentações é salva, primeiro 
pelos anões, e finalmente pelo príncipe, com quem parte para viver feliz 
para sempre; Virgínia, além de, sem ajuda, passar incólume por todas as 
provas, no fim do romance destronará o príncipe, partindo sozinha para 
buscar não necessariamente a felicidade, mas a autonomia. 

A primeira característica das personagens deste romance é o fato 
de serem todas marcadas pela falta. As empregadas e a preceptora ale-
mã das irmãs ricas são construídas a partir do modelo do realismo e 
dos estereótipos do empregado ressentido, a um tempo subserviente e 
cruel.8 A boa mãe dos amigos Conrado e Letícia é tão vaidosa e tola 
que, míope – e como pode ser significativo num romance a personagem 
de uma mãe míope – recusa-se a usar óculos, o que provoca o desastre 
automobilístico que lhe custará a vida; a avó do amigo Afonso aparecerá 
uma única vez, exibindo seu egoísmo senil. As irmãs Bruna e Otávia 

8 Luciana carrega o triplo estigma da cor negra, da pobreza e do abandono. Da empregada portuguesa 
do casarão, personagem calcada em personagem similar do conto “Migra”, pouco é dito, salvo que sua 
falsa solicitude, movida por uma curiosidade perversa, visaria unicamente a fazê-la entrar na intimidade 
dos patrões. A preceptora alemã, por sua vez, construída a partir do estereótipo da disciplina e dureza 
alemãs, como viúva, sem família e expatriada, não tem raízes, sua afeição sendo posta inteiramente sobre 
suas pupilas e mais precisamente sobre uma delas, por quem desenvolve um amor que deixa entrever 
uma perspectiva homossexual. 
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opõem-se para se completarem: a primeira, afirmativa, a segunda, “eté-
rea”, exibindo ambas a angústia como centro de sua composição. Le-
tícia, a vizinha, única personagem feminina cuja personalidade parece 
íntegra, tem sua homossexualidade apresentada como derivada de uma 
rejeição masculina.

Natércio, o marido, é apresentado como agressivo e tirânico. O desen-
volvimento do romance mostra, no entanto, um personagem destruído 
pela infidelidade da mulher, apresentando-se ao fim envelhecido e enfra-
quecido aos olhos das filhas. Daniel, o amante – e é necessário o emprego 
deste termo que implica o opróbrio a que o grupo familiar estava sujeito 
– é marcadamente fraco, não se tendo nunca decidido a revelar-se a Vir-
gínia como seu verdadeiro pai e a lutar por obter seu respeito e seu amor, 
dessa forma estruturando a nova família. Ao suicidar-se depois de decidir 
a morte da mulher louca, na verdade abandona sua filha nas mãos daquele 
que teria menos razões e condições psíquicas para protegê-la e amá-la. E 
abandona também a empregada Luciana, cujo amor não podia deixar de 
perceber. Os demais personagens masculinos são igualmente apresentados 
em sua fraqueza: Afonso, inseguro, tolo e sobretudo inútil, dominado 
finalmente pela mulher; Rogério, quase caricatural em sua masculinidade 
animalizada; e finalmente Conrado, cuja impotência expressa, global e 
metaforicamente, a figura masculina no texto.

E chegamos à mãe das três meninas: Laura, a bela, a maltratada, a ama-
da, a adúltera, a louca, a morta. Dela só conhecemos o que nos contam 
suas filhas, o fio dos acontecimentos narrado por Bruna, e seus delírios 
narrados por Virgínia. Nestes, Laura diz à filha que Natércio a ferira de 
morte, que ela ama Daniel, que o quer para si, que só quer a ele. Esta é 
a imagem que tem Virgínia de Laura: não a mãe – nunca a mãe – mas a 
amante, só a amante. 

Se para as filhas mais velhas a mãe morreu ao enlouquecer e partir –  
elas quase não a visitam e quando o fazem é sem grande interesse –, 
Laura apresenta-se a Virgínia ao mesmo tempo como viva e como mor-
ta. Pelos cuidados que exige, de fato usurpa o lugar da criança, que é, 
dessa forma, espoliada em seus direitos à proteção e afeto. Subtrai-lhe 
assim não só a figura materna (– Quero Daniel!) como também a pa-
terna, pois Virgínia é rejeitada por Natércio, seu suposto pai e não é 
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assumida por Daniel, seu verdadeiro pai, a quem chama de tio, sabendo 
pertinentemente que se trata do amante de sua mãe, encontrando-se 
este totalmente acaparado pela demanda incessante de Laura (– Quero 
Daniel, Daniel...).

O conceito de “castração”, elaborado por Lacan a partir da noção 
de “complexo de Édipo”, desenvolvida por Freud, pode-nos ajudar a 
compreender a situação exposta no romance. Segundo Lacan, a criança 
sente-se inicialmente em fusão com sua mãe, que é a fonte de todo seu 
prazer e poder. Ao dar-se conta, a partir de manifestações da própria 
mãe, de que há “um outro” na vida desta, sente-se “castrada” e vê sua 
mãe sujeita igualmente a esse poder exterior, como igualmente “cas-
trada”, isto é, desvalorizada. Volta-se então para a fonte desse poder o 
pai, na expectativa de com ele fundir-se, como o fizera com a mãe, mas 
esse também, normalmente, deve rejeitá-la. Para superar tal rejeição, o 
menino identifica-se com o pai, a menina compreende para onde deve 
voltar-se de modo a receber a satisfação que tem a mãe. É a partir da 
aceitação dessa falta inicial – aceitação da “castração” –, que corres-
ponde ao estabelecimento de seus limites, isto é, de sua definição, que a 
criança entra individualmente no mundo. 

 A “castração” corresponde assim à renúncia pela criança não apenas 
a ser o objeto de prazer – e poder – da mãe como a renúncia a possuir o 
poder de dar prazer e poder a outrem. Implica a aceitação inconsciente 
de que essa perda inicial – a ilusão de ser a fonte de poder/prazer9 da 
mãe, não será jamais recuperada (e será daí por diante o objeto imagi-
nário que provocará o desejo).10

Ora, em Ciranda de pedra vemos a menina que procura o contato com 
a mãe – quer entrar em seu quarto ao qual é proibida de aceder sozinha, 
quer entrar em seu passado e conhecer o mistério de sua vida – e nessa 
procura é incessantemente rechaçada. Não consegue ela distinguir os 

9 Para usar o vocabulário lacaniano chamaríamos esse prazer, que não se volta para a satisfação de 
necessidades, de “gozo”.
10 Para o conceito de castração: R. Chemama (direction). Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris, Larousse, 
1993, pp. 37-41 ; J. Laplanche e J.-B. Pontalis. Vocabulário de Psicanálise. Trad. Pedro Tamen com colabora-
ção de João Santos. São Paulo, Martins Fontes, 1983; Dictionnaire de la Psychanalyse. Paris, Encyclopædia 
Universalis et Albin Michel, 2001.
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limites entre o delírio e a memória de Laura (Tia Gabriela teria de fato 
existido? Teriam os avós morrido realmente num incêndio?).

Virgínia dá-se conta de que não é Natércio a fonte de prazer e de 
poder de Laura. À mãe ele só provoca medo, repulsa, ressentimento e 
mesmo ódio. É o besouro que, como diz a doente, quando cai de cos-
tas não se levanta mais. É a seus olhos um homem amedrontador mas 
medíocre, amedrontado e ressentido pela força erótica que se desprende 
da mulher:

Quando já ia saindo, no último instante, vi na caixa o cravo vermelho e não sei por que 
tive vontade de levá-lo também, era um cravo de um tom violento, profundo... Então Natércio 
me olhou demoradamente, um olhar que fez murchar meu vestido, meus cabelos, minha flor...11

Os leitores de Lygia reconhecem na figura de Natércio outros ho-
mens de outras narrativas, violentos porque fracos em sua masculini-
dade, violentos porque ameaçados pelo poder erótico da mulher12. Na 
narrativa de Lygia a violência masculina é fruto da fraqueza, o que a 
torna ainda mais ameaçadora porque marcada como fora do controle 
de quem a expressa.

Assim sendo, antes mesmo de receber a revelação sobre seu nasci-
mento, a menina tem de admitir que é Daniel seu “verdadeiro pai”, 
isto é, a fonte de gozo e poder de sua mãe, o elemento separador de sua 
fusão imaginária com a mãe. É em seus olhos que pode Laura ver-se e 
reconhecer-se (– Ele me olhou. Então vi minha beleza refletida nos olhos dele. (...) 
Só nós dois vivendo.13). Como um príncipe encantado, Daniel a livrara “do 
besouro”, tirara-a do sanatório e garantia sua permanência em casa. No 
entanto, Laura, essa Bela Adormecida envelhecida, picada pelo fuso do 
desejo, não está protegida por nenhum encanto e seu príncipe é impo-
tente para quebrar o sortilégio que a prende. Dessa forma, nos sonhos 
da menina, Laura surge não como a moça bonita de uma ilustração de 

11 Idem, p. 22.
12 Como, por exemplo, o Gabriel Rodrigo do conto “O cacto vermelho” (e de certa forma igualmente 
o narrador desse conto), o amante rejeitado de “Venha ver o pôr do sol” ou Eliézer, o irmão incestuoso 
de “Correspondência”. Nos três contos citados narram-se projetos de aprisionamento e assassinato de 
mulheres, o terceiro culminando com a morte do opressor quando apreende que sua vítima conseguira 
escapar da armadilha que lhe fora preparada.
13 CDP, p. 23.
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calendário, mas com a face de louca cuja lembrança se esforça por repri-
mir. E não seria justamente a percepção da família constituída por Lau-
ra, Daniel e ela própria e que lhe provoca repulsa, o que faria com que a 
protagonista se prendesse à ideia da paternidade de Natércio (– Adoro 
meu pai – disse ela. Arrematou em seguida, num fio de voz: – Mas gos-
to também de tio Daniel.14), de modo a justificar os sentimentos hostis 
em relação àquele que a separa da mãe?

Porque, de qualquer forma, no entremeado de fantasia e realidade, 
delírio e memória, Laura e Daniel compõem um casal que estabeleceu 
um território do qual Virgínia não faz parte. Daniel arranca as raízes 
imaginárias que crescem entre os dedos da mulher, falando-lhe como 
se fosse louco também, numa língua que exclui a criança. O vínculo 
entre eles é mesmo hipostasiado por Virgínia na relação que entretêm 
Daniel e Luciana, na qual a menina tenta imiscuir-se, com perguntas e 
insinuações e, sobretudo, nela focalizando sem descanso sua atenção. 
A história de Ciranda de Pedra pode ser, assim, lida como o processo 
pelo qual uma menina se desliga de sua mãe para viver a própria vida. 
Trata-se de uma mãe louca, é verdade, que, como a rainha de Branca 
de Neve, não dá espaço à filha, insiste em ocupar inteiramente a cena 
familiar e no espelho só vê a própria imagem numa juventude aluci-
nadamente eterna.

Mas de qualquer forma, a mãe tem de ser abandonada, isto é, a 
relação idílica entre filho e mãe tem de ser abandonada para que a 
criança entre no mundo, e é o que acontece a Virgínia. A psicanálise 
nos ensina que o conceito do Édipo e da castração necessária pode ex-
plicar que, ao aceitar a perda da mãe como totalidade e a intervenção 
do pai simbólico, o pai que está presente sobretudo no discurso da 
mãe, cortando a simbiose desta com o filho, a criança aceita a ordem 
do mundo e da linguagem. Pode assim, ao constituir-se (o que não 
está nunca findo), aceitar a alteridade. Pode assim ver o outro desta-
cado de si mesmo e suportar o enigma do outro, do desejo do outro: 
– Que quer ele/ela? – Entrarei nesse desejo? Como? Pois a relação 
com o outro só é de fato possível ao se aceitar radicalmente a própria 

14 Id. p. 12.
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incompletude e sua inevitabilidade. No romance essa separação neces-
sária e a estruturação da individualidade só se iniciam para Virgínia no 
colégio de freiras.

Saída de sua fase de aprendizado no colégio de freiras (de seu sono 
encantado no castelo protegido pelos espinheiros ou na casinha no meio 
da floresta), Virgínia surpreende-se com a descoberta de que a força que 
pareciam ter suas irmãs e amigos lhes era de fato atribuída por ela.  
O grupo a que tanto desejara pertencer e que lhe parecera tantas vezes 
fechado como a ciranda dos anões de pedra em torno da fonte no jar-
dim do casarão aparece-lhe agora destituído de encanto:

“Os cinco” – pensou Virgínia encaminhando-se para a roda de pedra. Ali estavam os cinco 
de mãos dadas, cercando obstinados a fonte quase extinta15. Achou-os mais reais, mais huma-
nos, em meio à névoa da manhã que lhes emprestava uma atmosfera de sonho. Em cada um deles 
como que havia um segredo, um mistério....

Nos contos de fadas, a transformação de humanos em pedra não 
representa a morte, mas indica a falta de humanidade verdadeira dos 
mesmos, sua incapacidade de controlar seus instintos e de organizar seu 
eu. E neste romance poderia representar, mais que a situação psíquica 
dos personagens secundários, o círculo formado pela situação edípica 
em que vivera a protagonista, situação finalmente superada.

Como se estivera presa numa caverna, acorrentada de frente para 
um muro no qual, por força de uma lâmpada acesa por trás, eram pro-
jetadas as sombras de quem passava no mundo real, fora da caverna; 
sombras que, prisioneira, não tendo jamais saído dali, tomava pela 
rea lidade, Virgínia, ao libertar-se de seus grilhões, muito se surpreen-
de com o que vê sob o Sol: apesar das vicissitudes humanas, da “boca 
da fonte, boca generosa” (mesmo que quase extinta), a água da vida 
continua a jorrar.

15 A fonte e a nascente como imagens da força da vida percorre a obra da autora.
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e n s a i o

Carlos Nejar, o poder 
da palavra

Antonio Maura

No último 16 de outubro, tivemos a oportunidade de 
reunirmo-nos na Sociedade Bilbaína o poeta brasi-
leiro Carlos Nejar, o poeta basco Kepa Murua e o 

escritor Antonio Maura. Na ocasião, foram lidos poemas do 
livro de Nejar, Os viventes, ainda inédito, em espanhol. Foram 
evocadas as figuras de João da Cruz, Teresa de Jesus, Miguel 
de Unamuno, Gerardo Diego, Virginia Woolf  e, junto a esses 
grandes nomes da literatura, também foi lembrado o de Ama-
rildo, o pedreiro, homem humilde, anônimo, que desapareceu 
durante uma ação policial militarizada, resquício da ditadura. 
Falou-se também da infância e dos pássaros, dos bem-aventu-
rados pássaros. E de poesia, da palavra e do seu imenso poder. 

Carlos Nejar é um poeta brasileiro, mas de ascendência 
europeia, cujo sobrenome significa “carpinteiro” em árabe, 
embora seus ancestrais sejam judeus. O seu livro Os viventes é 
dedicado a grandes figuras da cultura e do pensamento, mas 
também ao povo da rua, ao comum dos mortais, que conti-
nuam vivendo porque ergueram sua morada na memória.

Carlos Nejar é um poeta da palavra: “a palavra é maior que 
nós”, diz ele. “A palavra assusta”. A sua poesia levanta-se com 
poderosas alas de águia e alça voo a umas alturas desconheci-
das de onde avista o humano e os seres vivos, o planeta com 
suas cordilheiras e oceanos, com seus abismos e, ao longe, os 
Tradução de Annie Cambe.
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sistemas distantes onde reside o desconhecido. Se a palavra move os 
astros, é porque o amor fica aninhado nelas.

Com o peso de água das palavras, Nejar empreende seu voo poético, um 
voo preciso, pois o poema há de ser exato, matemático – qualquer excesso 
o mataria –, onde o importante é o ritmo, o impulso da voz e do coração.

A poesia é feita de palavras e cada uma delas é semelhante a uma pe-
dra que seria atirada numa lagoa de águas silenciosas, onde desencadeia 
uma série de círculos concêntricos, uns dentro de outros, como signifi-
cados que rodeiam o Universo.

Na voz, ora solene, ora sugestiva, deste poeta vibra o sopro dos pro-
fetas bíblicos, dos grandes épicos que, como Homero, percorreram os 
caminhos, as veredas e as sendas iluminando as pessoas e inaugurando 
povos. Carlos Nejar – bíblico e épico, europeu e americano, árabe e 
judeu – é, em definitiva, um poeta total, cósmico.

Descobrimos em seus poemas as vozes dos seres que povoaram a Terra, 
e a pegada do sagrado. A única herança que podemos deixar aos nossos 
filhos e aos filhos dos nossos filhos é uma palavra que nos supera, porque 
é insuflada pelo sopro divino. Só um profeta tem sua energia; só um épi-
co, sua grandeza; só um poeta contemporâneo é capaz de traduzir a sua 
mensagem numa língua compreensível, num canto que homens, mulheres 
e crianças podem lembrar e cantar. 

A poesia é pura vida, pois se sustenta no voo das palavras. 
E sempre, como nos círculos concêntricos da linguagem, repetimos as 

mesmas vozes, os mesmos termos, as mesmas ideias, como se não fôsse-
mos capazes de escapar da íntima realidade que nos envolve: uma realida-
de que também é verdade, uma verdade que nos cobre como una túnica. 

A poesia é como um cristal: reflexo no tempo.
A poesia caminha, tem um espírito que corre como as águas de um 

rio, é a respiração do pensamento.
Carlos Nejar fala e sua voz dilata-se em círculos cada vez mais am-

plos, e quando chega a abarcar o cosmos, volta para nós para circuns-
crever-se numa identidade tão nossa quanto universal. A palavra nos 
supera, porque vem do mais alto. E é por isso que os pássaros de João 
da Cruz voam sobre a Morada do Vento, que é onde vive o poeta.

