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editorial

Marco Lucches i

Na grande crise que assola o país, sobressaem al-
guns raros sinais de convergência. Um repertório  
minimamente republicano, capaz de subscrever uma 

agenda aberta e compartilhada, que ultrapassa as múltiplas 
trincheiras ideológicas. trata-se, uma vez mais, do desafio da 
educação universal, humanista, de qualidade, comprometida 
com a emancipação, apressando o fim da herança da desi-
gualdade.

A mudança não vem de um governo, mas de uma política 
de estado; não se limita ao nível federal, mas abrange o distrito 
e o município; não se dá, por assim dizer, de cima para baixo, 
mas a partir do solo, da pequena escala onde vivemos; não surge 
de um partido, mas da sociedade organizada, que se decide por 
uma democracia de inclusão, não abstrata e tampouco restritiva. 

As palavras de Ana maria Haddad põem o acento agudo 
no respeito à alteridade e na delicadeza dos tempos subjetivos 
e locais. Assim também, as professoras mônica Rebecca, diana  
Navas e Nádia lauriti não abrem mão de uma escola de igualda-
des, como lembra, a propósito, o dr. cláudio, nas páginas ines-
quecíveis de O Ateneu: a escola como espelho da sociedade. 

A língua portuguesa é também parte integrante do processo, 
ápice do processo especular. Nela atingimos a fascinante diver-
sidade de nosso país, elemento maior de uma jazida inesgotável. 
Nela alcançamos nosso rosto e conjugamos partes do futuro.  
A língua e a educação como práticas para a liberdade. 

Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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i c o n o g r a f i a

Araquém Alcântara

Apontado pelos críticos como um dos precursores da 
fotografia de natureza no Brasil, é um dos mais im-
portantes fotógrafos em atuação no país. desde 1970, 

dedica-se integralmente à documentação do homem e da na-
tureza brasileira. 

seu trabalho, de notoriedade internacional, tornou-se hoje 
uma referência e fonte de inspiração para os novos fotógrafos.

em sua vasta produção constam 49 livros, a grande maio-
ria  sobre temas ambientais, 22 livros em coautoria, cinco 
prêmios internacionais, 32 prêmios nacionais, 75 exposições 
indivi duais, inúmeros ensaios e reportagens para jornais e re-
vistas nacionais e estrangeiras.

É o primeiro fotógrafo a documentar todos os parques na-
cionais do Brasil e a produzir uma edição especial de colabora-
dor para a National Geographic society (Bichos do Brasil). 

É também o primeiro fotógrafo a realizar um ensaio sis-
temático sobre os ecossistemas e as unidades de conservação 
do país, trabalho que só finalizou após 22 anos de incessantes 
expedições pelo sertão do Brasil. 

entre seus prêmios mais importantes destacam-se o Prê-
mio dorothy stang de Humanidade, tecnologia e Natureza 
– categoria Humanidade, 2007, e o Prêmio Jabuti para o livro 
Amazônia, na categoria Arquitetura e Urbanismo, Fotografia, 
comunicação e Artes, 2006. 
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d o s s i ê / e n t r e v i s ta

Antídotos da adversidade

Ana Maria  Haddad Bapt i sta

REVISTA BRASILEIRA Há vinte anos da morte de Paulo Freire, qual 
o balanço de sua obra nas escolas brasileiras, no entendimento segundo o qual a 
Educação é essencialmente prática da liberdade?