A palavra nos supera e nos assusta: arrasta-nos no seu voo.



e n s a i o

Alexandre Herculano: 
heróis públicos

Helena Carvalhão Buescu

Devemos em primeiro lugar a Garrett e Herculano, 
como aliás é suficientemente consabido, a introdu-
ção e sistematização do romance romântico em Por-

tugal, fundamentalmente ao longo da década de 40. Tal não 
acontece por acaso: o seu surgimento tardio pode relacionar-
-se com os tumultos sociais que tinham ocupado os agentes 
literários até então, ocupados sobretudo em lutas e ações so-
ciais que, se não lhes impediram a prática literária, condicio-
naram pelo menos as circunstâncias para que ela fosse tornada 
pública. Pelo contrário, na década de 40 tanto Garrett como 
Herculano se encontram em plena maturidade vivencial e li-
terária, ao mesmo tempo que as condições sociais permitem 
uma literal explosão de meios, revistas, sociedades e publica-
ções em geral que rapidamente conduzem ao proliferar da ati-
vidade literária e artística em geral. Por outro lado, o romance 
surge, aos olhos destes nossos românticos, como dotado de 
capacidades técnicas (a sua componente narrativa e a sua arti-
culação com a descritiva) que permitiam uma formulação rela-
tivamente sistematizada dos grandes princípios românticos: a 
defesa da liberdade e da igualdade, a afirmação da capacidade 
evolutiva e constituinte do Indivíduo enquanto tal, universo 
coerente de uma consciência una mas também variada, como 
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do mesmo modo, em nível social, o entendimento da Nação enquanto 
ser dinâmico, dotado de uma energia vital e transformadora, capaz de 
se assumir e afirmar. Não é difícil, aliás, ligar de modo evidente todas 
estas características, criando uma narrativa cuja ação apresente um herói 
que simbolicamente constitua a representação de um ideal de grupo e 
que, ao mesmo tempo, reivindique para si a defesa intransigente dos 
princípios da liberdade. É este o princípio norteador da narrativa his-
tórica que Alexandre Herculano, inspirado nos modelos de Dumas mas 
sobretudo Walter Scott, vai modelando nos vários contos e nos vários 
romances que publica. Com efeito, e deste ponto de vista, a constituição 
da narrativa herculaniana formula-se em torno de uma individualida-
de indiscutivelemente psicológica, para quem o lugar exterior é, muitas 
vezes, mero palco de apresentação, de exibição de condutas morais. A ação 
exterior apresenta-se então mais como consequência de uma interioridade 
que, corretamente assumida, se projeta de modo inevitável no chamado 
“mundo social”, do que como um elemento-outro, desligado do mundo 
do sujeito.

Se chamo a atenção para este aspecto, é porque vemos por vezes esta-
belecida uma oposição a meu ver demasiado simplista entre “história”, 
ou “passado”, e “presente” ou “contemporaneidade”. Ora, gostaria de 
insistir no facto de que “contemporaneidade” e “história” não consti-
tuem, deste ponto de vista, oposição paradoxal, ou lugar ideológico de 
uma opção alternativa, em que um dos elementos exclua o outro. Se o 
chamado “romance histórico”, nomeadamente na sua feição romântica, 
é aparentemente “passadista”, propondo um olhar retroativo para uma 
época que não é a contemporânea, importa não esquecer que esse passa-
do estabelece com o presente, mormente aos olhos de um autor multi-
facetado como Alexandre Herculano, uma relação dinâmica, estruturadora 
de uma compreensão do contemporâneo, possibilitando, pois uma ação 
mental e até factual sobre esse mesmo presente.

É neste quadro que o romance histórico aparece a Herculano (mas 
também a Garrett, que o tentou em O arco de Sant’Ana) como campo 
privilegiado para a execução narrativa de pressupostos ideológicos e es-
téticos de que o Romantismo nasce e a partir dos quais se desenvolve: 
pelo que permite de concentração do fluxo e da tensão narrativa em 
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torno de um sujeito, individualidade capaz de se demarcar em relação a 
outros através de instrumentos que facilitam a sua oposição, a sua luta 
e, consequentemente, a sua marginalização e solidão; mas também pelo 
que permite de identificação do destino pessoal e do destino nacional 
– e isto porque, sendo herói, ou seja, “marcado”, o seu destino é inega-
velmente público, extraordinário, e portador inequívoco de uma carga 
simbólica; e ainda, finalmente,  porque se torna relativamente fácil a esse 
herói defender com intransigência, nesses tempos conturbados e épicos 
em que (sob a óptica herculaniana) tem a honra de viver,  os princípios 
da liberdade e da justiça que (por comparação implícita... e às vezes 
explícita) a contemporaneidade tantas vezes parece negar – preferindo 
a mediocridade de uma paz podre em que os possíveis heróis se tornam 
fatalmente tristes barões.

Mais do que como saudade (que também o é), o passado é visto, pois, 
por Herculano como fundamentação de uma esperança com raiz no pre-
sente e projeção no futuro, tempo e lugar em que o herói não estava ainda 
em dissolução e era por isso tão fácil reconhecê-lo. Física e moralmente, 
com efeito, o herói surge marcado por “traços distintivos” que acentuam 
a sua radical divergência da “turba” que, no entanto, representa (isto é, 
não pode deixar de representar) – drama de uma elite que apenas se pode 
sentir enquanto tal e, paradoxalmente, enquanto em comunhão com a 
multidão com que se não pode confundir. Talvez por isso mesmo o herói 
da narrativa herculaniana, em particular da narrativa histórica, seja fun-
damentalmente “rasgado” pelas suas contradições interiores, numa luta 
de morte que se se projeta no mundo social, tem dentro de si e da sua 
consciência o lugar de eleição; talvez por isso mesmo seja Eurico o herói 
que, de todos os criados por Herculano, se torna o mentor de toda uma 
geração e de toda uma maneira de escrever (Vitorino Nemésio falará 
mesmo daquilo a que chama, com graça e propriedade, o “complexo de 
Eurico” do nosso Romantismo); talvez por isso mesmo os vários heróis 
das várias narrativas históricas de Herculano (mas também dos seus se-
guidores) acabem sempre por se referir, de um modo ou de outro, a esse 
seu parente emblemático: Eurico, o Presbítero.

Na realidade, Eurico será o que melhor ecoa todo este conjunto 
de situações e elementos complexos e até, como vimos, pontualmente 
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contraditórios. Figura que glosa o gesto de autoexclusão do mundo, 
gesto este caro a Herculano do ponto de vista simbólico, mas também 
existencial, o certo é que encontramos Eurico, no início do romance, 
prestes a fazer a sua reentrada numa situação intramundana, não por via 
da sua ação na vida social da corte, mas por via da sua ação guerreira – 
que é, aliás, uma outra forma de acção social, e ainda metáfora da pró-
pria relação amorosa. No entanto, o que esta situação tem de particular 
é que, na realidade, tal reentrada deve desde logo ser entendida como 
da ordem do simulacro: não só porque a sociedade visigótica de facto 
já não existe (e as notas do historiador Herculano são a este respeito 
esclarecedoras), mas também porque toda a ação do romance se baseia 
numa traição (que é o simulacro institucionalizado); e ainda porque, 
bem vistas as coisas, o próprio Eurico já não existe – aquilo que nele é o 
Cavaleiro Negro surge, como máscara, para rasurar o gardingo que não 
voltou a nascer, apesar dos insistentes pedidos nesse sentido protagoni-
zados por Teodemiro.

Assim, Eurico reservará para si duas esferas de ação que pode con-
gregar de forma significativa: presbítero e guerreiro, a sua luta encontra, 
na dimensão religiosa e sagrada, uma justificação simbólica que de qual-
quer outro ponto de vista lhe é negada. Também deste ponto de vista 
Eurico é já mais um instrumento do transcendente, no romance, do que 
uma figuração do imanente, que são todas as outras personagens. E esta 
exata dimensão transcendental e sagrada torna-o afim da voz proféti-
ca que Herculano recorrentemente utiliza na sua poesia. Não será por 
acaso, então, que o romance nos dá a ler (presentificando-a, portanto) a 
voz salmódica e religiosa de Eurico – quer através das elegias solitárias 
que escreve quer através dos cânticos que as virgens do Mosteiro da Vir-
gem Dolorosa, prestes a aceitar o sacrifício da automutilação, entoam. 
O solitário, o segregado Eurico é ainda, e mais uma vez, a figuração de 
um absoluto que Herculano parece conceber apenas na esfera da intran-
sigência moral, ética e axiológica.

Mas, por outro lado ainda, Eurico é também a voz guerreira e me-
tonímica, aquele que incita à morte, verberando a traição e o pacto. Ele 
será o representante dos “milhares de godos”, das “aras do Senhor”, das 
“imagens de Cristo”, dos “muros enegrecidos das cidades incendiadas”. 
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Deste ponto de vista, Eurico é a alegoria do Mundo, agonizante. A sua 
superioridade e a sua marginalidade vêm-lhe, assim, deste paradoxo: ele 
é como os outros, na medida em que é o seu representante emblemático, o 
seu paradigma; mas ele é mais do que os outros, necessariamente: é que um 
paradigma não se pode confundir com um mero exemplo, que apenas 
ilustra. Um paradigma é um exemplo teórico. Eurico é a teoria da Nação.

De alguma forma, todos os outros heróis herculanianos, pelo menos 
os das narrativas históricas, seguem este preceito, e declinam este para-
digma. Nenhum outro (com possível exceção de Afonso Domingues, o 
cego visionário, construtor de catedrais) atinge, todavia, idêntico grau 
de rarefação.

Existe ainda um outro aspecto que, pela sua importância na efabu-
lação histórica herculaniana, deverá ainda ser objeto de algumas consi-
derações. Trata-se do papel desempenhado pela tarefa de reconstituição 
histórica que assume em Herculano, e contrariamente, por exemplo, ao 
que se passa com Garrett, uma dimensão de relevo, aliás decorrente de 
uma inteção didática de carácter social. Na realidade, escrever uma nar-
rativa histórica é ainda mais uma forma de ação, para Herculano, mais 
uma maneira de participar crítica e ativamente na feitura do corpo so-
cial em que de tantas outras maneiras ele se empenhou ao longo da vida. 
A necessidade, pois, da reconstituição histórica explica certas caracterís-
ticas da ficção de Herculano: a sua insistência no concretismo, na visua-
lidade, na pormenorização, que não são meros meios de dar “cor local”; 
a preocupação com a componente descritiva, de elementos materiais (o 
vestuário, por exemplo) mas também de atos ou cenas (saraus, procis-
sões, autos); a forma insistente como utiliza um vocabulário medieval, 
não só no nível, por exemplo, da reprodução de expressões coloquiais, 
exclamações ou expressões idiomáticas, mas ainda no nível da sua pró-
pria utilização técnica; finalmente, tudo isto ajuda no entender que a 
evidentíssima idealização das personagens, patente num maniqueísmo 
por vezes simplista, se ajusta a uma visão que parte exatamente de anti-
nomias que se pretendem realçar, em torno da dicotomia fundamental 
Passado/Presente. A polarização das personagens, que traz muitas ve-
zes como consequência a sua perspectivação enquanto “personagens-
-planas”, de reduzida dimensão ou complexificação psicológica, é um 
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instrumento necessário à “lição da História” que Herculano continua 
a pretender com a sua ficção – inserindo-se por outro lado no reino 
dos absolutos que parece mover todas as concepções morais de Alexandre 
Herculano, como aliás Vitorino Nemésio (“Garrett e Herculano”, in 
Ondas médias, Lisboa, Bertrand, 1945, p. 235) já referira de modo lapidar, 
ao referir: “Em Garrett a vida é caleidoscópica, efêmera; em Herculano, 
panorâmica e absoluta.”.

O problema é também que, hoje, num tempo de tantos relativis-
mos, entendemos pior tudo quanto se queira “panorâmico” e “abso-
luto” – e parece-nos mais fácil reduzir os objetivos de Herculano, não 
reconhecendo neles a profunda coerência que manifestam. Coerência 
intransigente, sem dúvida – mas também hoje, como há 150 anos, se 
pactua... É por isso importante reconhecer o significado mais profundo 
dos dualismos e das antinomias que governam, no geral, a ficção (mas 
também a poesia) herculaniana. Talvez por isso mesmo possamos dizer 
que a questão se coloca, em termos alternativos, como submissão ou ca-
pacidade de transcendência em relação às limitações impostas pelo exterior 
– interessa, pois, o modo como a personagem se posiciona enquanto 
demonstração da sua capacidade de “ultrapassar” barreiras, e a pos-
sibilidade concomitante de se afirmar qualitativamente não-submisso a uma 
qualquer ordem social, capaz justamente de representar a criação ou insti-
tucionalização de novos limites. Por outras palavras, o herói é condição 
de um progresso evolutivo. O Indivíduo verdadeiramente digno deste 
nome é, pois, o que não se deixa submeter pela Sociedade organizada, 
mas a cria e transforma, ultrapassando os limites que ela lhe apresenta. 
E é por isso, por definição, um marginal, um proscrito – e voltamos por 
aqui à ideologia romântica.

Não deixa de ter importância acentuar de novo, neste contexto, a 
inevitabilidade de afirmação pública da ação individual; não há, não pode 
haver, na realidade, oposição de base entre o “ato pessoal” do herói e a 
incidência pública que ele acaba, afinal, por representar – a sua vontade 
pessoal é uma vontade de grupo, idealmente uma vontade “nacional”. 
O seu ato é nesta medida sempre público, porque deriva de uma com-
preensão globalizante pela qual o sujeito/indivíduo se torna, mais até 
do que o representante, o símbolo do próprio sentimento e do próprio 
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ser nacional. Por isso Afonso Domingues “é” o Mosteiro, e o Mosteiro 
“é” a vitória da identidade nacional. Por isso, Eurico “é” a raça goda, e 
a sua morte apenas uma formalização do que afinal já antes deixara de 
existir. Uma atitude emerge de tudo isto, passível de síntese através da 
palavra “exibição” (que eu gostaria de expurgar aqui de conotações ne-
gativas, entendendo-a por exemplo no seu registo técnico, como quan-
do falamos de “exibição teatral” – o que, aliás, não está desadequado ao 
universo “cénico” dos romances de Herculano). O herói herculaniano 
torna-se, por necessidade dos pressupostos que o constituem, o que se 
exibe enquanto tal, e se afirma no teatro do mundo através dessa exibi-
ção – de onde a fundamental incidência do estatuto público dos seus 
atos. O tempo aparece, assim, como um continuum simbólico, projeção 
da eternidade dos valores morais, e em contraste com a efemeridade 
constitutiva do indivíduo: sendo o herói, afinal, aquele que oscila entre 
o efêmero da sua vida pessoal e o eterno dos valores que, literalmente, 
encarna.

Não gostaria de terminar sem introduzir uma outra componente 
que ajude a complexificar a visão da obra literária de Herculano. É 
que, embora reconheçamos que a imaginação histórica é, no quadro da 
obra por ele produzida, quantitativa e qualitativamente preponderan-
te, o certo é que Herculano produziu também algumas narrativas de 
fundo contemporâneo, entre as quais avultam, como mais conhecidas, 
as narrativas que inclui no seu volume Lendas e narrativas, sob os títulos 
de “O Pároco de aldeia” e “De Jersey a Granville”. Esta última narra-
tiva corresponderia, aliás, a ter razão Vitorino Nemésio (e creio que a 
tem), a um capítulo de um livro que Herculano teria desejado escrever 
e acabou por deixar esboçado, com o título de Cenas de um ano da minha 
vida. Esse ano seria o que decorre entre 1831 e 1832, ano pois de exílio, 
de sofrimento, de meditação do soldado liberal lutando pelos seus ide-
ais. O seu cunho autobiográfico, por outro lado, também o distingue 
das outras narrativas históricas: trata-se, sobretudo, de uma meditação, 
algo desencantada, por vezes, mas outras vezes certeiramente irônica na 
observação do pormenor, capaz de um tom intimista que não nos habi-
tuamos a considerar típico de Herculano... mas que, no entanto, lá está. 
Juntando-se-lhes outros fragmentos relativos ao mesmo período, como 
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propõe Nemésio, ficamos com um esboço fragmentário do que, entre 
autobiografia e diário, merece todavia uma atenção que, pelo menos a 
meu conhecimento, ainda não obteve.

Quanto a “O Pároco de aldeia” trata-se de um conto que, pela sua 
singularidade na obra de Herculano, mas também no âmbito do que 
demonstraria ser a linha predominante da nossa narrativa oitocentista, 
merece uma referência especial. Por um lado, dá conta de uma atenção 
particular, por parte de Herculano, a uma linha bem visível no romance 
romântico europeu: a narrativa de ação contemporânea e de ambiente 
campestre, de intriga relativamente simples e centrada na delineação de 
personagens cuja inserção no quotidiano se torna fator central. Com 
efeito, esta narrativa, que parece ter sido começada em meados da dé-
cada de 30 (o que a tornaria verdadeiramente inovadora no âmbito do 
nosso Romantismo), tem como indicação temporal para a ação o ano 
de 1825, e a intriga decorre, toda ela, numa pequena aldeia serrana cujas 
ligações com a personagem que assume a voz narradora são também 
especialmente significativas. Tempo contemporâneo, espaço campestre, 
relações com a infância e os lugares da tradição rural constituem assim 
os grandes vetores deste conto-novela, cuja significativa consistência, 
do ponto de vista da extensão e da estruturação se combina com a exis-
tência de excursos de recorte meditativo, realizados naquilo que, para 
a dicção herculaniana, seria obviamente um “tom menor” (sobretudo 
se o compararmos com o de uma outra obra sua contemporânea, A voz 
do profeta). Por outro lado, devemos ainda reconhecer aquilo que, neste 
texto singular, surge como antevisão de uma linha que, embora tendo 
relativo pouco eco (mas não pequeno sucesso) entre nós, não deixa de 
representar um vetor significativo se tomado na sua dimensão europeia, 
como dissemos. Na Literatura Portuguesa, e a este nível, Herculano 
encontrará seguidores nos nomes de Rodrigo Paganino e Júlio Dinis, 
sendo que, embora por via indireta, podemos reconhecer uma sua pa-
rentela distante em alguma da ficção do último Eça de Queirós, bem 
como na poesia ficcionada de Antônio Nobre. E, do ponto de vista 
simbólico, assistimos à constituição de uma figura que, pelo seu recorte 
e valor simbólico, não deverá ser esquecida: justamente, a do “pároco 
de aldeia”, garante de uma autoridade moral que, por ser praticada com 
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alguma bonomia, não deixa de se erigir como suporte axial de toda uma 
comunidade. Deste ponto de vista, Herculano oferece-nos um contra-
ponto ao “herói heroico” protagonizado por Eurico – ambos surgem, 
afinal, como garante da presença dos valores morais e éticos sem os 
quais, para Herculano, nenhuma comunidade, e por maioria de razão 
nenhuma nação, pode sobreviver.