ANA MARIA HADDAD BAPTISTA As escolas brasileiras 
estão contextualizadas em um universo mais amplo no cená-
rio mundial. sabemos, em especial, se pensarmos nas lúcidas 
análises de Bauman, Hobsbawm e outros pensadores, que to-
das as hierarquias, não somente as escolares, estão completa-
mente fragilizadas e isso, a meu ver, é muito bom. implicam 
uma desestabilização que, por sua vez, indicam incertezas. 
Pensando com edgar morin e Bachelard: nada pior do que 
as certezas. 

creio que, em relação às escolas brasileiras, Paulo Freire 
deu e nos dá uma grande contribuição, visto que tem sido 
reinventado, por exemplo, no ensino superior e em outras ins-
tâncias da educação. Observo, em minha prática, uma grande 
mudança, embora, muitas vezes, quase invisível, em relação à 
postura de professores e alunos. Ambos querem mais liberdade 
para pensar, ousar e encarar os desafios que a liberdade nos 
possibilita. Por um outro lado, sem dúvida, existem as resis-
tências. Educação como prática da liberdade exige um despojamento 
que amedronta e implica responsabilidades. contudo, muita 
gente não tem coragem de enfrentá-las. mas meu balanço é 
bastante otimista. creio, de fato, nas adversidades, verdadeiros 

mestra e doutora 
em comunicação 
e semiótica pela 
PUc/sP. Pós- 
-doutoramento 
em História da 
ciência pela 
Universidade 
de lisboa e 
PUc/sP onde 
se aposentou. 
Autora de 
diversos livros 
e artigos. 
Pesquisadora e 
professora da 
Universidade 
Nove de Julho 
(são Paulo). 
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12  Ana Maria Haddad Baptista

antídotos contra o estabelecido que, desde sempre, é inimigo íntimo da 
humanidade em todos os períodos históricos.

RB Construir escolas para não construir prisões no futuro, como alguém já disse...

AMHM construir escolas que efetivamente possibilitem a liberdade de 
expressão, a liberdade de sermos o que somos, a participação solidária 
ou cairíamos em prisões disfarçadas. e elas existem. conheço muitas 
escolas, públicas e privadas, de todos os graus, que possuem grades, 
diretores com apitos na boca, uso obrigatório de uniformes, câmeras 
vigilantes, inclusive, em salas de aula. Peixes aprisionados em aquários. 
Aves engaioladas. Proíbem o uso de celulares, e o acesso a bibliotecas 
é limitado. Os “inspetores de alunos” são vigias uniformizados. inti-
midam com o olhar. Plantas e flores artificiais. desprovidas de vida. 
empoeiradas. Os espaços de alimentação, “gelados”, verdadeiros refle-
xos de refeitórios existentes em presídios. Reina uma atmosfera em que 
predominam o medo, a repressão e a subordinação. 

tais escolas, via de regra, estimulam “grades curriculares” que invia-
bilizam projetos que instiguem o instante, a inventividade e criatividade 
de professores e alunos. Nessa medida, somente escolas inovadoras e 
comprometidas com a real prática e exercício da liberdade poderiam, 
sim, subtrair, num futuro muito próximo, a construção de mais presí-
dios. caso contrário, se pensarmos seriamente, sobretudo, com Paulo 
Freire e Foucault, as escolas seriam uma espécie de extensão carcerária. 
Jaulas que domesticam e, apenas, arruínam o pensamento e o corpo.

RB Com taxas de analfabetismo importantes, e múltiplos desafios na formação de 
leitores, como repaginar a leitura do livro do mundo para jovens adultos?

AMHM esta é uma questão muito delicada. complexa. Na minha prá-
tica docente tem sido central. Uma das dimensões de minhas pesquisas. 
A formação de leitores envolve variáveis sutilíssimas.

Primeiramente, a perversa ilusão de que a relação entre leitor e livro 
seja de causa e efeito. em outras palavras: não basta que uma criança 
cresça junto a bibliotecas para que se garanta um futuro leitor. conheço 
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Antídotos da adversidade  13

dezenas de pessoas, bastante próximas a mim, que cresceram entre livros 
e não gostam de ler. sabemos que milhões de pessoas jamais tiveram 
acesso a eles até a juventude. Hoje são excelentes leitores. tornaram-se 
grandes escritores, como é o caso de saramago. 

Uma outra ilusão é pensar que antigamente se lia mais do que hoje. 
Objetivamente impossível se pensarmos com mais cuidado. Bem ou mal 
o cenário mundial aponta que o nível universal de alfabetizados aumen-
tou. Apesar de não termos atingido o ideal no Brasil, luta-se muito para 
isso. Gosto de lembrar sêneca em Da tranquilidade da alma. denuncia, há 
dezenas de séculos, as bibliotecas inertes, apenas enquanto ostentação. 
enfeitadas com estátuas. Goethe, em Conversações, nos últimos dez anos 
de sua vida, lamenta, com eckermann, a ausência de referenciais clássi-
cos entre os jovens. seféris, nos anos 50 do século XX, critica a falta de 
referenciais de seus contemporâneos.

Uma outro equívoco grave em relação a leituras é a comparação. em 
qualquer situação um perigo. As pesquisas, em geral, apontam, mal-
dosamente, que os brasileiros leem pouco em relação a outros países. 
Provavelmente não conhecem O Anticonformista de luc Ferry. Fugiram de 
análises inteligentes propostas pelos escritores que acreditam na litera-
tura. Os raros que optaram por literatura-vida e resistem à sedução do 
canto da sereia.

Nessa medida, questiono enfaticamente: quais foram as metodolo-
gias empregadas para se afirmar que o brasileiro lê pouco? desde quan-
do a venda de livros pode garantir a real leitura? comprar um livro é 
uma coisa. ler é outra. 

 Outro equívoco: há um grande fator, talvez o principal, o da quali-
dade dos livros que são lidos. Um livro de 500 páginas, necessariamente, 
não é melhor do que um de 40 ou 50. sabemos que há livros de algu-
mas dezenas de páginas que nos obrigam a reflexões que perduram por 
anos. Até por uma vida inteira. Um poema de algumas páginas pode 
dizer muito mais que 300! e a releitura? de tempos em tempos, releio, 
integral ou parcialmente, as obras pelas quais sou apaixonada. “Reservas 
poéticas”, consequentemente, “reservas de vida”. se mudamos a cada 
segundo... cada releitura é uma nova leitura. costumo citar a teoria da 
Relatividade, ou seja, lembrar que a primeira versão, publicada em 1905, 
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14  Ana Maria Haddad Baptista

tinha em torno de dez páginas. sabe-se do impacto epistemológico que 
abalou as grandes certezas e continua desafiando até hoje questões que 
envolvem as ciências e a poética.

em minha prática docente, que remonta mais de 40 anos, jamais 
subtraí de meus alunos o encontro com os livros. sempre tendo em vista 
os fatores apontados. incluo, para completar a resposta, que a escola 
pode e deve possibilitar o encontro com a leitura, inclusive, por meio de 
aparatos tecnológicos. 

No entanto, talvez, um ponto chave: temos que aumentar as expecta-
tivas em relação aos nossos alunos. infelizmente, a maioria dos profes-
sores não confia na capacidade dos estudantes e sabe, apenas, lamentar. 
A maioria de meus alunos, das mais variadas formações, de graduação 
ou pós-graduação, sempre acompanhou as leituras indicadas por mim. 
Recebo, para minha felicidade, dezenas e dezenas de retornos de ex-
-alunos lembrando da importância dos livros que leram comigo e res-
saltando que hoje são leitores. 

 Finalmente: os acusadores de que seus alunos nada leem... estão 
efetivamente lendo alguma coisa? Praticam as necessárias estratégias que 
levam à sedução pela leitura? em que medida são apaixonados por lite-
ratura? 

literatura de verdade, diferentemente de outras linguagens que nos 
assediam a todo momento, exige de seus leitores o encontro com o au-
sente. Portanto: introspecção, coragem, recolhimento. Paixão. solidão. 

 leitura exige ritmo. tão caro a Octavio Paz, deleuze e pensadores 
lúcidos. Acompanhar a musicalidade do texto. em verso ou prosa. in-
clusive, em textos de Filosofia, História, Física, matemática e outros. 
A melodia textual, quando interiorizada, gradual e profundamente 
durante a leitura, determinará, mediante necessidades subjetivas, sua 
velocidade e verticalidade. movimento intransferível. incomensurável.