Repensar a obra literária de Herculano é, assim, na minha opinião, 
recolocar o problema da validade ética no literário. E se a narrativa his-
tórica surgiu, aos olhos deste autor, e por via dos seus conhecimentos e 
da sua prática como historiador, enquanto domínio privilegiado para o 
exercício desse constante chamamento moral e comunitário, o certo é 
que tal opção não deve rasurar a diversidade e a complexificação sob as 
quais ele se manifesta nos vários domínios da prosa e mesmo da poesia 
herculaniana. Herculano soube ser o intérprete privilegiado desse olhar 
“panorâmico e absoluto” que, mesmo se dificilmente pode ser o por to-
dos praticado na dimensão das opções quotidianas, não pode deixar de 
ser reconhecido como a manifestação de uma consciência sempre atenta 
à clarificação ética e axiológica que, de forma mais ou menos explícita, 
surge como o inevitável suporte dessas mesmas opções. A incomodidade 
de Herculano vem também daí: ele continua a confrontar-nos, hoje, com  
a relatividade das nossas mesmas posições. E, se é certo que nem todos 
podem ser Eurico, Afonso Domingues ou o paróco de aldeia, é também 
verdade que algumas das opções que estas personagens manifestam con-
tinuam a encontrar eco nos nossos dias, na nossa própria vida.



Londres, Inglaterra



e n s a i o

“Diários da Presidência”,* 
Fernando Henrique Cardoso

Gilberto de  Mello Kujawski 

Eis que acaba de aparecer o primeiro volume dos Diários 
da Presidência, da autoria de Fernando Henrique Car-
doso, 929 páginas, texto denso. Sem susto do leitor. 

Quem começa a ler, é incapaz de parar, arrastado pelo enredo 
altamente vibrante e pela curiosidade dos personagens nunca 
vistos de tão perto.

O interesse imediato despertado pelos Diários do ex-pre-
sidente está em reproduzir o cenário político não no palco, 
e sim nos bastidores, que é onde se forja o fenômeno po-
lítico a partir dos primeiros ensaios, como processo ainda 
em formação. No palco os políticos aparecem cheios de si, 
aureolados de glórias merecidas ou inventadas, representan-
do um enredo já maduro e definido, com cada coisa no seu 
lugar, tudo pronto para ser fotografado e conservado para 
sempre nos arquivos. Nos bastidores tudo lembra os ensaios 
de uma peça teatral na qual o enredo ainda não está concluí-
do, o diretor tateia no escuro, querendo acertar seu caminho, 
os atores ainda decoram as falas e tudo o que se prepara 
pode mudar na hora da estreia. Vemos o político hesitando 
na hora da decisão, consultando sua equipe, meio incerto do 
enredo, tudo se passando ainda nos termos do provisório, na 

* Companhia das Letras, São Paulo, 2015.

Escritor e 
jornalista,  
São Paulo.
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trepidação do ensaio e erro. Os políticos ainda não posam de super-
-homens, com ar superior e donos de si, aparecendo ainda frágeis e 
imaturos, perdidos em contradições e hesitações de simples aprendi-
zes, atirando muitas vezes num pássaro e acertando noutro. Na leitura 
do livro o leitor experimenta um frisson nouveau, tomando conheci-
mento das misérias e grandezas da vida política e da humanidade dos 
políticos até então inacessíveis na distância e agora ganhando corpo 
na proximidade.

Seriam os Diários uma prestação de contas dos dois mandatos de 
FHC? Talvez, mas este não é o aspecto principal. Diário é memória, o 
registro do presente endereçado ao futuro. O estilo do texto desmente 
tal propósito. Trata-se, sim, de prestação de contas, mas não ao leitor, 
e sim, em primeiro lugar, ao próprio autor. Seu estilo em nenhum 
momento assume o tom formal e saudosista do memorialista. Pelo 
contrário, o tom do começo ao fim é o da caça ao presente, ao ocorri-
do aqui e agora, sem omissão do menor detalhe. Texto gravado depois 
de 14 horas de trabalho, com o autor exausto, queixando-se frequente-
mente de cansaço invencível. Prestação de contas, memórias? Por que 
não deixá-las para depois? Por que tanta e tão devoradora ansiedade 
de fixar o presente imediato? Ele mesmo diz que se tratava de gravar 
todos os dias e “logo depois do que acontece”, para não esquecer 
nada. O estilo nunca é memorialístico, e sim bravamente jornalístico, 
caindo sobre o flagrante como o pássaro sobre a presa. Lembrando-se 
que a palavra “flagrante” vem do latim flagrans, o que arde no momento 
da combustão.

Existe nesta urgência e impaciência de gravar o momento, nesta ne-
cessidade premente e vital, irresistível e inadiável, um segredo a ser des-
vendado. Não é sabido que o estilo trai o homem, mostra quem ele é, 
mesmo querendo esconder-se?

Querer prestar contas a si mesmo é algo que combina com o exa-
cerbado senso de responsabilidade do ex-presidente. Um senso de res-
ponsabilidade insubornável, típico de sua maneira de ser. E unido 
a este, manifesta-se outra exigência também implacável: a disciplina 
pessoal e profissional (herança, quem sabe, da família de militares da 
qual descende?).

Escritor e 
jornalista,  
São Paulo.
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II

Vejamos qual a situação de quem ganha o poder político máximo, 
a Presidência da República. O poder ofusca. Mais ainda, catapulta o 
poderoso para fora da realidade.

Entra-se num torvelinho no qual se perde o pé firme no chão. Já 
nem existe chão. Flutua-se muito acima das coisas e das pessoas. As 
diferenças entre isso e aquilo se apagam, o essencial e o acessório se 
confundem, como o inadiável e o urgente, o público e o privado, es-
querda e direita, justo e injusto, o homem de bem e o venal, em suma, 
qualidades, valores, instituições, variedades humanas, tudo se mistura 
e se confunde.

Alguns presidentes, de tão ofuscados, se anulam, como Sarney, ou-
tros se perdem no desvario, como Collor, Lula descamba no populismo 
mais vulgar, Dilma se anula na impotência de governar. Nenhum deles 
resiste ao teste do poder, do deslumbramento do poder, porque nenhum 
deles seguiu a sabedoria do Riobaldo de Guimarães Rosa: “É preciso 
sair do sertão. Mas só se sai do sertão tomando conta dele a dentro...”

Talvez por ser leitor de Guimarães Rosa, Fernando Henrique foi o 
único dos últimos presidentes que soube resistir impávido à ofuscação 
e alienação do poder. Também ele, ao assumir a presidência, foi tragado 
para o olho do furacão. Mas soube sair dele e recuperar o apoio perdido 
no plano do mundo. Conseguiu sair do sertão, tomando conta dele a 
dentro, isto é, procurando entender melhor o mecanismo intrincado 
do poder.

Mas para tanto foi preciso tomar consciência dele mesmo e de sua 
circunstância para reconquistar em plenitude o princípio da realidade, 
não deixando que este se abalasse.

O processo de reeducação ao qual se submeteu constitui o cerne do 
seu Diário, demonstrando ao vivo e em cores como fazer para não cair 
nas múltiplas e pérfidas ciladas do poder, com seu cortejo de seduções, 
falsos brilhos, desvios de conduta e avaliações, enganos e, principalmen-
te, autoenganos. Aprendeu a conhecer de perto as situações e os homens 
nos seus múltiplos especismos, e a distinguir rigorosamente entre apa-
rências e realidade, retificando-se sempre que se enganava. Exercitou-se 
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na arte de suspeitar, sadiamente, de tudo e de todos, a começar dele 
mesmo. É isso e só isso que lemos no livro, cuja lição final é não deixar-
-se subornar pelo mando, nem pela vaidade, pelo status professoral, nem 
pelo sucesso.

Não será que foi para tomar conhecimento preciso e rigoroso do 
que ele fazia e lhe acontecia, que o ex-presidente gravava tenazmente e 
sem cortes as ocorrências do dia a dia no exercício do poder, de modo a 
conferir o máximo de autenticidade e de fidelidade ao seu compromisso 
de dilatar ao máximo as fronteiras do possível, em vez de limitar-se a 
fazer, mediocremente, a política do possível e nada mais?

III
São três as personificações, distintas, mas inseparáveis, assumidas 

por FHC no seu livro: 1) o autor do script, ou do projeto de país; 2) o 
protagonista do enredo, no primeiro plano da cena; 3) o espectador da 
ação e do seu próprio protagonismo. Autor, protagonista e espectador 
ao mesmo tempo.

Numa avaliação distraída e superficial parece que a condição de es-
pectador seria algo de adjetivo e adicional à condição de autor do enre-
do e do protagonista em ação. Mas a percepção mais funda revela outra 
coisa: é na condição de espectador de si mesmo que o autor dos Diários 
consegue entender o entrecho do drama que está vivendo no seu coti-
diano; o espectador de si mesmo não é aqui nenhum narcisista absorto 
na autorreferência à própria imagem, e sim um homem ocupado, mo-
mento a momento, na leitura dramática de sua circunstância para saber 
o rumo de seus passos, se está pisando em terreno firme ou em falso, 
embalado no doce balanço do autoengano. Sim, “rumo” é a palavra-
-chave, com destaque central no discurso do ex-presidente. Sua preocu-
pação dominante e a mais absorvente. A própria senha de sua autorres-
ponsabilidade. O espectador de si mesmo ao tomar certa distância da 
cena para melhor enxergá-la, completa e íntegra, a figura do autor da 
trama e do seu protagonista, servindo de mediação entre o comum dos 
políticos e o estadista em formação. Sim, o espectador não é ninguém 
passivo ou inerte, ele se constitui no crítico ativo e construtivo do autor 
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e do protagonista. Uma espécie de superego político, corrigindo rumos 
e sugerindo programas de ação. 

Na versão do espectador de si mesmo, vindo à luz nestes Diários é 
que desponta de verdade o estadista já prenunciado pelo autor do pro-
jeto de país e seu protagonista, mas não ainda na plenitude de sua ini-
ciativa e no esplendor da ação, em luta contra as forças da adversidade 
que tramam contra todo político bem-intencionado. O estadista nasceu 
do batismo de fogo da presidência, com todos seu cortejo de incidentes, 
desenganos, contrariedades e armadilhas superadas.

FHC conta com predecessores ilustres. Talvez o precursor deste aler-
ta na política tenha surgido em Roma na figura de Caio Júlio César, 
ao se colocar como personagem central nos seus “Comentários”, onde 
narra sua participação na guerra da Gália e na Guerra Civil, quando 
formou sua personalidade de estadista consumado.

A auto-consciência obsessiva, refletida em cada palavra dos Diários 
tem efeito pedagógico, funcionando como um freio no caráter de FHC, 
podando excessos de autoridade, vetando arroubos de grandeza e im-
primindo o selo da moderação no estilo de comando do presidente. Só 
em última instância ele discute com alguém. Prefere levar a conversa aos 
últimos limites da persuasão. À vezes muda de parecer ao ouvir opiniões 
alheias. Desconhece por completo o deslumbramento do poder. Toda 
esta moderação se reflete em seu estilo de comando. Atribui tarefas a 
ministros e auxiliares e gosta de ser atendido, mas nunca impõe sua von-
tade. Nunca demonstra ter perdido a paciência com alguém.

Danielle Ardaillon, a antropóloga argelina, secretária do autor des-
de a década de 70, à qual devemos a gravação dos registros diários do 
presidente, num trabalho hercúleo, fornece testemunho precioso. Em 
entrevista publicada na Folha em 9 de novembro de 2015, ela revela que, 
trabalhando com FHC há tantos anos, ele “nunca me deu uma ordem”. 
Onde está aquele homem “autoritário” inventado por desafetos? Atri-
buir tarefas aos colaboradores ele atribui, mas sem cobrar resultados 
ostensivamente. Pulso não lhe falta, mas seu estilo de comando é soft 
power. Ele sabe falar e ouvir, sempre nas entrelinhas. Sua percepção das 
pessoas é instantânea e certeira na avaliação de suas qualidades e de 
seu potencial. De Jader Barbalho, por exemplo, notando seus modos 
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astutos, ele se refere “ao olhar de águia que ele tem”. Sarney e suas 
picuinhas. Itamar e suas rabugices. Dos jornalistas, com suas manhas, 
nenhum escapa. Para muitos outros não poupa elogios. Serra merece 
todo respeito e apoio. 

IV
Para encerrar, o animus dominante no autor dos Diários da Presidência 

pode qualificar-se como absorção no ensimesmamento mais profundo, 
com a finalidade de encontrar seu caminho, seu rumo no labirinto in-
fernal do poder, do furacão do poder.

Foi Ortega y Gasset que elevou a palavra “ensimismamiento” ao 
nível técnico. Depois de algumas considerações prévias sobre o destino 
do homem como ação, e que não vivemos para pensar, sim que pensa-
mos para sobreviver, ele distingue três momento diferentes na história 
humana, a saber:

1) O homem se sente perdido, náufrago entre as coisas: é a alteração; 2) o homem, com um 
enérgico esforço, retira-se em sua intimidade, para formar ideias sobre as coisas e sua possível 
dominação; é o ensimesmamento, a vita contemplativa, como diziam os romanos, o theorethikós 
bios dos gregos, a theoría; 3) o homem volta a submergir-se no mundo para atuar em conformi-
dade com um plano preconcebido; é a ação, a vita activa, a práxis.

Segundo isto, não se pode falar em ação senão na medida em que vai estar regida por uma 
prévia contemplação; e vice-versa, o ensimesmamento não é, senão, um projetar a ação futura 
(Ortega y Gasset, “Ensimismamiento y alteración”, OC, V, p. 304).

O olho do furacão é a etapa da alteração, isto é, da alienação, na qual o 
político vitorioso, sentindo-se todo poderoso, entra em estado de cho-
que, extraviado em meio às solicitações externas, subordinado ao jogo 
das circunstâncias as mais contraditórias, e desorientado, perdido de si 
mesmo e de seu projeto de vida.

Para não se perder na vertigem da alteração (o extravio em meio 
ao torvelinho das coisas externas), o político que se leva a sério, me-
diante esforço enérgico e decidido, recolhe-se à sua intimidade, reen-
contrando-se consigo mesmo. Foi esta a etapa da redação dos Diários 
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por FHC, na solidão noturna do seu gabinete. Só assim foi possível 
ao presidente situar-se às claras no mundo, de modo a recuperar a 
tranquilidade para atinar com seu “rumo”, o projeto de país que viria 
a desencadear. A fase da ação segundo plano prévio urdido na solidão 
criadora do ensimesmamento. 

Tudo em conformidade com o esquema, acima exposto, do autor 
de La rebelión de las masas (seu livro mais conhecido, mas não o mais im-
portante). Em suma, já se disse que a diferença entre o cavalheiro e o 
gentleman é que o cavalheiro sabe o que deve fazer, e o gentleman sabe o que não 
deve fazer. 

Na leitura do primeiro volume de seus Diários, a conclusão é que 
Fernando Henrique é um cavalheiro porque sabe o que fazer no poder, 
e ao mesmo tempo um gentleman, porque sabe o que não deve fazer com 
o poder.

Razão que explica a elegância e o charme que acompanham seus 
passos no exercício do poder maior.



São Paulo, Av 23 de Maio
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Flores sem raízes

Wagner Schadeck

A poesia curitibana é um jardim suspenso num abismo. 
A primeira geração de poetas curitibanos surge 

com o movimento simbolista, tendo como principais 
nomes Silveira Neto, Dario Veloso e Emiliano Perneta. 

A poesia de Silveira Neto (1872-1942) é noturna, mórbida 
e hibernal, reproduzindo os lugares-comuns da escola, como 
a virgem morta e o poeta sacerdote. O livro Luar de inverno de 
Silveira Neto lembra um missal panteísta.

O Cinerário de Dario Veloso (1869-1937) traz uma vertente 
gnóstica do simbolismo. O melhor momento da poesia de Ve-
loso é o longo poema Ruínas, onde o poeta volta-se para a me-
mória afetiva, demonstrando sem máscaras sua transição trági-
ca do cristianismo ao gnosticismo de Papus e Fabre D’Olivet. 

Poeta, vou conduzir-te aos torreões desertos
Dos castelos azuis de minhas esperanças,
Hoje espectros senis, de lianas cobertos,
Sem louras castelãs e pálidas crianças.
[...]
Um madeiro verás sobre as pontes alçado,
Negro emblema da dor triste marco da vida,
Beija-o, beija-o, poeta, é meu louro passado
Interrogando à noite a minha fé perdida.
[...]

Tradutor, 
ensaísta, editor e 
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De então, quis perlustrar os arcanos do Eterno,
Quis devassar o céu, quis conhecer o abismo;
E não mais encontrei meu sorriso superno,
Nem mais soube vibrar a esperança e o lirismo.
[...]
Eis porque já não tenho o sorriso de outrora
E já não sei cantar e já não posso crer:
É uma mesma visão, que hoje a mágoa desflora,
Foi quem me fez amar, é quem me faz sofrer.