RB A senhora vem se dedicando nos últimos anos a uma instigante aproximação dos 
conceitos de tempo e liberdade na filosofia de Paulo Freire.

AMHM meu primeiro encontro com Paulo Freire foi em Educação 
como prática da liberdade. Fiquei, à época, fascinada pelas concepções de 
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Antídotos da adversidade  15

temporalidade apontadas. Quase 40 anos depois, por questões contex-
tuais, retornei a suas obras e tive o mesmo impacto! decidi ir mais 
a fundo. e uma das primeiras reflexões de Freire, na obra citada, é a 
respeito da temporalidade humana. Faz uma belíssima comparação en-
tre o homem que, por sua vez, é um ser intratemporal em relação ao 
gato, “afogado”, em sua temporalidade unidimensional. Freire nos fala 
em duração, e em nota de rodapé, quase invisível, cita Bergson. Nessa 
perspectiva sabemos, inclusive, pela leitura de deleuze, que duração é, 
sobretudo, liberdade e intuição! Bergson contesta na virada do século 
XiX para o XX os determinismos! suas concepções de tempo são pro-
fundas. Possibilitam mudanças e, claro, a transformação. A partir de 
Bergson, deleuze, Ricoeur, mia couto encontrei em Freire o tempo em 
sua transitividade, mudança, transformação que, na verdade, estrutu-
ram verticalmente a concepção de liberdade proposta pelo nosso grande 
educador. 

RB Por outro lado, a senhora parte da abordagem de Paulo Freire radicada num 
sensível gradiente poético.

AMHM Freire, por incrível que pareça, é acusado, por alguns, de usar 
em suas obras uma linguagem “muito didática”. sempre desconfiei de 
tal acusação. Ao analisar as categorias de temporalidade, percebi, com 
alegria, nas primeiras páginas de Pedagogia do Oprimido, a musicalidade 
e os ritmos que me lembravam o romance-poema Iracema, de Alencar. 
Além de uma cadência textual similar ao do conto-poema Desenredo de 
Guimarães, os silêncios dos oprimidos retratados, em Vidas Secas, por 
Graciliano Ramos. ecos de Morte e Vida Severina, de João cabral. Fiquei 
muito intrigada com isso. Os textos de Freire possuem uma impres-
sionante poeticidade. Orações justapostas. Predomínio da coordena-
ção. Parti, desta forma, para as entrevistas dadas por ele e indaguei 
pessoas que, de fato, o acompanharam pós-exílio. Precisava saber, a 
qualquer custo, a respeito de suas leituras. e os meus pressupostos se 
confirmaram: Paulo Freire foi um grande leitor de romances, contos e 
poesias, além de ensaios voltados para a literatura. era fascinado por 
metáforas. sou integrante de um projeto da comunidade europeia 
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16  Ana Maria Haddad Baptista

chamado GlOcAdemics. em coautoria com a coordenadora, es-
crevo um livro em que minha parte analisa detalhadamente a poética 
e o tempo-memória em Paulo Freire.

RB O Brasil dispõe de uma reserva invejável de educadores de envergadura (Anísio 
Teixeira, Francisco Venâncio, Darcy Ribeiro). E, no entanto, o que há de errado com 
o sistema?

AMHM serei muito breve. excesso de memória, tal qual Funnes, o memo-
rioso, de Borges. excesso de importação e comparação de modelos edu-
cacionais. O Brasil, como todos os países, precisa, de uma vez por todas, 
ser compreendido em sua pluralidade. Valorizar nossa diversidade. mas, 
creio eu, acima de tudo, precisamos de educadores apaixonados por 
aquilo que fazem. Os professores, afirmava Paulo Freire, podem muito 
mais do que imaginam. infelizmente, a maioria deste planeta faz o que 
não gosta. Nessa medida, aumento de salários, cursos de capacitação 
e outras estratégias que visam melhorar nosso sistema caem no vazio. 
Portanto, a questão é muito mais aguda do que aparenta.

RB Qual a agenda mais imediata para a formação de uma cidadania plena, republicana 
e solidária para os próximos anos?

AMHM Reestruturar, urgentemente, o sistema educacional em todos 
os graus. escolas públicas e privadas. Nessa reestruturação ter, em pri-
meiro plano, a bela imagem de sartre na leitura de Giacometti: como 
fazer um homem com pedra sem petrificá-lo? Penso em escolas impregnadas 
de movimentos circulares. espaços, em sua totalidade, cuidados pelos 
próprios alunos. desde a alimentação até a limpeza. sem hierarquias 
rígidas. escolas envolventes onde provas e chamadas seriam dispensá-
veis. Que exalem beleza espacial, poesia, paixões alegres. e o melhor: 
conheço, de perto, algumas escolas assim. são possíveis. desnecessário 
um investimento econômico muito grande. Ressalto que li, recentemen-
te, um livro cujo autor é professor de uma das universidades americanas 
mais prestigiadas e ricas do mundo. Relata o alto grau de infelicidade e 
depressão da maioria de seus estudantes. 
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Ocupar com o corpo molhado 
de história: vestígios e vozes 
de Paulo Freire

Mônica Rebecca Fer rari  Nunes

Carregamos conosco a memória de muitas tramas,  
o corpo molhado de nossa história.
Paulo Freire

Feita em afetos, a memória responde a determinados es-
tímulos que em algum momento nos tomaram de cho-
fre e os potencializa em épocas futuras. A estes impul-

sos, o neurobiólogo Antônio damásio1 denomina estímulos 
emocionalmente competentes impressos nos mais diversos ob-
jetos que atravessam a vida, sendo capazes de repetir a emoção 
já provocada e constituírem nossa subjetividade. chegamos à 
maturidade e a ela é negada a neutralidade das coisas. este flu-
xo afetual espraia-se no solo pisado, nas mercadorias adquiri-
das, nas tantas ocupações em que o existir se temporaliza: casa 
habitada, trabalho, relações de amor. como então é possível 
sobrevivermos aos desenraizamentos impostos por situações 
que ao fim e ao cabo convocam o desprendimento e a distância 
de nossos contextos de origem feitos de bens emocionais, bio-
gráficos? empurrados, cômodo a cômodo, somos obrigados a 
abandonar livros, coletes de lã e chávenas de chá, tal qual os 
personagens de cortázar no celebrado conto A casa tomada2.
1 dAmÁsiO, Antônio. Ao encontro de Espinosa: as dimensões sociais e a neurobiologia do 
sentir. lisboa: europa América, 2003.
2 cORtÁZAR, Júlio. A casa tomada. in: Bestiário. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
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Ao narrar parte de seus dias de exílio, Paulo Freire relata que alguns co-
nhecidos seus resistiam a mobiliar a própria casa como recusa à realidade 
em que se encontravam: “era como se suas casas semivazias falassem com 
eloquência de sua lealdade à terra distante (...) a casa semivazia diminuía o 
sentimento de culpa de ter deixado o chão primeiro”3. móveis, utensílios 
domésticos são signos, mediações entre o sujeito e o mundo experimenta-
do. Preservar a identidade, ainda que múltipla, reinventar cotidianidades, 
ressignificar pertences, lidar com a saudade são difíceis tarefas do exilado. 
desvencilhar-se de tudo em que consiste o território deixado.

Assim também para o prisioneiro, o migrante, o refugiado, o des-
pejado. casos limites em que todos se encontram deslocados e devem 
tomar para si novos lugares, ocupar. este ensaio reflete sobre circuns-
tâncias em que a ocupação significa uma espécie de pedagogia da au-
tonomia e da esperança, prática educativa no sentido freiriano.