         (Veloso, 1996, pp. 89-91)

Além de criador de revistas literárias efêmeras e cultor de uma poesia 
sibilina, embora abstrusa, Dario Veloso também fundou o Templo das 
Musas, centro de estudos neopitagóricos.

Mimetizando a deficiência herdada tanto no nome quanto fisica-
mente, espécie de mancada na repetição no início de alguns versos, a 
poesia de Emiliano Perneta (1866-1921) destaca-se pelo primor estilís-
tico. Coroado príncipe dos poetas paranaenses, no Passeio Público, em 
1911, o livro Ilusão é marcado pelo erotismo, pelo panteísmo e por uma 
concepção, algo barroca, segundo a qual o mundo é sonho e a beleza é 
engano, como no soneto Prólogo. Hedonista, na poesia de Perneta nota-
-se a cisão entre o Belo, o Bom e o Verdadeiro (καλοκαγαθία), como 
nos poemas Canção do Diabo e Donzelas, um dos problemas da formação 
intelectual brasileira1. 

O pacto ideológico pela beleza o leva ao niilismo. O niilismo é a 
prisão da consciência. Ele é o entorpecimento dos sentidos que anula 
a capacidade humana de compaixão. É essa doença moderna que nos 
impele a uma busca infrene, levando-nos ao suicídio ou à loucura, como 
acontecera com Nietzsche. No soneto Corre mais que uma vela notamos o 
anseio pelo aniquilamento:

1 Cf. MELLO, Mário Vieira. Desenvolvimento e cultura: o problema do esteticismo no Brasil. Brasília: Fundação 
Alexandre de Gusmão, 2009.
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Corre mais que uma vela, mais depressa,
Ainda mais depressa do que o vento,
Corre como se fosse a treva espessa
Do tenebroso véu do esquecimento.

Eu não sei de corrida igual a essa:
São anos e parece que é um momento;
Corre, não cessa de correr, não cessa,
Corre mais do que a luz e o pensamento...

É uma corrida doida essa corrida,
Mais furiosa do que a própria vida,
Mais veloz que as notícias infernais...

Corre mais fatalmente do que a sorte,
Corre para a desgraça e para a morte...
Mas eu queria que corresse mais

         (Perneta, 1996, p. 32)

O niilismo de Emiliano Perneta só será amainado com sua suposta 
conversão, com atestam poemas como Creio!, De como vim cair aos pés de 
Deus, Louvado sejas tu, e os pungentes Oração da manhã e Oração da Noite, do 
livro póstumo Setembro.

Hedonista como Emiliano Perneta, Emílio de Meneses (1866-1918) é 
um dos maiores satiristas da poesia brasileira, ao lado do baiano Gregó-
rio de Matos (1636-1696). Embora as sátiras do poeta curitibano sejam 
direcionadas a figuras célebres da época, como políticos, militares e eru-
ditos, o que leva o leitor a recorrer a notas, Meneses sempre esteve em 
conflito com os grupos de intelectuais. 

O PLENIPOTENCIÁRIO DA FACÚNDIA

De carne mole e pele bambalhona,
Ante a própria figura se extasia.
Como oliveira – ele não dá azeitona,
Sendo lima – parece melancia.
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Atravancando a porta que ambiciona,
Não deixa entrar nem entra. É uma mania!
Dão-lhe por isso a alcunha brincalhona
De paravento da diplomacia.

Não existe exemplar na atualidade
De corpo tal e de ambição tamanha,
Nem para a intriga igual habilidade.

Eis, em resumo, essa figura estranha:
Tem mil léguas quadradas de vaidade
Por milímetro cúbico de banha.

         (Meneses, 1980, p. 87)

A personalidade alvejada é Manuel de Oliveira Lima, diplomata e 
historiador, membro fundador da ABL. Quando Emilio candidatou-se  
para a Academia Brasileira de Letras, tal animosidade, gerada pelo 
soneto, fez com que Lima publicasse um artigo em O Estado de S. Paulo, 
em 14 de julho de 1914, manifestando a “opinião desfavorável à en-
trada de um boêmio na casa de Machado de Assis.” (Meneses, 1980, 
p. 425)

Graças à sua verve, Meneses é um daqueles típicos poetas cuja obra 
confunde-se com a lenda. Foi uma dessas histórias incríveis que moti-
vou o poeta Glauco Matoso ao seguinte soneto:

SONETO 328 GORDO2

Emílio de Meneses aproveita
a lenda de seu porte arredondado:
Com brilho, trocadilhos tem bolado,
e às vezes os limites não respeita.

2 Disponível em: http://www.elsonfroes.com.br/sonetario/meneses. Acesso em 15 de outubro de 2015.
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De bonde viajando, certa feita,
sentou no mesmo banco, lado a lado
com outro tipo gordo avantajado,
mas tanto peso o assento não aceita.

“Primeira vez que vejo”, disse, “um banco
quebrando, não por falta, por excesso
de fundos!”, no seu tom jucundo e franco.

Sem dúvida, o segredo do sucesso
do gordo é não deixar passar em branco
a chance de gozar seu próprio sesso...

         (Glauco Mattoso)

Segundo Oswald de Andrade, Emilio de Meneses
Destruía paspalhões e mediocridades, mas era até vagamente católico. Em política, por pobres 

motivos, pertencia à facção do ditador Pinheiro Machado. Suas teorias sobre o verso eram ridí-
culas e, quando declamava a sério os sonetões desengarrafados de seu empolado parnasianismo, 
tomava a languidez de uma prima-dona de bigodes. E partia a cara de quem piasse contra a sua 
impoluta versificação. (Andrade, 1976, p. 76)

Emilio de Meneses costuma ser arrolado como poeta curitibano, 
contudo tivesse participado assiduamente dos grupos intelectuais da 
cidade, teria sido tão ferino com seus conterrâneos? Essa intelectuali-
dade, que o tem idolatrado meramente como esteta, teria levado a sério 
sua crítica moral, sendo que à época renegou a transladação de seus 
despojos? 

A sátira amoral diverte, mas não fere. Domesticada, enrolando-se no 
ventre da conveniência, é uma serpente sem veneno. 

Em vida, Emilio de Meneses fora incômodo; morto em 1918, a des-
peito dos acadêmicos curitibanos, somente em 1927, graças à parte dos 
intelectuais modernistas que aproveitaram a verba arrecadada no even-
to da Primeira Semana Paranaense do Livro, seus ossos foram transladados 
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para Curitiba. Por causa dessa situação ridícula, criticando a Acade-
mia Paranaense de Letras, fora publicado o seguinte poema:

[...]
Perdoe, pois, o instituto
Dos sábios desta cidade,
Se indago, deste reduto
– Qual é a sua utilidade?
Foi lastimosa a evasiva
Da preclara academia
A honra da iniciativa
Só mesmo a ela cabia.
Aguardar de outros, a “deixa”,
No que lhe cabe fazer,
É prova que se desleixa
Desculpas não pode ter;
Volte atrás, que isto está torto,
Promova sem mais tardar,
Que os ossos do grande morto,
Venham aqui repousar!

         (Iorio, 2004, p. 5)

Filho de Silveira Neto, Tasso da Silveira (1895-1968) é um dos re-
presentantes da poesia metafísica, ao lado de Cecília Meireles, Jorge de 
Lima entre outros. Nele encontramos a peregrinação da alma pecadora 
rumo à remissão, numa reação espiritualista ao modernismo. O mo-
mento mais alto dessa poesia aparece tanto nas memórias de infância 
quanto na perplexidade diante da morte, como em

FRONTEIRA

Há o silêncio das estradas
e o silêncio das estrelas
e um canto de ave, tão branco,
tão branco, que se diria
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também ser puro silêncio.
Não vem mensagem do vento,
nem ressonâncias longínquas
de passos passando vão.
Há um porto de águas paradas
e um barco tão solitário,
que se esqueceu de existir.
Há uma lembrança do mundo
mas tão distante e suspensa...
Há uma saudade da vida
porém tão perdida e vaga,
e há a espera, a infinita espera,
a espera quase presença
da mão de puro mistério
que tomará minha mão
e me levará sonhando
para além deste silêncio,
para além desta aflição... 

         (Gomes, s. d., p. 11)

Herdeira lírica de Tasso da Silveira, o melhor da poesia de Helena 
Kolody (1912-2004) é de expressão religiosa. O cancioneiro memoria-
lístico de Tasso, como em “O poço”, faz-se sentir em “Reminiscência”, 
de Kolody, e um belíssimo poema como “Cruz”, de uma imagética 
admirável, encontrará ecos em “As obras de misericórdia”. 

Embora cultora de poesia didática, gênero em que foi pouco feliz, 
praticante de formas fixas, do haicai ao soneto, é em poemas como 
Pêndula que sentimos a poeta escrevendo como se estivesse de olhos fe-
chados.

Vão demolir o casarão da esquina:
A casa antiga, ornada de volutas,
Folhas de acanto na fachada, em frisos,
A sacada uma renda em ferro azul,
E a cascata de mármore da escada.
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Móveis de estilo nos salões, galas de outrora,
grandes espelhos, porcelanas, alabastros.
Pêndula preguiçosa e demorar o tempo.
Gotas de luz do carrilhão cantando as horas.

No casarão vazio, acordam os fantasmas
dos que viveram no aconchego da lareira,
dos que dançaram sob a luz dos candelabros
e usaram linhos e baixelas e cristais
e finos gestos de olvidada cortesia.

             (Kolody, 2015, p. 124)

Por outro lado, a herança da poesia regional de Rodrigo Júnior foi 
Dalton Trevisan (1925, PR). Extremamente cuidadoso com a escrita, 
empreendedor literário3, obstinado reescritor, menos feliz cultor de 
uma poesia amorosa do que da circunstancial, belo sonetista, Rodrigo 
Júnior (pseudônimo de João Carvalho de Oliveira, 1887-1964) acompa-
nhou a história da poesia curitibana, da coroação de Emiliano Perneta 
ao surgimento das revistas Tinguí (1940-1943), na qual publicou resenha, 
e a Joaquim (1946-1948), ambas fundadas pelo jovem Dalton Trevisan, 
que, em 1941, publicara seu primeiro livro Sonetos tristes, ao gosto do mes-
tre (Neto, 1998). Em um de seus famosos poemas de circunstância, per-
plexamente atual, Rodrigo Júnior reflete a penúria dos poetas:

QUE VALE ENTOAR CANÇÕES À LUA?

Viver de empréstimos é horrível.
Boêmios, filósofos da rua,
Mudar de vida é preferível.

A bela pândega é o diabo...
Deixai de errar sob as estrelas
A vida assim logo dá cabo
Das vossas míseras costelas.

3 Como o projeto de publicação de literatura regional A novela Mensal, posteriormente A novela Paranaense, 
com o jovem modernista Sá Barreto e o paranista Raul Gomes, em 1925. 
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Cantais com ardor a terra amada,
A natureza e os pirilampos...
Pegai, então, a pá e a enxada,
E ide cavar os lindos campos.

A ser vadio, certo é melhor
Ter profissão por mais abjeta,
E hoje afinal ser lavrador
É ainda melhor que ser poeta.

         (Júnior, 1923, pp. 9-13)

Não se pode saber por que Trevisan abandonara os versos, embora 
não a poesia; é certo que sua poética do arremedo deve-se muito à poesia 
circunstancial de Júnior. Talvez a fuga do Vampiro tenha tido uma ra-
zão mais plausível: por conhecer muito cedo os grupos e agremiações 
(chamadas pejorativamente de “igrejinhas”), onde aconteciam saraus 
de “mútua bajulação” (Terêncio, 1922, p. 2.), a invenção da realidade 
e do homem, a criação de revistas e jornais, o fascínio pelo poder e o 
ressentimento, as transações entre potentados e intelectuais, como na 
condecoração de Getúlio Vargas, feita pela intelectualidade curitibana, 
em 1930, a criação de leis de incentivo que nivelavam a arte pela medio-
cridade, tudo isto que desde os simbolistas contribuíra para uma espécie 
de peste poética que assola a cidade.

Embora a edição da sua obra lírica, Toda a poesia (Leminski, 2013), 
tenha se tornado um fenômeno de vendas, o ponto mais alto da po-
ética de Paulo Leminski (1944-1989) está no “romance experimen-
tal” Catatau (1975), dedicado aos concretos, onde o poeta apresenta a 
origem do pensamento utópico no Brasil e o conflito ideológico na 
poesia. 

O romance é na verdade um desenvolvimento do conto Descartes sem 
lentes (1966). Tendo como fonte o livro de Gaspar Barléu (1584-1648), 
segundo o qual a língua latina (língua da civilização) marcava a confia-
bilidade das relações entre portugueses e holandeses durante as invasões 
holandesas, Leminski imaginou a vinda do filósofo racionalista francês 
René Descartes (1596-1650) para o Brasil. 



188  Wagner Schadeck

Assim como o demônio surge no redemoinho, no Grande Sertão: Ve-
redas, de Guimarães Rosa (1908-1967), no texto de Leminski, Occam 
(alegorização da lógica de Guilherme de Ockham) atormenta a lingua-
gem. Renatus Cartesius (nome latino do filósofo) inala cannabis e passa a 
enxergar a realidade brasileira ampliada. A alegoria das “lentes” e do 
“binóculo” é, ao mesmo tempo, o cachimbo e o método cartesiano. A 
perplexidade do filósofo francês está em não conseguir reduzir a reali-
dade complexa em seu método. 

O racionalismo cartesiano embasa o pensamento revolucionário. O 
método ideológico separa o “eu” da estrutura da realidade, simplifi-
cando a complexidade do mundo. Ao contrário de Santo Agostinho, 
para quem a estrutura da realidade e o “eu” só existem por graça de 
Deus, René Descartes cria um “eu pensante” (Cogito ergo sum: Penso, logo 
existo, ou no trocadilho de Leminski e(r)go: logo/eu). A partir disso, 
através da redução da estrutura da realidade (a Navalha de Occam) 
ao método científico, muitos filósofos acreditarão poder aperfeiçoar o 
mundo. 

Occam deixou uma história de mistérios peripérsicos onde aconstrece isso monstro. Occam, 
acaba lá com isso, não consigo entender o que digo, por mais que persigo. (Leminski, 2004, p. 24.)

 Embora Leminski negue-lhe existência “real”, esse monstro é  
a própria confusão racional. Em nível simbólico, o Descartes le-
minskiano diz que a Occam (ideologia) está na linguagem, enquanto 
Artyczwsky (Arte, artifício, artimanha) só surge quando embriagado. 
É a origem mesma do pensamento revolucionário. Esta lógica redu-
cionista embasou o fascismo, o nazismo e o marxismo. Talvez esta 
sombra que perturbara Descartes fosse a mesma que incomodava Le-
minski, de estudante beneditino a marxista, ansioso em compactuar 
do prestígio do grupo concretista. Talvez o fantasma que passou a 
perturbar a poesia brasileira, sob os nomes de poesia participativa, 
social, engajada e alternativa.

Seja como for, a poesia é o contrário da ideologia. Na lógica de 
Occam a complexa estrutura é reduzida ao método, seja sociológico, 
histórico ou político. A poesia apresenta a contemplação da experiência 
profunda da vida, em toda a sua complexidade e ambiguidade, por meio 
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de uma linguagem sensível, transmitindo, portanto, a sensação de algo 
experimentado ou imaginado. Como diria um ideólogo, embora belo 
poeta, como Octavio Paz, na poesia: “As plumas são pedras, sem deixar 
de ser plumas.” (Paz, 1976, p. 49.)

Longe da sedução dos grupos, da promiscuidade dos potentados, 
de bolsas, cargos catedráticos e leis de incentivo, do esteticismo estéril 
e do niilismo insano, da vaidade das vanguardas e do ressentimento 
dos dissidentes, fiéis à sua liberdade interior, sem apetrechos teóricos 
e lentes ideológicas, os poetas só serão maiores quando amorosamente 
contemplarem a existência que nos escapa.
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Nigorie 
(Enseada de Águas Turvas): 
a denúncia da autora Higuchi Ichiyô 
ao sistema social de sua época

Rika Hagino

Considerada a mais notável escritora da era Meiji 
(1868-1912), Higuchi Ichiyô (1872-1896) morreu pre-
cocemente aos 24 anos de tuberculose. Deixou de sua 

curta vida literária, romances, diários contendo críticas sobre 
assuntos políticos e econômicos, além de poemas e ensaios, 
tendo como tema principal a limitada e infeliz vida das mu-
lheres socialmente degradadas criadas no seio da sociedade 
japonesa. 

Consagrada como uma das escritoras mais importantes da 
literatura japonesa, foi a única mulher a ter seu rosto estam-
pado em uma cédula. Seu rosto circula por todo o Japão nas 
cédulas de 5.000 ienes, sendo conhecida em todo o país.

A era Meiji circunscreve-se nos 45 anos de regime sob o 
imperador Meiji (literalmente “o imperador iluminado”), pe-
ríodo entre 8 de setembro de 1868 a 30 de julho de 1912, e se 
constitui num marco histórico e cultural para o Japão. His-
toricamente conhecida como Restauração Meiji, ela termina 
com a hegemonia política do xogunato Tokugawa (1603-1868), 
de caráter feudal, que isolara o país do convívio internacional 
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por mais de dois séculos e meio como forma 
de preservar a integridade da sua estrutura po-
lítico-social. 

De uma família em decadência diante do 
novo regime político e social da era Meiji, 
Ichiyô teve sua situação agravada devido às 
dívidas deixadas pelo pai. Foi levada a desem-
penhar inúmeras atividades para a subsistên-
cia, e essas experiências, bem como o contato 
com a classe menos favorecida da sociedade, 
serviram-lhe de subsídios para a sua cria-
ção literária.