 � Hotel cambridge e a politicidade nos  
modos de ocupar

A produção cinematográfica Era o Hotel Cambridge, de eliane caffé4, 
baseada no livro Era o Hotel Cambridge: arquitetura, cinema e educação5, traz à 
luz a vida de moradores organizados na Frente de luta pela moradia 
(Flm). combinação de documentário e ficção, com ativistas do mo-
vimento representando a si mesmos, como carmen da silva Ferreira, 
coordenadora do mstc, movimento dos sem teto do centro, o filme 
narra as rotinas da ocupação do Hotel cambridge que, em 2004, fechou 
suas portas no centro da cidade de são Paulo e, abandonado, acumulan-
do lixo e mosquitos na caixa d’água, foi ocupado em 2012 por sem-teto. 
Hoje cerca de 170 famílias, refugiadas e imigrantes, vivem no edifício 
sob a coordenação do mstc6.

3 FReiRe, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: 
Paz e terra, 2016, p.46.
4 Era o Hotel Cambridge. direção: eliane caffé. Produção: Aurora Filmes, 2017.
5 cAFFÉ, carla. Era o Hotel Cambridge: arquitetura, cinema e educação. são Paulo: edições sesc, 2017.
6 BRANdiNO, Géssica. Era o Hotel Cambridge mostra luta de brasileiros e refugiados por moradia. disponível em 
<http:// caminhosdorefugio.com.br/tag/mstc/> acesso em 16 de abril de 2017.
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carmen conduz a coletividade do cambridge. enérgica, lidera as 
assembleias no térreo, medeia conflitos entre os próprios moradores/
personagens, destina ações estratégicas. lá dentro, em meio ao esvazia-
mento do Hotel, Gilda, Apolo, Krack, interpretados por atores reais, 
contracenam com nordestinos, congoleses, colombianos, palestinos, 
representados pelos próprios imigrantes e refugiados não atores, mui-
tos deles vindos do GRist, Grupo Refugiados e imigrantes sem teto, 
todos ocupam com seus corpos performáticos molhados de história e 
memória a contundente realidade de um país desigual – já truísmo. 

este desdobramento de personas, amálgama entre o mundo dos fatos 
e a ficção diegética que tematiza as ocupações, reivindicando direitos 
espoliados como o de morar dignamente, ressalta a indissociabilidade 
ético-estética e fundamentalmente política do existir. Ainda que a ex-
periência retratada na obra da diretora paulista não tenha como cerne 
a vivência educativa em si mesma, podemos tomá-la como metáfora, 
como uma forma de investigação científica contendo intencionalidade. 
Afirma caffé: “nosso filme é, assumidamente, um instrumento de luta 
para a Flm”7. Podemos então escutar aqui vozes de Paulo Freire a nos 
dizer sobre politicidade8, a qualidade que a prática educativa tem de ser 
política, nunca neutra, considerando sobretudo as dimensões humanas, 
de luta por políticas públicas e democráticas para a transformação de 
uma realidade penosa como a escassez de moradia e a especulação imo-
biliária presentes em Era o Hotel Cambridge.

em uma cena inquietante9, carmen dirige outros grupos de sem-
-teto a nova ocupação de um imóvel fechado, negligenciado. Noite alta. 
Um ônibus encosta no meio-fio e dali desembarcam passageiros ao som 
do comando peremptório da ativista: “saiam, vão pra sua casa, esta é 