Com uma visão perspicaz sobre as condições sociais do país, Ichiyô 
foi a primeira escritora da época a expressar de forma tão direta a tris-
teza das mulheres abandonadas por uma sociedade pautada pela injus-
tiça. Colocou em sua obra Nigorie (Enseada de Águas Turvas) as vozes da 
mais profunda tristeza das mulheres da era Meiji por meio das suas 
personagens de ficção. No entanto, Ichiyô não era uma escritora que, 
indignada com a situação das mulheres, apenas protestava. Em Nigorie, 
ao mesmo tempo em que demonstra compaixão por essas mulheres, faz 
uma descrição real e contundente valendo-se do uso dos diálogos para 
caracterizar com destreza seus ambientes e o caráter de suas persona-
gens. Sente-se na obra uma grande aflição ou angústia da autora em 
fazer algo, com urgência, pela sociedade.

Nigorie teve como cenário Hongô Maruyama Fukuyamachô, local da 
última residência da autora, que ficava em uma zona de prostituição 
clandestina, ou seja, uma zona de prostituição praticada sem a autori-

zação oficial. De sua casa era pos-
sível ouvir as vozes das jovens do 
meretrício no assédio aos fregueses. 
Ichiyô teve, assim, pela primeira 
vez contato com a baixa camada 
da sociedade e observou o universo 
das mulheres oprimidas. Conviveu 
diretamente com as mulheres do 

Fonte: Acervo Ichiyô Kinenkan 
(Memorial Ichiyô)
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meretrício, fosse escrevendo letreiros dos estabelecimentos que funcio-
navam como prostíbulos, fosse escrevendo cartas a pedido dessas mu-
lheres, que eram analfabetas. Desse convívio originou mais tarde a obra 
Nigorie, publicada em 1895.

O título Nigorie significa, literalmente, “enseada de águas turvas”, 
que na obra poderá ser interpretado como metáfora das condições de 
vida das prostitutas e do contingente miserável da sociedade japonesa 
da época.

São apresentadas as prostitutas Oriki e Otaka, que trabalham na 
“loja de saquê Kikunoi”, que consiste, na realidade, em um disfarce 
para promover a prostituição clandestina. A primeira, protagonista, 
figura ímpar que desenvolve o papel de atrair clientes, por ser dotada 
de destacada beleza, é hábil no trato com os clientes e a mais popu-
lar prostituta da casa Kikunoi, e a segunda, personagem secundária, 
conselheira e amiga de Oriki. Além de Otaka, participam da história 
Teru, como personagem secundária, e outras figurantes que não têm 
seus nomes revelados. Todas são pessoas do povo menosprezadas ou 
perseguidas pela sociedade, com exceção de Yûki Tomonosuke, um 
homem de aproximadamente 30 anos, libertino, que não necessita tra-
balhar para a sua subsistência e aparentemente sem família. Yûki é 
um cliente habitual e vai ao encontro de Oriki de duas a três vezes 
por semana.

Em uma das suas visitas, Yûki toma conhecimento da existência do 
amante de Oriki, chamado Genshichi, cujo relacionamento está, no 
momento, abalado. Genshichi dirigia uma loja de futon (acolchoados), 
mas ao se encantar e se relacionar com Oriki, descontrola-se nos gastos 
e vai à falência, passando a ter uma vida miserável ao lado de sua esposa 
e do filho numa pequena casa nos fundos de uma quitanda. Casados 
há dez anos, têm um filho chamado Takichi de mais ou menos quatro 
anos. Percebe-se em sua esposa, Ohatsu, os maus-tratos devido à po-
breza. De boa índole, ela era uma pessoa muito paciente, boa esposa e 
dedicada mãe. 

Observa-se por meio do discurso de Ohatsu, a situação de miséria 
da família de Genshichi, a vergonha pela qual a esposa passa e a fúria 
que ela sente, por causa desse cenário em que está inserida. Ela culpa 
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o marido e Oriki, que conseguiu, ao longo do tempo, tomar todo o 
dinheiro que Genshichi ganhava. O filho, em sua inocência, serve de 
estopim para a destruição do casamento, pois volta para casa trazendo 
kasutera (um tipo de pão de ló) que ganhou de Oriki. 

No fim da história, Oriki e Genshichi são encontrados mortos. As 
pessoas que acompanham a saída dos corpos especulam sobre a morte 
dos amantes. Uns dizem ter sido um duplo suicídio, enquanto outros 
acreditam que Oriki teria sido morta por Genshichi, que visivelmente 
havia praticado suicídio por estripação. Esse inesperado impacto final 
deixa margens para variadas interpretações e especulações.

O enredo de Nigorie passa-se em um período que se inicia um pouco 
antes do Obon (festival de celebração aos finados) e termina alguns dias 
depois da festividade. Trata-se de uma importante celebração budista de 
culto aos antepassados, dias que ligam a fronteira que separa os mundos 
dos mortos e dos vivos. Nessa época não há separação entre esses dois 
mundos. Ichiyô estabeleceu o Obon, período em que os mortos domi-
nam a terra, como pano de fundo da obra Nigorie.

Durante o Obon é feriado no Japão, pois se acredita que os mortos, 
assim como o Enma Daiô, o grande chefe do inferno e juiz dos mortos, 
retornam temporariamente para seus lugares de origem, e até mesmo os 
demônios subordinados do inferno estão de folga. 

No mundo dos vivos, mesmo os empregados de lojas comerciais que 
vivem nos locais de trabalho, que têm apenas duas folgas anuais, estão 
livres nessa época. Eles aproveitam, então, para se divertir nos bairros de 
prostíbulos e somente as prostitutas é que não têm folga. O feriado do 
“inferno dos mortos” é o início do “inferno na Terra”, que é o mundo 
das shirooni (demônios brancos), ou seja, das prostitutas. 

Em Nigorie é descrito o mundo das prostitutas desesperançadas, uti-
lizando elementos relacionados ao festival dedicado aos mortos, de for-
ma triste, à sombra das lanternas do Obon.

Podemos observar isso em algumas passagens observando as condi-
ções locais relacionadas ao enredo de Nigorie. 

O capítulo cinco inicia-se com as seguintes palavras:
Quem colocou o nome de shirooni (demônio branco)? Certamente a zona de prostituição 

é uma fugaz construção paisagística do mugenjigoku (inferno)... (Capítulo cinco)
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Shirooni se refere às prostitutas maquiadas de branco em associação 
com os demônios subalternos do inferno akaoni, demônio vermelho e 
aooni, demônio azul. Como uma pessoa sofrerá eternamente a angústia e 
a desesperança, perderá toda a fortuna, e às vezes até a vida, se cair nas 
armadilhas da shirooni (demônio bran-
co), em linguagem popular usa-se a pa-
lavra jigoku, inferno, para denominar as 
prostitutas clandestinas. Na obra, quem 
cai no jigoku é o personagem Genshichi. 

Quanto ao mugenjigoku, trata-se do 
oitavo inferno, ou seja, a parte mais 
profunda, o local da mais extrema pu-
nição. As pessoas que cometeram os 
maiores crimes em vida são punidas aí 
com torturas como ter a pele arranca-
da, serem queimadas, serem lançadas 
ao mar de sangue e pus, subir monta-
nhas de espada, entre outras coisas.

O texto prossegue na voz de uma 
das prostitutas:

Hoje é dia 16, dia de Obon. As crianças passam bem vestidas para ir reverenciar a Enma 
com rostos felizes por ter ganho dinheiro (para pequenos gastos). Com certeza devem ter pais 
sérios. Já o meu filho Yotarô, o pai é um bêbado e a mãe está nessa vida vergonhosa usando 
essa maquiagem branca. Mesmo que ele soubesse onde estou, não viria me ver. (Capítulo cinco)

Lamenta-se uma das colegas de Oriki. O fato de seu nome não 
ser revelado sugere a existência de muitas prostitutas que vivem esse 
sentimento de abandono, vergonha, profunda tristeza e falta de pers-
pectiva. 

A esposa de Genshichi também faz referências ao Obon:
Estamos no período do Obon, mas ontem não pudemos dar nem mesmo os bolinhos feitos de 

farinha de arroz para o nosso filho. Você não providenciou nem os enfeites para o altar budista. 
Expressamos as nossas desculpas aos antepassados apenas com uma única lanterna. De quem 
você acha que é a culpa disso tudo? Isso aconteceu porque você foi fisgado pela Oriki como um 
tolo. (Capítulo sete)

Personagem Oriki.
Pintura: Kaburaki Kiyokata.
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São palavras de repreensão de Ohatsu que trabalha duro para con-
seguir uma remuneração irrisória para a subsistência da família com 
ofícios subsidiários em casa. É ela que apoia o marido que se destruiu 
física, emocional e financeiramente.

E no capítulo oito, os corpos de Oriki e Genshichi são carregados 
pelo bairro dentro dos caixões, à sombra das lanternas do Obon.

Alguns dias após o festival de celebração aos finados, época em que ainda se viam as lanternas 
melancólicas, dois caixões deixavam o bairro recém-urbanizado. (Capítulo oito)

E assim termina a história do sofrimento de Oriki e Genshichi, ten-
do como pano de fundo o Obon, festival de celebração aos finados. 

O Obon não foi utilizado em Nigorie simplesmente para criar a atmosfe-
ra ou para inserir o ambiente da estação do ano. Os elementos relacio-
nados ao festival representam o mundo das meretrizes. 

Nota-se nitidamente o universo das prostitutas, que têm um coti-
diano, porém não em condições humanas; têm sentimentos, mas não 
possuem nenhuma expectativa de vida; têm o sangue correndo em 
suas veias, mas não se pode dizer que tenham uma vida. Esse univer-
so situa-se no confuso espaço entre o mundo dos vivos e o mundo 
dos mortos.

Jigoku, inferno, é a representação simbólica do mundo desumano das 
prostitutas, onde elas estariam confinadas para a eternidade, e shirooni, de-
mônio branco, é o personagem essencial para a constituição desse jigoku.

As meretrizes são as representantes do próprio inferno, pois como 
descrito no próprio texto, as shirooni (demônios brancos), carregadas de maquia-
gem branca, convidam empenhadas com vozes melosas os clientes, levando-os a escalar a 
montanha de “agulhas da dívida”. 

No entanto, essas shirooni são vítimas da pobreza e apenas lutam pela 
sobrevivência. Por trás dos trajes deslumbrantes escondem-se as trevas 
do inferno da comercialização do sexo. 

Um aspecto bastante expressivo da obra é a denúncia dos pro-
blemas relacionados à pobreza, na qual quase todas as personagens 
estão inseridas.

Por exemplo, as condições reais das pessoas que vivem na pobreza em 
Nigorie são apresentadas da seguinte forma:
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Oriki tinha sete anos quando deixou cair o pouco de 
arroz que conseguiu comprar juntando todo o dinheiro da 
casa em uma vala onde corre água suja. Ela diz: “deixei 
cair o arroz no caminho e não consegui voltar para casa 
carregando a peneira de miso (pasta fermentada de soja) 
vazia e fiquei parada por um tempo chorando. Se naquela 
hora tivesse um rio ou lago na vizinhança, eu certamente 
teria me jogado. (Capítulo seis)

E ainda: 
Mesmo que eu trabalhe de manhã à noite, ganho, 

quando muito, 15 sen e não dá nem para a papa de 
arroz de nós três (...) Estamos no período do Obon, 
mas ontem não pudemos dar nem mesmo os bolinhos de farinha de arroz para o nosso filho. 

 Veste o seu filho com trapos (...) somos considerados tolos e excluídos por todos. E mesmo 
quando os vizinhos trocam bolinhos de arroz nos equinócios da primavera e do outono entre si, 
dizem que é melhor não dar para a casa de Genshichi, porque eles não podem retribuir. Sei que 
fazem isso por gentileza, mas das dez casas apenas a nossa é excluída. (Capítulo sete)

São descrições de extrema pobreza. E um tema marcante tratado em 
Nigorie, tendo como base a extrema pobreza, é o problema da prostituição.

Por toda a obra Nigorie, observam-se atitudes vacilantes ou subjetivas 
de seus personagens e dentro dos numerosos pontos controversos de 
difícil compreensão, apenas a figura de Ohatsu, a esposa do cliente, é 
descrito com convicção e objetividade.

A Ohatsu do capítulo quatro age como uma tradicional boa esposa 
que é criada para servir ao marido, mesmo em relação a Genshichi que, 
caindo nos encantos de Oriki, levou o filho e a esposa à mais profunda 
pobreza e que ainda assim se atormenta pensando na prostituta.

No final do Capítulo sete, quando Takichi volta sorridente carre-
gando em suas mãos a sacola cheia de kasutera (tipo de pão de ló) que 
ganhou de Oriki, Ohatsu joga o doce na vala dizendo que ela é o demô-
nio que tornou o marido um vagabundo. Genshichi, enfurecido com a 
atitude da esposa, a expulsa de casa, mesmo ela se desculpando pelo que 
disse impulsivamente e alegando que deseja manter a família unida. Mas 

Cenário da obra Nigorie.
Pintura: Kaburaki Kiyokata.
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ao contrário da figura destruída física e emocionalmente de Genshi-
chi, Ohatsu, que deveria estar insegura em sair levando o filho por esse 
mundo sem ter para onde ir, estava cheia de vigor e não demonstrou um 
momento de hesitação sequer. 

Ela cumpre o seu papel de denunciar a profunda desigualdade da 
posição que a sociedade estabelecia entre os homens e as mulheres. Mo-
vida pelo amor materno, toma a iniciativa e vai à luta, violando um 
sistema de matrimônio patriarcal tradicional, consolidado, então, na 
sociedade japonesa.

Em Nigorie, nenhum dos personagens, com exceção de Yuki, se salva.
Oriki e Genshichi, assim como Ohatsu, Takichi, as colegas de traba-

lho Otaka, Teru, as outras prostitutas que não tiveram os nomes revela-
dos, todos foram abandonados carregando cada qual o seu sofrimento. 

Com muita pesquisa de campo e muita sensibilidade, a autora deixa 
essa obra com um final intrigante. 

Quais os motivos que levaram Oriki à morte? Qual o paradeiro dos 
demais personagens? Não importa! Eles fazem parte de casos particu-
lares que foram citados para uma reflexão mais profunda dos sistemas 
que demoram a ser revistos.

Duas figuras femininas da época ocupam a cena principal na obra: 
Oriki, a prostituta, e Ohatsu, a esposa de um antigo cliente. Ambas são 
modelos de mulheres da era Meiji, na mesma faixa de pobreza, represen-
tadas de forma realística, cada uma na sua condição social, inconscien-
temente desvenda as precariedades e irracionalidades das instituições 
vigentes do comércio do sexo e do sistema patriarcal do matrimônio 
japonês da época.

Oriki, prostituta clandestina, revela-nos a inconveniência de ser mu-
lher de baixa classe social numa sociedade pautada nos direitos masculi-
nos. Ohatsu, a esposa abandonada pelo marido, por sua vez, apresenta-
-nos a injustiça do modelo de matrimônio patriarcal, baseado no direito 
absoluto do marido. 

O sistema matrimonial da época era uma irracionalidade a que as 
mulheres eram obrigadas a se submeter. E isso, juntamente com os pro-
blemas relacionados à pobreza e à prostituição, é um tema importante 
que a autora abordou em Nigorie.
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Sem dúvida, a grande importância da obra artística de Ichiyô consis-
te na exposição brilhante das desigualdades sociais e do sofrimento e ex-
clusão dos desvalidos, postos à margem da sociedade pelo preconceito. 

No entanto, os temas pobreza e desigualdade denunciados na obra 
escrita há 120 anos, bem como os problemas relacionados à prostituição, 
são assuntos atuais que continuam sem solução. 

O enfoque dado às águas turvas foi inegavelmente um marco literá-
rio da produção feminina da época.

Higuchi Ichiyô viveu, em sua curta trajetória, as grandes mazelas da 
sociedade e nos enche de inspiração, ainda hoje, para denunciar as in-
justiças e desigualdades das classes, em prol de uma vida menos sofrida 
a todas as camadas sociais. 
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c o n t o

No rio Amarelo

Monique Revill ion

O que sei, meu caro, é que a morte pode ter muitos dis-
farces. Passar os dias junto a esta escrivaninha me en-
sinou a respeitá-la, embora eu também saiba que ela 

interrompe o homem, não a sua vida. E, na maioria das vezes, 
não chega sorrateira, ao contrário, vai dando seus sinais bem 
antes que nos surpreenda às três horas da manhã num quarto 
em desordem. Pode apanhar os tolos na véspera, os cautos 
encontrará em pleno movimento. Tentando ser breve, comparo 
minha tarefa com a do chinês que pesca corpos. Meu pai me 
contou esta história há muitos anos, quando ele ainda estava 
por perto e eu era um menino de calças curtas, sobre o chinês 
que perdeu o filho afogado e jamais encontrou seu corpo, ten-
do buscado por ele desesperadamente. Desde então, o pobre 
homem passou a pescar corpos no rio Amarelo. Saía com sua 
canoa e com o remo empurrava os cadáveres que encontrasse 
flutuando para a segurança de uma ilhota ou canto em calma-
ria, onde os zelava até que fossem reclamados por suas famí-
lias. Para dar dignidade a eles, o direito a uma despedida, um 
funeral. Os demais devolvia para a água, apaziguado. Este vale 
é de lágrimas, se disser de outra forma estarei mentindo. E nin-
guém fica pra semente, tenho pra mim que cada um tem seu 
prazo de validade, embora a indústria de medicamentos e todo 
esse alarido de dietas, exercícios e fontes da juventude tentem 
provar o contrário. Pela força do hábito, costumo fazer mi-
nhas próprias estatísticas e aqui, nesta cidadezinha e arredores, 
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serão quase oitenta cidadãos a cada mês que vamos perder para a gripe, 
pneumonia, infarto, câncer ou derrame. Ou para o imprevisível, nos 
casos de acidentes sem explicação. Você não teria como lembrar, mas 
seus pais devem se recordar ou ter ouvido falar do João do morro da 
leiteria, atropelado pelo próprio trator, ou da Lúcia, a costureira, picada 
de escorpião aos nove meses de gravidez. Desvios da média, diria um 
matemático sem coração. O inevitável, sina, sabe-se lá. Coincidência 
esta sua visita me pedindo para falar de meu ofício, justo quando es-
tava aqui me lembrando de meus primeiros dias, pensando num jeito 
de fazer este trabalho, e lá se vão mais de três décadas. Desde cedo me 
peguei um tanto emocional, melancólico até. Tanto tempo e minha mãe 
segue perguntando as razões de nunca me promoverem para um setor 
melhor ou se não pensei em escrever sobre política ou economia. Digo 
que tenho o encargo mais importante de todo o jornal, quando ela revi-
ra os olhos e muda de assunto. Já não me irrito, é minha mãe e sou seu 
único filho, paciência. E ela imagina, como tanta gente, que me chega 
tudo pronto, como se enviassem tudo prontinho escrito num bilhete, 
só copiar e imprimir na edição seguinte. Nada disso. Algumas filhas ou 
viúvas comovidas se dispõem a responder algumas perguntas quando 
vêm pessoalmente, mas a maioria apenas telefona e deixa recado com o 
nome do falecido. Pois vou confessar uma coisa: é assim mesmo que eu 
gosto. E cada morto merece maior consideração do que um papel rabis-
cado com sua graça completa, ocupação, nome dos filhos e do cônjuge. 
A minha arte começa aí, fazer de cada vida um acontecimento, recolorir 
a tela que já se vai rumo ao desamparo. Me desculpa a falta de modéstia, 
mas considero mesmo uma arte falar da vida sem esquecer da morte, 
e vice-versa. E não invento, apenas enfeito um pouquinho, se tanto, no 
esforço de ligar os pontos com alguma simpatia. O segredo é gostar, 
gostar do que se faz e gostar das pessoas, gostar de verdade, e tudo se 
resolve. A gente vai lembrando, imaginando, reconstruindo aquela exis-
tência a partir do que se ouviu falar ou testemunhou, do jeito da pessoa, 
do que ela fez e deixou de fazer. Claro que onde há luz estarão as som-
bras, mas se as tendências se equilibram, já estamos no lucro e, no geral, 
é prenúncio de inteligência perdoar quem erra por excesso de vontade 
de acertar. No frigir dos ovos, é mesmo no detalhe que o fundamental 
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se esconde e se revela, o dia em que fulano chorou, no lado que escolheu 
ficar depois de certo acontecimento, nos amigos que fez e desfez, nos 
filhos que criou. O que escolheu fazer de sua vida, se o destino lhe deu 
escolhas, pois nem todos nascem com margem de manobra, mas ainda 
assim vão dando um jeito de seguir o próprio caminho. Depois fica fácil 
achar as palavras certas, o tom, o que destacar da jornada inteira. Van-
tagem de se morar num lugar como esse, onde todo mundo se conhece 
ou é parente, e cada um já cruzou alguma vez a vida do outro em algum 
ponto da estrada ou passou perto o suficiente pra plantar alguma curio-
sidade. Então é ver o milagre sutil daquela vida se iluminar de novo, 
mesmo se por um breve instante. E se é pela eternidade que as pessoas 
carregam a pecha de sinhozinho, escravo ou feitor, não faço distinções. 
Rico ou pobre, dama ou meretriz, se fico sabendo publico, escrevo, re-
gistro. Depois me contam pelas esquinas sobre os recortes guardados, 
relíquias herdadas por gerações, é um retorno bonito. O difícil mesmo é 
escrever sobre os canalhas por convicção, os ordinários fisiológicos que 
atravancam o caminho. Aqueles que jamais entenderam o sentido de vi-
ver e fizeram do amor um negócio, um paliativo, um remédio. Estão por 
todo o lado, mas por uma infeliz coincidência parece que sempre são 
gente importante. Desses em que é necessário dar um certo destaque, 
alongar os adjetivos, os salamaleques de sempre, ainda que póstumos. 
Para tais desagradáveis figuras reservo minha secura, os elogios protoco-
lares, o lugar-comum sem qualquer relevo ou condescendência. Quem 
me conhece entende a mensagem, a indiferença disfarçada. E fico feliz 
por não haver cedido ao apelo desse status que nada vale deste lado das 
coisas. Neste umbral, as leis são outras. Entre o passamento e o legado 
há um hiato, uma espera. Nesta suspensão é onde vagam os fantasmas e 
o homem espera por sua morte derradeira, quando por fim desaparece 
seu nome e ele, por mais que deseje, já não encontra motivos para resis-
tir ao esquecimento.

A moça do café entra para reabastecer a térmica e interrompe a con-
versa. Pensa em recuar, mas decide ficar e fazer o que dela se espera.  
O jovem entrevistador ajeita-se na cadeira, sente a perna dormente, res-
pira fundo segurando qualquer ruído, um suspiro poderia ser mal inter-
pretado durante a pausa demorada. Tem pressa, e queria perguntar ainda 
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sobre as pessoas de fora, os artistas da capital, os textos que se deixam 
prontos, mas respeita o silêncio de seu interlocutor e apenas desvia o 
olhar para que tudo se recomponha. Foi apresentado como o estagiário, 
embora saiba que está ali para aprender rapidamente o que puder e 
ser o novo responsável pela seção, o quanto antes, e por menos de um 
quarto do salário. No discurso da chefe, os motivos de sempre, redução 
de custos, modernização, agilidade, os novos tempos em que se encaixa 
tão bem, o recém-formado que retorna à cidade natal com ambição e 
flexibilidade, condições grifadas no anúncio de emprego.

Do outro lado da pequena mesa, o homem parece cansado. Enlaça 
os dedos das mãos apoiadas entre o peito e a barriga e encara o vazio, 
pensativo. As bolsas de pele sob os olhos são encarvoadas olheiras sob a 
iluminação deficiente e a nebulosidade daquela tarde. “Obrigado, Car-
linha”, ele murmura para a mulher que sai discretamente, carregando 
as xícaras usadas. O jovem nada diz, suspeita que aquele súbito desâni-
mo possa indicar que suas reais intenções tenham sido percebidas. Ou 
talvez o outro esteja apenas esgotado, comentara algo sobre uma gripe 
a demorar-se mais que o previsto logo que foram apresentados. Um 
estrondo chama a atenção dos dois, olham a chuva que começa a cair 
sobre o pátio de árvores mirradas e chão de pedra brita que se abre ao 
lado do prédio. “Se contarmos os segundos desde a descarga elétrica até 
a trovoada, é possível saber se a nuvem de tempestade está próxima”, 
comenta, resumido, o homem que até há pouco mostrava-se tão falante. 
O rapaz agradece a disponibilidade, informa que precisa seguir com sua 
agenda, falar com o pessoal da gráfica. “Claro, fique à vontade. Prazer 
em conhecê-lo”, despede-se e estende a mão para o rapaz que retribui 
o gesto antes de levantar-se. Já no corredor, o novo contratado volta-se 
e observa o homem de perfil a contar o intervalo entre o último clarão 
e o estampido que o segue, cada vez mais próximo, enquanto as janelas 
tremulam nos batentes.

Sozinho na sala, o redator de obituários pensa no rio concreto a 
atravessar os bairros àquela hora, enchendo-se de terra vermelha e de-
tritos de toda ordem após descer a serra tonificado pela tromba d’água, 
transbordando perigo e opulência em suas margens. Logo sua atenção 
tropeça no velho chinês de remotas memórias. Por alguma razão que 
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desconhece, omitira a informação de que o antigo costume fora vencido 
e os pescadores de afogados, suicidas e supliciados agora só entregam os 
mortos mediante um resgate a ser pago, num tempo em que nada mais 
é sagrado e tudo tem um preço, inclusive o ultraje da morte e da de-
composição.

Enquanto a chuva aumenta e o barulho do aguaceiro invade o es-
paço como tambores em transe, fecha os olhos e massageia as órbitas 
doloridas. Imagina o rio Amarelo serpenteando pelos vales, o lodo e 
o crepúsculo a tudo tingindo de dourado, onde ele e o velho pescador 
deslizam numa pequena embarcação distanciando-se pela neblina, len-
tamente descendo o fluxo até não serem mais que formas indistintas 
estampadas num maciço de pegajosa névoa, inconscientes se submersos 
ou à tona, mas sempre à deriva naquela tortuosa corrente. 



Rio de Janeiro, 
Morro do Vidigal



c a l i g r a m a

Nise – o coração 
da loucura

Roberto Berl iner

Nise sempre foi contra o senso comum, sempre procurou suas próprias 
verdades, nunca descansou, nunca se dobrou, nunca se corrompeu. Sempre 
buscou seus ideais, do início ao fim da vida. Esse filme tinha que ser feito 
para que o público conhecesse uma mulher extraordinária, um exemplo em 
tempos de crise ética e ideológica como a que vivemos.  

Roberto Berliner 

Nos anos 1940, a médica Nise da Silveira lidera uma 
revolução no atendimento psiquiátrico no Brasil. 
Suas armas: telas, tintas e pincéis. Entre seus fiéis 

aliados, cães e gatos. 
Nise - o coração da loucura mostra uma revolução iniciada em 

1944 no subúrbio carioca de Engenho de Dentro que abalou 
os alicerces do tratamento psiquiátrico no Brasil. Fruto de um 
radical sentimento antiviolência ao atendimento vigente, esta 
revolução foi liderada por uma das primeiras mulheres a cursar 
a Faculdade de Medicina no Brasil. Seu nome: Nise da Silveira 
(Maceió, 1905-Rio de Janeiro, 1999). Parte desta história chega 
agora às telas de cinema. 

Com direção de Roberto Berliner, Nise – o coração da loucu-
ra apresenta Gloria Pires em um dos maiores desafios de sua 
carreira: representar, ao mesmo tempo, a firmeza e a doçura de 

Cineasta e 
fundador da 
TvZero.
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uma profissional que, segundo a atriz, “transformou um depósito de 
entulho em um ninho acolhedor para que clientes pudessem, através da 
arte, contar sua própria história”.

Neste espaço conviviam nomes que se tornaram célebres, como Fer-
nando Diniz, Carlos Pertuis, Emygdio de Barros, Adelina Gomes, Ra-
phael Domingues, Octávio Ignácio e Lucio Noemann. Eles circulam ao 
lado de dezenas de internos anônimos mas que também legaram precio-
so acervo não só artístico, mas sobretudo das mudanças decorrentes do 
novo tratamento. Como coterapeutas, a presença de cães e gatos, consi-
derados por Nise da Silveira “excelentes catalisadores” de afeto e ponto 
de referência no mundo externo, facilitando a retomada de contato dos 
clientes com a realidade. 

Nise – o coração da loucura reitera o interesse do diretor Roberto Ber-
liner por pessoas com graves dificuldades e os esforços empreendidos 
por uma maior inserção social, como em Pindorama – A Verdadeira 
História dos Sete Anões (sobre uma trupe circense), A Pessoa é Para o 
Que Nasce (sobre três irmãs cegas) e Herbert de Perto, que registra a 
vida do líder da banda Paralamas do Sucesso após o acidente que o dei-
xou paraplégico em 2001. Também realizador de videoclipes musicais, 
publicitários e programas de TV, o diretor estreou no gênero ficção com 
o longa-metragem Julio Sumiu, em 2014.

Roberto Berliner define sua determinação em levar a trajetória de 
Nise da Silveira para as telas:

Nise da Silveira é uma personagem única na história do Brasil. Uma mulher que desafiou 
as verdades vigentes e ousou olhar para onde ninguém olhava: os esquizofrênicos, e neles descobrir 
não só a humanidade mas a possibilidade de estudar e entender a mente humana. O que existe 
de mais importante no mundo do que entender a mente humana? Nise olhou pra esses pobres 
e marginais e deu a eles dignidade e a chance de se manifestar. Através da arte produzida por 
eles, estudou suas histórias. E foi tão fundo que encontrou seu ídolo, Carl Jung, e através desse 
contato chegou à mitologia e aos arquétipos. 

A construção de Nise – o coração da loucura incorporou aspectos essen-
ciais para a recriação “mais fiel possível” dos fatos e experiências vividas. 

À ampla pesquisa bibliográfica sobre a médica e seu trabalho somou-
-se a imersão no Museu de Imagens do Inconsciente onde a equipe 
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estudou, detalhadamente, os métodos de Nise e a evolução de cada 
cliente sob orientação do diretor do hospital Luiz Carlos Mello.

O contato com vários colaboradores da psiquiatra ao longo da rea-
lização do filme, como Bernardo Horta, Gladys Schincariol, Lula Van-
derlei, Marta Pires Ferreira, Amir Mavignier também foi essencial nesta 
construção. 

A preparação do elenco foi longa e detalhada. Durante dois meses, 
a equipe “mudou-se” para o antigo Centro Psiquiátrico Pedro II (hoje, 
Instituto Municipal Nise da Silveira), onde os ensaios ocorreram entre 
os internos e junto a colaboradores da Dra. Nise. A preparação do 
elenco incluiu palestras com psiquiatras sobre os métodos da época e 
contato com artistas plásticos que ajudaram os atores a desenvolverem 
suas próprias habilidade. A soma de todos esses elementos e, sobretudo, 
a convivência diária com os internos promoveu uma aproximação muito 
especial com os esquizofrênicos do local.

Inteiramente filmado nas próprias dependências do Centro 
Psiquiá trico Pedro II (hoje Instituto Municipal Nise da Silveira), o 
filme aborda também o início do envolvimento de Nise da Silveira 
com o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung, o reconhecimento de 
Mario Pedrosa, o crítico de arte mais importante da época, do valor 
das obras realizadas por museus internacionais. Um legado artístico 
e, sobretudo, humano que preserva e difunde a missão de uma médica 
em humanizar o tratamento de “loucos” dando-lhes voz e vez de ma-
nifestar sua história. 
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Nei Leandro de Castro

Nei Leandro de Castro nasceu em Caicó, Rio Grande 
do Norte. Viveu em Natal dos cinco aos 28 anos 
de idade. A partir de 1968, passou a morar no Rio 

de Janeiro, onde trabalhou como redator e diretor de criação 
em algumas das principais agências de propaganda. Colaborou 
com crônicas para o Pasquim, sob o pseudônimo de Neil de 
Castro, e escreveu resenhas literárias para o Jornal do Brasil e 
para O Globo. 

Iniciou sua produção literária trilhando os caminhos da poe
sia, o que resultou nos seguintes livros: O pastor e a flauta (1961), 
Voz geral (1964), Romance da Cidade de Natal (1975, com reedição 
em 2004), Feira Livre (1975), Canto contra Canto (1981), Zona erógena 
(1981), 50 Sonetos de Forno e Fogão (1982, em parceria com Celso 
Japiassu), Musa de Verão (1984), Era uma vez Eros (1993), Diário íntimo 
da palavra (2000) e Autobiografia (2008). Publicou em 1970 um en
saio sobre a linguagem de João Guimarães Rosa, Universo e Vocabu-
lário do Grande Sertão, premiado pelo Instituto Nacional do Livro.

Nei Leandro também se dedicou à arte do romance. Publi
cou O dia das moscas (1983, relançado em 2008), As pelejas de Ojuara 
– o homem que desafiou o diabo (1986, relançado em 2006 pela Edi
tora Arx, premiado pela UBE e adaptado para o cinema, com 
a produção de Luiz Carlos Barreto), As dunas vermelhas (2003) e 
A fortaleza dos vencidos (2008). Em 2010, lançou Rua da estrela, uma 
seleção de crônicas publicadas no jornal Tribuna do Norte.
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Confiteor

Gostaria de ter sido amante de Verlaine
E ter roubado sua carteira numa noite de insônia
Sem esquecer de roubar o seu revólver
Que ele usava para atirar em poetas.
Gostaria que Wilde inventasse histórias só para mim
Depois de quatro noites de absinto e cama
E me pedisse para espancar o lord Douglas
E o pai do lord Douglas, raça repelente.
Gostaria de ter seduzido Rimbaud
E têlo trazido de volta à poesia, às vogais coloridas,
Nós dois carregando nos ombros sem culpa
Os fuzis contrabandeados na Abissínia
Para desfechar tiros no ciúme de Verlaine.
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O despertar

Quando surge a paixão
há um alarme de dardos
e as coisas, as louças, luz e penumbra,
tudo tem qualquer coisa que alumbra.
E o atingido, o ferido, o ungido
caminha por becos, dobra ruas
ensaia passos de dança
cai para um lado, para o outro lado,
ao som de seu coração em contradança
incendiado
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Ópio

Quero o suco das dormideiras, das papoulas
Que vou extrair após a queda das pétalas,
Antes que as sementes amadureçam.
Quero a planta da alegria dos sumérios.
Quero o látex dos jardins da Tailândia.
E não me condene, amada, se quero a euforia possível,
O torpor possível, os alcaloides de Pasárgada
Que me afastam de ti como a síncope, o duelo e a morte.
Mesmo sem ti, vou navegar até o Mar da China
Vou pegar a primeira barca para o Mekong
Vou pedir às prostitutas de Bancoc
Que me deixem morrer só um pouquinho
Depois me ressuscitem pela boca, pelo sexo
Para que eu volte irremediavelmente
Ao teu maravilhoso medo de morrer.
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Autobiografia permitida

Uma vez, um gigante do país mais longínquo do mundo
Jogou no ventre de uma nativa silenciosa e pura como um cordilheira
Uma pedra verde azul, lápislazúli, turmalina.
E do feitiço surgiu um ser quase alegre, quase triste
Que até hoje não percebe o que vem a ser
Ou como deve ser nas guirlandas da vida e da morte.
Até hoje não sabe medir o amor desvairado,
A paixão incontrolável como um tropel de lhamas,
A fuga desordenada como um enxame de chamas. 