7 escORel, eduardo. Era o Hotel Cambridge – Um filme extraordinário. disponível em <http://piaui.fo-
lha.uol.com.br/questoes-cinematograficas/era-o-hotel-cambridge-um-filme-extraordinario/> acesso 
em 17 de abril de 2017.
8 FReiRe, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: Paz e 
terra, 2002, p.78.
9 esta ocupação ocorreu quinze dias após o encerramento das gravações. entretanto, assim que soube 
que iria ocorrer, a equipe de caffé dirigiu-se ao local indicado por carmen e filmou o ato. A única 
interferência foi o pedido da direção para que a coordenadora do movimento usasse um dos figurinos já 
utilizados nas filmagens. (eliane Brum. Veja o filme, leia o livro, alcance a vida. disponível em <http://brasil.
elpais.com/brasil/2017/03/20/opinion/1490015804_432739.html> acesso em 17 de abril de 2017.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   19 25/09/2017   21:21:39



20  Mônica Rebecca Ferrari Nunes

sua casa”. Repetidas vezes o brado traz na voz a circunstância inóspita 
dos que moram na rua, mas também a utopia representada por um lar. 
É preciso quebrar o lacre, destruir, sentir raiva. Raiva necessária para a 
indignação, como afirma Freire,10 para combater injustiças, surpreen-
der-se, perceber criticamente a própria trama da vida e agir, pois “não 
basta ao operário ter na cabeça a ideia do objeto que quer produzir.  
É preciso fazê-lo. A esperança de produzir o objeto é tão fundamental 
ao operário quão indispensável é a esperança de refazer o mundo na luta 
dos oprimidos e das oprimidas”11. 

Paulo Freire compreende a educação como diretiva, feita de enfren-
tamentos, por isso política, também estética, e, neste sentido, extensiva 
ao viver. Hotel Cambridge serve ainda como alegoria da prática educativa 
freiriana ao nos mostrar modos diversos de corpos ocuparem corredo-
res, vãos de escadas, apartamentos. Os corpos dançam, posam em qua-
dros vivos bem-humorados, amam. estesiam espaços antes vazios por 
meio de gestos e objetos biográficos, patêmicos, mnésicos. Ali, como 
diz carmen, todos são refugiados. Refugiados de suas terras e de seus 
direitos. Hassan, imigrante palestino já incorporado ao coletivo, e seu 
amigo recém-chegado, entoam uma cantiga da infância à frente de um 
porta-retrato em que a imagem de um homem, supostamente um pa-
rente querido, encara a câmera enquanto os dois lamentam a saudade do 
que se deixou. em um cômodo ao lado, o romance entre a jovem cine-
asta, que prepara um vídeo sobre a ocupação, e um congolês refugiado 
mostra o corpo em sua face pulsante. energia erótica do ocupar para 
encontrar o Outro e nomear o mundo revelado.

entre as belezas da ocupação, assistimos à solidariedade resultante da 
situação crísica: dividir tarefas, cuidar uns dos outros, compartir alimentos 
e estratégias de sobrevivência aos desmandos dos aparatos policiais e do 
poder público. Veios para pensarmos em formas mais generosas de ocupar 
a pólis. mas não pacificamente. Fala-se aqui de resistência e dissenso.

O filme-libelo pode ser lido também no confluir das ideias de Frei-
re e Rancière, especialmente quando o filósofo francês apresenta o 
que considera como partilha do sensível: “partilha significa duas coisas: a 
10 FReiRe. Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, op. cit., p. 45.
11 _____. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, pp. 44-45.
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participação em um conjunto comum e, inversa-
mente, a separação, a distribuição em quinhões. 
Uma partilha do sensível é, portanto, o modo 
como se determina no sensível a relação entre 
um conjunto comum partilhado e a divisão de 
partes exclusivas”12. O que se dá a ver, ouvir, 
dizer, fazer, pensar responde ao sensível. Quem 
pode tomar parte do comum, desta partilha, da 
divisão de tempos e espaços? 