Pyeongtaek,  
Coreia do Sul
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Salgado Maranhão

Salgado Maranhão (José Salgado Santos) nasceu no povoa
do Canabrava das Moças, município de Caxias, no estado 
do Maranhão; filho da camponesa Raimunda Salgado dos 

Santos e do comerciante Moacyr dos Santos Costa. Mudouse 
para o Rio de Janeiro em 1973 (tendo antes vivido em Teresina e 
nesta cidade iniciado sua vida literária), onde estudou Comunica
ção Social, na Pontifícia Universidade Católica (PUC) e Letras na 
Santa Úrsula (sem concluir). É poeta, jornalista, compositor (le
trista) e consultor cultural. Seus primeiros poemas foram editados 
na antologia Ebulição da escrivatura (Civilização Brasileira, 1978). Pos
teriormente, publicou os seguintes livros: Aboio – ou saga do nordestino 
em busca da terra prometida (Corisco, 1984); Punhos da serpente (Achiamé, 
1989); Palávora (7Letras, 1995); O beijo da fera (7Letras, 1996); Mural 
de ventos (José Olympio, 1998); Sol sanguíneo (Imago, 2002); Solo de 
gaveta (Sescrio. Som, 2005); A pelagem da tigra (Booklink, 2009); A cor 
da palavra (Imago/Fundação Biblioteca Nacional, 2010) e O mapa 
da tribo (7Letras, 2013). Ganhou vários Prêmios, entre os quais, o 
Jabuti, em 1999, com o livro Mural de ventos, e o Prêmio de Poesia da 
Academia Brasileira de Letras, em 2011, com o livro A cor da palavra, 
e o Prêmio Pen Clube de poesia, em 2014, pelo livro O mapa da tribo. 
Seus poemas estão traduzidos em inglês, italiano, francês, alemão, 
sueco, hebraico, japonês e esperanto. Como compositor, tem gra
vações e parcerias com grandes nomes da MPB, como Alcione, 
Elba Ramalho, Dominguinhos, Paulino da Viola, Ivan Lins, Zizi 
Possi, Ney Matogrosso, Herman Torres, Elton Medeiros, Rita 
Ribeiro, Zé Renato, Selma Reis, Rosa Maria, Xangai, Vital Farias, 
Zé Américo Bastos, Moacyr Luz, Amélia Rabelo, Carlos Pitta, 
Gereba, Mirabô Dantas, Wagner Guimarães, Naeno e Zeca Baleiro. 
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Cena 31

Estavam nus nossos corpos quando
nos alcançou a madrugada ladra. Nus,
sob os trapos da inocência: somos
a colmeia transfigurada, além do que
nos flagra o acaso, onde é possível
morrer de eternidades.
                                 Impuseramnos
este cálice entornado ao desejo;
esta lua entre o lobo e a corça. 
                                           Nunca
domaremos a rinha dos molares (nem
o pedalar das estações).
                                  Seguiremos
a dormir sobre a lenha fria
                                      e a paz do fogo
sob as cinzas.
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Cena 33

Habito uma alegoria entre o mar e a rocha (no
declive em que as palavras se agacham
para despir o caos). Habito este aroma
que traz o sal –, transido pelo inumerável 
e o ofício que me atravessa.
                                       Vivo do que brota 
esse ardil: ancestral como a brisa e a flor. Vivo
do que não sabe morrer. 
                                    Não há como estancar
um deus que é fogo e ventania.
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Cena 34

Cada assalto na veia é um leão
a vendar os dentes. Ainda assim,
há flor no precipício e a noite
é só a lua de óculos escuros (ou
o labor da fome em sua fibrótica). 
Ou ainda o não negarse ao jogo
de encontrar na lebre o lobo.

A noite que oculta a lâmina
dos homicidas e adoça a lábia 
dos sedutores, não há de soprar
sobre mim
                sua liturgia de espectros,
porque  voarei no trovão das aves.

Difícil é nadar onde nada é mar.
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Cena 35

Do barro que a palavra acendeu teu nome,
debuta esse veneno de cerejas. 
                                           E os animais
da arca, e as feras da savana, todos
virão beber no cálice dessa aurora. Todos
face à fé que virou osso. Todos
face ao maquinário de desovar almas. 
Nem pedra de cantaria, nem barco
naufragado, nem sangue em ponta de faca, 
escreverão o rio de tua herança.
                                             Recruta
teus dias no sol sobre as algarobas, no
remoinho das rotas perdidas. O vento
não tem raiz. 
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Cena 52

Não é um fim como se funda; é
o infindarse
                  no verbo
encantado, seguir
as barcarolas
                 em nome
das coisas nômades –,
nesse cálice
                partido
entre gerânios.
                    O que 
não há de ser, já é,
no mistério interdito.

Ninguém busca 
       os barcos
desolados; cada um
segue o rio
da mesma foz. Onde
tudo que se nos 
       aja,
deixe a raiz
      da voz
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Ricardo Domeneck

Ricardo Domeneck nasceu em Bebedouro, São Paulo, em 
1977. Lançou os livros, Carta aos anfíbios  (BemTeVi, 
2005), a cadela sem Logos (Cosac Naify/7Letras, 2007), 

Sons: Arranjo: Garganta (Cosac Naify/7Letras, 2009), Cigarros na 
cama (Berinjela, 2011), Ciclo do amante substituível (7Letras, 2012) e o 
seu mais recente, Medir com as próprias mãos a febre (2015), lançado 
simultaneamente no Brasil pela Editora 7Letras e em Portugal 
pela Mariposa Azual. É o editor das revistas Modo de Usar & Co. 
e Cabaret Wittgenstein. Colaborou com as revistas literárias brasilei
ras Cacto (São Paulo), Inimigo Rumor (Rio de Janeiro) e Entretanto 
(Recife), e as estrangeiras Quimera (Espanha), Action Yes (Estados 
Unidos) e Belletristik (Alemanha), entre outras. Trabalha com ví
deo e a fronteira textual entre oralidade e escrita, apresentando 
este trabalho em espaços como o Museu de Arte Moderna (Rio 
de Janeiro), Museo Reina Sofía (Madri), Museo Experimental 
El Eco (Cidade do México) e Akademie der Künste (Berlim). 
Traduziu para o português poemas de Hans Arp, Friederike 
Mayröcker, Frank O´Hara, Jack Spicer, Harryette Mullen, Luis 
Felipe Fabre e Ezequiel Zaidenwerg. Vive e trabalha desde 2002 
em Berlim, onde foi publicada em 2013 pela editora Verlagshaus 
Berlin uma antologia bilíngue de seus poemas, Körper: ein Hand-
buch/Corpo: um manual, traduzidos para o alemão por Odile Ken
nel. Na Espanha, foi lançada a tradução completa de seu quinto 
livro, sob o título Ciclo del amante sustituible (Barcelona: Kriller71 
Ediciones, 2014), com tradução de Aníbal Cristobo, e, na Ho
landa, uma antologia com seleção de todos os seus livros, Het 
Verzamelde Lichaam (2015), em tradução para o holandês por Bart 
Vonck, pela editora Uitgeverij Perdu (Amsterdã).
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Texto em que o poeta declinase perante Maximin

Assim como estas línguas
algo arcaicas
que conservam em si
a declinação, demonstrandonos
como são afetadas as coisas
por aquilo que as segue
ou precede, transformandose
feito camaleões e arredores,
mesmo que tais relações
sejam predeterminadas
por regras,
não são também as nossas
assim controladas, Maximin?
Como não ser afetado
eu mesmo,
ganhando novas terminações
nervosas, indo de sujeito
a objeto, confundindo
substantivos e adjetivos,
se tu vens por trás
ou te pões diante de mim?
Minha língua tornase
algo que quer declinarse
de seu ponto fixo,
esticarse, infectar
outra língua, e meu corpo
todo inclinase, dobrase,
compactase, forma
um L ou O, um V ou S
e quando tu o adentras,
tornamonos os dois
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em nossos traços
de silhuetas e membros
novos ideogramas
que assumem outros
significados, somos
juntos
a mescla perfeita
de som e sentido,
nessa língua nova,
única.
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Aula de línguas para a língua de Maximin

Querido,
em outras terras
e paragens,
eles o chamam
de bamborin,
pupu, omphalus 
ou modderputjen,
na minha língua
dizemos umbigo,
concavidade
que tu já não alagas
com teus fluidos.
Com umbigos aprendo
a amar todas
as cicatrizes.
Busco refrigério
por tua ausência,
que tanto queima,
em refrigerantes
e muita comida,
minha pança incha,
e é meu umbigo
que vai adiante
de mim nas buscas
por ti, é a primeira
parte do meu corpo,
nos abraços,
que te encontra e toca,
Maximin,
enquanto o teu,
em tua barriga de tanquinho,
parece contrairse
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de mim, mas se encaixa
então na minha,
umbigo e umbigo fechamse,
cicatriz sobre cicatriz,
nesta harmonia
de côncavos e convexos.

Café da manhã com Maximin

Minha mão aborda os duplos seixos
de onde escorre esse riacho doce,
toco a fonte com os lábios, e bebo
o café da manhã, bezerro, dos bois.
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O poeta fala da proibição do nome de Maximin

Eu contive o nome do meu amor e o repetia sozinha, calada. 
Como anseio por espaços abertos onde o possa ouvir gritado.

‘Ulayya bint al-Mahdī (777-825), 
poeta e princesa do Califado Abássida.

Escondo de todos teu nome, Maximin, 
tal ‘Ulayya bint alMahdī, proibida 
de dizer o nome de Ṭall, o khādim 
que amava, silenciou do alBaqarah, 
em leitura, um verso que continha 
a palavra. Onde está o generoso califa 
que ao ouvir sobre tal zelo de beata 
profana, a ‘Ulayya doou o seu khādim? 
Quem háde me conceder Maximin 
por esta minha concupiscência calada 
mas, em permuta, fazendo de mim 
o servo e de Maximin, príncipe abássida?



p o e s i a

Lucinda Persona

Lucinda Nogueira Persona. Natural de Arapongas, PR,  
vive em Cuiabá, MT. Bióloga (UFMT), Mestre 
(UFRJ), com estágios profissionais na Universidade 

do Chile. Professora da Universidade Federal de Mato Gros
so, por onde se aposentou, e da Universidade de Cuiabá (1999 
a 2014). Ocupa a cadeira n.o 4 da Academia Matogrossense 
de Letras. Publicou seu primeiro livro de poesia, Por imenso 
gosto, em 1995, seguido por: Ser cotidiano (1998), Sopa escaldante 
(2001), Leito de acaso (2004), Tempo comum (2009) e Entre uma noite 
e outra (2014). Dois desses livros foram premiados pela União 
Brasileira de Escritores. Falar do cotidiano é a tônica de seu 
trabalho poético, a partir de uma profunda comunhão com a 
realidade circundante e de uma absoluta receptividade à abun
dância do comum.
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Átomos

Como se há de resistir
  à ronda dos vazios?
Átomos perambulam no ar
átomos estão suspensos no ar
  pequeníssimos
  inquietos
  elétricos
saltam para fora de seu lugar
voltam a formar um bando
mero ponto de partida

Não é fácil ganhar o céu.
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O dia

Nascido em todos os rostos
o dia sobe até o ápice
  Talvez até o calvário
  por um peso que carrega
No seu ponto mais alto
no seu vértice incendiado
  faz a curva e desce
  (menos que vertiginoso)
E enquanto desce
é como imprimir no muro:
  a tarde ainda não morreu
  apenas pende para um lado
  com a luz às costas

A brisa e o sopro de palavras
ganham distâncias indiscerníveis

Não há dia que não traga em si
o favor de uma tarde
um céu bom de se olhar
e a oscilação de uma folha
                           (afogada no ar).
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Alguém sempre deve dizer a outro

Como não viver no ritmo do tempo?
Decorridos os dois turnos do dia
pouco a pouco chegam as sombras
impregnadas da lógica noturna:
  grãozinhos de sol
  pontilhando a cúpula escura
  e, como pérola, a lua cheia
Uma doçura confusa (na casa)
enche o coração operário
  a natureza morta o detém
De sorte que a mesma fruta
(antes na árvore)
agora é considerada como enferma
no bombardeio oculto dos bolores
  (é isto)
alguém sempre deve dizer a outro
que muitos, em todo o mundo,
  encontram na casa
  o que nem sequer é visto.
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Romance inglês

Não raro, em novos lugares,
é como se a vida pudesse tomar novo rumo

Em noite gelada
(gotículas mil do nevoeiro e tudo)
estamos num quarto de hotel em Londres
No criadomudo o Daily Mail
de 15 de outubro de 1997

Com a devoção de um peregrino
no iminente repouso
ele desata os sapatos
É personagem da vida real mesmo
e não do romance inglês
que obsessivo me ocorre
Ele não se chama Peter,
nem é afeiçoado às letras,
a ponto de sair lendo
(um tabloide que seja)
sem mais delongas
e arrastando pelo chão
os cordões dos sapatos
Não, ele simplesmente
descalça os sapatos, as meias
(que coisa, nem andará de meias pelo quarto)
Retira o relógio, óculos, esvazia os bolsos
Nenhum retrato meu

Devagar se despe do cansaço
de tantos dias fora de casa
Vai e retorna do chuveiro
Veste pijama
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e metido em si mesmo
(na íntima festa de dedicação ao seu eu)
desaba na cama
  Parece que nada se compara ao sono
  que se lhe acende na escuridão
O mensurável disso tudo
é que nunca vamos tão longe
  que a vida de dentro de casa
  não nos acompanhe.



p o e s i a

Lenilde Freitas

De pais pernambucanos, a Autora nasceu em Campina 
Grande, Paraíba. É Mestra em Teoria da Literatura 
pela UFPE e Pósgraduada em Literatura Brasileira 

pela FAFIRE. É Bacharel em Biblioteconomia e Documenta
ção pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo – USP. 
Na Universidade de Vanderbilt/Nashville –Tenessee, foi alu
na do conceituado Professor e poeta inglês: Donald Davie, na 
disciplina: Como julgar poesia (The Judgment of Poetry). Na mesma 
Universidade, teve como Professor o poeta norteamericano 
Mark Jarman, na disciplina: Como escrever poesia (Poetry Writing).

Em 1992 participou, como Membro da Comissão Julga
dora, do Concurso Nacional de Contos do Paraná. É poeta e 
tradutora. Colaborou com traduções de poesia para o Jornal  
A Folha de São Paulo; Revista Escrita; Caliban e outras. 

Estreou na Literatura, em livro, no ano de 1987, com os livros: 
Esboço de Eva (Roswitha Kempf/Editores, e Desvios (Ed. Scor
tecci). Posteriormente, publicou: Cercanias (Scortecci, 1989);  
Espaço neutro (Estação Liberdade/Fundação Nestlé de Cultura, 
1991); Tributos (Ed. Giordano, 1994); Grãos na Eira (Ateliê Edi
torial, 2001); A casa encantada – Infantojuvenil – (Scortecci, 2009); 
A corça no campo (Produção Cultural Edileusa da Rocha/Prefei
tura do Recife, 2010). Prêmios Recebidos: All Nations Poetry 
Contest (USA); Prêmio Cidade de Belo Horizonte: “Emílio 
Moura de Poesia”, MG. “Prêmio Nestlé de Poesia” (SP).
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O mascate

Pelos bairros, pelos becos
pelas ruas do Recife
o homem passava sempre
vendendo quinquilharias.
Fitas, linhas e colchetes
agulhas, elásticos, botões
caixa de grampos e alfinetes.
Brandindo sua matraca
passava dia após dia
gritando alto bem alto
pelas ruas da cidade.

Lá vem o homem passando
pela Rua da Saudade.
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Uma cidade: Recife

Brilha
porque em suas águas
o sol se mira.

Cheira
porque toda ela recende
a mangueira.

Ri
porque esse é seu disfarce:
dois rios rolam por sua face.
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Logro

Porque continua
no âmbito da memória 
o gotejar inclemente
da chuva na bacia;
 
e récuas de mulas 
perfazem o mesmo caminho
noite a noite
dia a dia;
 
porque a lembrança 
das gaiolas
à sombra dos telhados
vergasta o tempo e mitiga a amargura;
 
aceito o logro 
caritativo da saudade: 
clarão a alumiar 
a casa escura. 



Lenilde Freitas  243

Achados e perdidos

Onde deixaste o meu sono  
minha fome, minha alegria? 
Aonde levaste as minhas lágrimas 
os meus versos, meu sossego 
minhas palavras cobertas 
por magmas de covardia? 
Onde escondeste os segredos 
meu ardor e minha vida 
onde puseste o amor 
os meus sonhos e os meus medos?  
O tudo que antes existiu 
e o nada que agora existe 
aonde e por onde andam?  
Quando e a quem os levaste? 
Com quem os dissipaste? 
Com quem os distribuíste?
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Prismas

As luzes acesas das janelas
submersas no fundo da maré

criam estrelas no céu das profundezas
e iluminam um mundo que não é

o mesmo que está perto dos olhos
de quem – somente como olheiro – 

vai contemplando o falso
até encontrar o rosto verdadeiro

deste rio, onde um ricto sombrio aparece. 
Ou seja o que for que  – não sendo dor –
                                                            dor se parece.
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O mascate

Pelos bairros, pelos becos
pelas ruas do Recife
o homem passava sempre
vendendo quinquilharias.
Fitas, linhas e colchetes
agulhas, elásticos, botões
caixa de grampos e alfinetes.
Brandindo sua matraca
passava dia após dia
gritando alto bem alto
pelas ruas da cidade.

Lá vem o homem passando
pela Rua da Saudade.
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Saudade1

Saudade é lembrar seja o que for
de belo, na escassez em que se esteja
no pouco acrescentar e até repor
se a alma permitir que assim seja.

Saudade é voar, mesmo em declive
ir longe com o olhar, igual condor
viver do que em nós ainda vive
sem nunca revestirse do incolor.

E por fim quando tudo for distância
– varandas, redes, luas e telhados –
no pátio iluminado de infância

Se a sombra chegar sem que a ouçamos
com seus passos macios, aveludados
a vida há de ficar no que cantamos.

1 De vez em quando sou acusado de saudosista, como se Saudade fosse uma coisa  vergonhosa. – Gilberto Freyre.



p o e s i a  d o  j a p ã o

Wagô Ryôichi

O poeta Wagô Ryôichi (1968) nasceu em Fukushima, 
onde decidiu continuar morando mesmo após o ter-
remoto de 2011.

Professor de língua japonesa em um liceu local, alterna o 
ensino com a atividade de poeta, a de apresentador de rádio 
e copywriter.

Sua primeira coletânea de poesias, After, publicada em 
1999, foi muito bem recebida e ganhou o prestigioso prêmio 
Nakahara Shinya. Nos anos seguintes vieram outras publica-
ções e mais prêmios literários. Suas inúmeras atividades, como 
palestras, leituras públicas e programas de rádio aumentaram 
sua fama, e hoje seu nome se encontra entre os dos melhores 
representantes da poesia japonesa contemporânea.

Wagô Ryôichi é também autor de um livro de debate sobre 
a língua japonesa com Tanikawa Shuntarô (1931), o maior poe-
ta japonês vivo, assim como de vários livros infantis.

Todavia, a exigência de escrever para ele nunca foi tão urgen-
te como depois do terremoto de 2011. O poeta foi o primeiro 
intelectual japonês a ver com os próprios olhos a dimensão da 
catástrofe ambiental e humana que se abateu em Fukushima, e 
foi testemunha da tragédia cotidiana da população local, ame-
açada pelo desastre nuclear e forçada a abandonar suas casas e 
suas vidas.

Após ficar algum tempo em um abrigo, Wagô começou a 
utilizar o Tweeter para registrar suas impressões e documentar 
sua experiência. O estilo da sua poesia simples e criativa, a 

Tradução de Donatella Natili.
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força da sua mensagem, e seu envolvimento com as histórias dos sobre-
viventes tiveram uma grande repercussão dentro do Japão e pelo mun-
do afora. Logo, suas mensagens superaram os 14.000 usuários e foram 
publicadas em forma de livro pela revista de poesia mais importante do 
Japão, Gendai Shi Teichô, com o título Lanço de poemas (Shi no Tsubute), 
ainda hoje entre os mais vendidos do autor.

 • [Onde você está? Eu estou sentado diante das palavras, sozinho 
no quarto escuro. Quero me transformar em suas palavras. 18 de 
março de 2011 – 14h10]

 • [Onde você está? Eu estou sentado diante das palavras, sozinho 
no quarto fechado. Com seu coração bloqueado. 18 de março de 
2011 – 14h10]

 • [Como o mundo é bom conosco, e como é cruel. Mesmo agora, 
as ondas nos arremetem. Onde você está? Onde é o lugar em que 
podemos nos reunir? 18 de marco de 2011 – 14h12]

A tradução da obra de Wagô Ryôichi é importante por vários fato-
res. Primeiramente, por ser representante de um tipo de lirismo colo-
quial que remonta a um estilo de poesia livre criada no Japão somente 
depois da Restauração Meiji de 1868, e que propunha uma ruptura com 
a rigorosa tradição secular de poesia clássica waka o haiku, codificada ao 
longo dos séculos. Alem disto, como registro de uma experiência huma-
na extrema através de uma língua poética inserida no cotidiano e rela-
cionada com a própria terra. Finalmente, pelo valor terapêutico da sua 
mensagem, isto é, a capacidade de transformar a angústia e o desespero 
em criação poética e cura da alma.

Os poemas aqui traduzidos foram escolhidos pessoalmente por 
Wagô Ryôichi entre os publicados de 2012 a 2015.
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Aozorani (青空に)

青空にぽっかり浮かんでいる雲
それを見つめて想った
うん 　生きている

何も書かれていない便箋
いくつかある文字を書き出して
うん 　生きている

悲しみ　苦しみ
涙を拭いて
うん 　生きている

呼ばれた気がし
振り向くと　誰もいなかった
福島青空に　風

うん 　生きていく

私もあなたも 
うん
涙を拭いて
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Céu azul

Uma nuvem vaga no céu 
Olho para a nuvem, e penso
Sim, estou vivo

O meu caderno em branco ainda
Um dia começo a escrever 
Sim, estou vivo

Tristeza, angústia
Secar as lágrimas 
Sim, estou vivo

Ouço que me chamam     
Quando me viro, nada vejo 
Vento no céu de Fukushima 

Sim, continuamos vivendo 

Eu e você 
assim,  
Secando as lágrimas 
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Akiramenai (あきらめない)

伝えたいことがある

木のせせらぎ

鳥のさえずり

風のくるぶし

教えたいことがある

故郷のぬくもり

父と母の愛

夕暮れの雲

あきらめない

あなたは何を

私は私を

暮らした日々を

伝えたいこと 教えたいこと

不安な静けさについて 無口になってしまう時について

だけど

絶対に　あきらめないことについて
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Perserverar

Quero contar alguma coisa 

O murmúrio de um rio

O canto de um pássaro

O sussurro do vento

Quero ensinar algo

O carinho da minha terra

O amor de meu pai e minha mãe

As nuvens do entardecer

Não desistimos

Você, de algo 

Eu, de mim

Dos dias vividos

Quero contar algo quero ensinar algo

da tranquilidade angustiante de quando se resta mudo

e

Sobre não desistir nunca
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Kaze ni (風に)

悲しいこと
辛いこと
あるのなら

つぶやこう
話しをしよう

暮らしのこと
これまでのこと

腹が立ったこと
泣きたくなったこと
嬉しかったこと

苦しみや悲しみや
離別や不安や
優しさや

みんな　今
心の
丘に立っている

心に吹く風を
追って

さあ
行こう
一緒に

心の
丘で
言葉になろう

青空に
浮かぶ
雲になろう
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Ao vento

Ao sentir 
tristeza
dor

sussurramos
falamos

sobre a vida
sobre o hoje

sobre a raiva
sobre a vontade de chorar
sobre a felicidade

a dor a tristeza
a separação a ansiedade
a gentileza

Tudo agora
ergue-se nas alturas
da esperança

seguimos 
o vento que sopra no nosso coração

sim
vamos
juntos 

nas alturas 
da esperança 
nos tornamos  palavras

seremos nuvens
que flutuam
no azul do céu 
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Kaikou (邂逅)

夢を見たことがないという男が
急に夢の中に出てきたので
いったい何を話したらよいのか
分からなくなった

男も何だか決まりが悪いらしく
ぼうっと二人で　大きな流木に腰かけて　
海を眺めていた　ここもまた　
津波で何もなくなってしまった浜辺だった

本当に　見たことがないのか
そんなふうにたずねると
きみはどうなのかと　静かに聞き返された
いま　共に　そうしているじゃないかと呟く

ふうん　と言って彼は呆然とした
一緒に　おだやかな　波の音を聞いていると
誰彼ともなく　涙があふれてきた
僕たちは　どちらから先に目覚めるのだろうか
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Encontro casual

Um homem que dizia ter nunca sonhado
de repente entra em um sonho 
e não sabe 
o que pode falar

o outro homem também está constrangido
atônitos, os dois sentados em cima de uma árvore flutuam
e contemplam o mar aqui também
havia uma praia onde tudo foi destruído pelo tsunami

realmente, nunca sonhou?
pergunta
e você? responde tranquilamente
agora não estamos sonhando juntos?

será? diz atônito
escutando o som das ondas tranquilas
os olhos dos dois se enchem de lágrimas
quem de nos acordará primeiro?
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Anata (あなた)

あなた
大切なあなた

あなたは今
何をしていますか

あなたは私です
私はあなたです

暗く深い夜の底で
あなたを
思っています

私は
私を
あなたを
あきらめない

あなたを
あきらめない
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Você

Você
Amada

Você agora
Que está fazendo?

Você sou eu
Eu sou você

No fundo da noite obscura
Penso
Em você

Eu 
não desisto
de mim
de você

Não desisto
de você
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Kazoku (家族)

変わらない一日
きみに話しかけたり
美味しいものを食べたり
二人で笑い合ったり

青空を眺めたり
車を新しくしたり
いつしか家族を増えて
初めて言葉を話したり

その子が思い切って
両足で立ち上がったり
風を追いかけたり
いつもたどりついたのは

山と川と夕焼けの美しさ
変わらない毎日　それが
僕たちのすべてだった
今もそうさ

いつだって　あの雲には
みんなの家がある
誠実がある　故郷がある
見上げていこう  どんな時も_
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Família

Um dia igual
falo com você
comida gostosa
nossas risadas

olhamos o céu azul
um carro novo
sem perceber a família cresce
as primeiras palavras

sem hesitação a criança 
levanta em pé
corre atrás do vento
chega sempre

a beleza das montanhas dos rios do pôr do sol
dias iguais isto
era tudo para nos
ainda hoje

pois naquela nuvem 
tem a casa de todos
a verdade a nossa terra
olhamos para frente sempre



Pyeongtaek,  
Coreia do Sul



m e m ó r i a  f u t u r a

Espaço-Tempo-Matéria

Pontes  de  Miranda

(UM DOS PROBLEMAS FILOSÓFICOS DA  

TEORIA DA RELATIVIDADE GENERALIZADA)

O Espaço “encurva-se” à mercê da Matéria 
ou a Matéria “cria” o Espaço?

Qual dos dois é dependente, o Espaço ou  
a Matéria?, indaga o dr. Pontes de Miranda,  
em artigo especial para O Jornal. 

O Real, diz ele, é o Espaço-Tempo-Matéria.  
Decompô-lo, como Eddington, ou como Weyl,  
é ABSTRAIR.

Especial para O JOrnal

 � O Espaço “preexiste” ou “deriva” da Matéria?
Um dos mais graves problemas filosóficos da Teoria da Re-

latividade generalizada é o de saber se o Espaço “preexiste” 
ou se “deriva” da Matéria. A Matéria decide da estrutura do 
Espaço ou da existência dele?

Para tornarmos facilmente compreensível o problema, ima-
ginemos conversa entre Einstein e Eddington, aparteada por 
Weyl e Mie.

Publicado em O Jornal, RJ, 6.maio.1925.

Sexto ocupante 
da Cadeira  
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Agradecemos ao Professor Ildeu de Castro Moreira do Instituto de Física da UFRJ pelo 
auxílio na recuperação das fórmulas indicadas por Pontes de Miranda. 
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EINSTEIN: O conceito do Espaço em si é conceito que não pode ser 
seriamente defendido. Por isso evito este erro nefasto – verhängnisvoller 
Irrtum (Vier Vorlesungen, Braunschweig, 1922, p. 2).

WEYL: Como o caracol, a matéria constrói e forma, por si só, a sua pró-
pria casa (Mathematische Analyse des Raumsproblems, Berlim, 1923, p. 44).

MIE: Mas o campo elétrico é função do espaço e a matéria emanação do 
campo, segundo dissestes. Portanto, só nos resta uma substância única de 
Universo, que é a mesma nas regiões vazias e nas ocupadas pela Matéria.

EDDINGTON: Para que vacilar? A Matéria é índice, e não causa. O 
Espaço “preexiste”.

 � A crítica filosófica aos Físicos: a opinião  
de um humilde

O problema precisa ser posto no terreno filosófico. Na matemática, 
todos os vossos pontos de vista, sem serem verdadeiros, são defensáveis. 
Diferenças de linguagem matemática. E a questão é muito mais pro-
funda. No fundo, há duas opiniões que se chocam, a de Einstein e a de 
Eddington. Procuremos precisá-las.

Na vida quotidiana, o corpo terrestre desempenha papel tão prepon-
derante na apreciação das posições relativas dos corpos, que conduziu, 
secundo Einstein, ao conceito do espaço em si, “conceito que não pode 
ser seriamente defendido”. Para evitar isto, a que chamou erro nefasto, 
resolve falar unicamente de corpos de referência (Bezugskoerper), ou do 
espaço de referência (Bezugsraum). E mais adiante (p. 5): “Habitualmente 
de tal maneira se ensina a geometria que se não estabelece nenhuma 
relação entre os conceitos e as experiências da vida (Erlebnisse). Há tam-
bém vantagem em separar o que nela há de especificamente lógico e que, 
em princípio, é independente da experiência. O matemático puro pode 
satisfazer-se com isto. Contenta-se se suas proposições são justas, isto 
é, deduzidas sem erro lógico, dos axiomas. A questão – se a geometria 
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euclidiana é verdadeira ou falsa – não tem, para ele, nenhum sentido. 
Mas, para nosso fim, é preciso coordenar objetos às noções fundamen-
tais; sem tal coordenação, a geometria é para o físico sem objeto, ociosa. 
Para ele, conseguintemente, tem sentido falar da verdade ou da exatidão 
das proposições geométricas.” Foi o que denominamos, em livro no 
prelo, princípio da fisicalização das geometrias, e a que demos o conve-
niente enunciado filosófico.

No último capítulo do seu livro Space, Time and Gravitation (Cambrid-
ge, 1921, p. 180 e seguintes) trata A. C. Eddington de interpretação da 
equação de Einstein, interpretação que liga o tensor de energia material 
às expressões da curvatura do Espaço-Tempo. Para o sábio britânico, a 
Matéria é índice, e não causa.

A isto permita-se que responda quem só tem o mérito de ter sido o 
primeiro a tratar, em artigo de revista, no Brasil, das Teorias de Einstein.  
O que Eddington deseja é a volta à concepção do Espaço em si. O ma-
temático pode admiti-lo, como partida para a análise, mas a ideia de 
causa, principalmente atribuída ao Espaço, repugnaria a mentalidade 
de hoje e a evolução do pensamento científico e filosófico. É voltar ao 
cartesianismo da Matéria espaço-hipostasiado.

A posição de Eddington não é sem parentesco, sem ligações com cer-
tos fatores gerais da mentalidade inglesa, cuja fórmula, em tudo, é asse-
gurar pelo compromisso de não ver as contradições – o máximo possível 
de evolução com o mínimo possível de destruição de velhas formas. Isto, 
por sua vez, se prende ao fato de ser assaz empírico o espírito britâni-
co, mas, ao mesmo tempo, assaz confiante e interessado pelas inovações, 
Eddington, o sábio, procura salvar o Espaço como realidade objetiva, do 
mesmo modo que a equilibrada democracia britânica resguarda o rei e as 
tradições, e como Newton, absurdamente platonizante e relativista, não 
via a contradição entre a sua ciência e a sua metafísica.

 � Discussão do problema filosófico
A equação Rρ

µνκ = 0 é condição necessária para a euclidianidade do  
Espaço-Tempo. Isto é: a anulação do tensor de Reimann-Christoffel 
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exprime ser euclidiano o Espaço-Tempo. Mas, então, ter-se-á de admitir 
região do Espaço que se situe ao infinito de toda massa. É possível isto?

Atenda-se a que, com tal afirmação, se voltaria à infinitude do Espa-
ço. Ora, a Teoria da relatividade generalizada assenta, justamente, que 
o Universo é curvo e finito o Espaço. Quid inde? Todos sabemos que 
Einstein partiu da lei Rµν = 0: mas as dificuldades foram insuperáveis. 
Teve de adotar, então, termo corretivo − λgµν. Em vez da euclidiani-
dade, a quase euclidianidade do Universo, onde o campo de gravitação 
é praticamente nulo. Quer dizer: longe (e não no infinito) de toda a maté-
ria. Ao infinito de toda massa o Espaço seria? O problema metafísico 
é profundíssimo. Nas aplicações aos movimentos dos astros pode ser 
desprezado o termo − λgµν, o que nos mostra ter maiores exigências a 
concepção filosófica que a astronômica.

 � A prudência filosófica de Einstein, revolucionador 
da Ciência

A Teoria da Relatividade, tal conto se acha em Einstein, Weyl e 
Eddington, deve ser considerada como descrição matemática. O traba-
lho filosófico, com a crítica epistemológica, tem de fazer-se, para mos-
trar a sua significação, o seu valor e o que permite pensar-se sobre os 
problemas fundamentais da filosofia. Aliás, é inegável a prudência de 
Einstein, que, neste ponto, se manteve menos audaz que o seu conti-
nuador britânico. Cumpre não ver identidades onde se trata de equações, 
porém também cumpre não ter como entidades absolutamente distin-
tas, Espaço, Tempo e Matéria. Ora, Eddington sacrifica a Matéria, cujas 
partículas passam a ser simples singularidades da estrutura geométrica 
do Universo. E outros sacrificam tudo mais à Matéria.

O Espaço encurva-se à mercê da Matéria ou a Matéria cria o Espaço? 
Espaço, Tempo e Matéria são entidades distintas ou são abstrações? 
Qual dos dois é dependente, o Espaço ou a Matéria? Qual o forma-
dor e qual o formado? O Espaço “preexiste” ou “deriva” da Matéria? 
A Matéria decide da estrutura ou da existência dele? O problema escapa 
ao geômetra.
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 � Opinião de um venerador da Ciência
O Real é o Espaço-Tempo-Matéria. Decompô-lo como Eddington, 

ou como Weyl, é abstrair. Se chamamos Real ao que é, Espaço, Tempo 
e Matéria, tomados um por um, são abstrações, como a linha, o pon-
to. Apenas estas são abstrações da Geometria; e aquelas, da Física. O 
acontecimento do Universo é compacto, é Espaço-Tempo-Matéria. As 
maiores abstrações a que procede o espírito humano, as mais violentas 
cisões, são justamente estas – as que separam Espaço, Tempo e Maté-
ria. A própria Matéria-Energia distinguimo-la em Matéria e Energia. 
Debulhamos as relações, analisamo-las, para conhecer. Só à medida que 
progridem as ciências e a crítica epistemológica é que a realidade se nos 
impõe tal qual de fato existe. Chega-se, assim, aos conúbios mais natu-
rais, porém, aos nossos olhos já afeitos, milenariamente, às separações 
abstrativas mais inesperadas. Observa-se esta evolução na mecânica, des-
de a rudimentar multiplicação do tempo na mecânica clássica até às 
fórmulas de Einstein e de Weyl.

Esta terceira opinião, o Real Espaço-Tempo-Matéria, é a que, mais 
satisfaz o espírito contemporâneo.
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