Não à toa o docudrama modula as ocupações de espaços e tempos. 
Não à toa, mesmo na capital paulistana, são poucos os locais a exibir 
a película, com uma sessão diária. Porque incômodo. Porque trans-
funde conflitos sociais emergentes ao mundo diegético em sua feitura, 
como ilustra o processo de criação do roteiro, nascido de oficinas 
entre a equipe de filmagens e os refugiados, do acompanhamento das 
assembleias e das ocupações de fato13. citando Rancière, “as práticas 
artísticas são ‘maneiras de fazer’ que intervêm na distribuição geral das 
maneiras de fazer e nas suas relações com maneiras de ser e formas de 
visibilidade”14. O Cambridge está dentro e fora das salas de cinema, e, 
antes mesmo de chegarmos ao carro rumo a mais um chopinho, mui-
tos sem-teto alcançam-nos os calcanhares. dão-se a ver, ouvir, fazer. 
Ressoam. “Para carmen silva e moradores do cambridge, a obra se 
tornou um instrumento de luta na medida em que se converteu em 
um meio para se fazer conhecer”15. conhecer é lembrar. camadas de 
memória de afetos acionadas na construção fílmica-factual. 

se as marretas acompanham muitas das sequências como trilha in-
cidental agindo tal qual ícone sonoro e mnêmico do ato de ocupar, os 
ruídos das bombas produzidas por manifestações policiais chegam das 
imagens reais de ataques a sem-teto insertadas na obra cinematográfica 

12 RANciÈRe, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. tradução mônica costa Neto. são 
Paulo: editora 34, 2009, p. 7. 
13 BRUm, eliane. Veja o filme, leia o livro, alcance a vida. disponível em <http://brasil.elpais.com/bra-
sil/2017/03/20/opinion/1490015804_432739.html> acesso em 17 de abril de 2017.
14 RANciÈRe, Jacques. A partilha do sensível: estética e política, p. 17.
15 BRUm, eliane. Veja o filme, leia o livro, alcance a vida. disponível em <http://brasil.elpais.com/bra-
sil/2017/03/20/opinion/1490015804_432739.html> acesso em 17 de abril de 2017.
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adensando a paisagem sonora criada, lembrando a exclusão e o silencia-
mento das vozes do movimento. A reintegração do Hotel, dia do despejo 
anunciado no início da narrativa, marca os confrontos entre os apare-
lhos do poder público e os ocupantes, revelando-se como cenas de dis-
senso, na acepção de Rancière: “ações de resistência que buscam encon-
trar maneiras de transformar o que é percebido como fixo e imutável”.16

Vale esclarecer que o dissenso não é disputa de interesses, mas um 
desacordo no sensível, sublinhando a presença ou ausência de quem toma 
parte no comum. Refere-se aos modos de inclusão, à partilha – que envol-
ve divisão e compartilhamento. No caso do Cambridge, a partilha aparece 
sob a forma da violência física traduzida em plots de impacto: invasão poli-
cial, agressões com bomba de gás sobre crianças, idosos e quem lá está; em 
outro momento, é marcada pela violência simbólica dos comentários hos-
tis expressos nas redes sociais: vagabundos, vândalos, baderneiros. Pode-se 
dizer que as ocupações fazem surgir as cenas de dissenso e a comunidade de 
partilha que “opõe um espaço consensual a um espaço polêmico, ela faz 
aparecer sujeitos que até então não eram contados ou considerados como 
interlocutores, traz à experiência sensível vozes, corpos e testemunhos que 
até então não eram vistos como dignos de respeito e estima”17. sob o bro-
quel da dor, os sem-teto se impõem e ocupam com seus corpos molhados 
de histórias de exclusão persistente. 

impossível distinguir as “fronteiras entre a razão dos fatos e a 
razão da ficção”18, para continuarmos com Jacques Rancière. e neste 
transpassar de vida arte vida, situamos a politicidade da qual nos fala 
Paulo Freire a fazer da experiência educativa metaforizada no docu-
mentário caminho para “clareza política na leitura do mundo e os ní-
veis de engajamento no processo de mobilização e de organização para 
a luta, para a defesa dos direitos, para a reivindicação da justiça”19. Ao 
final da narrativa, pequenos pontos em prédios esquecidos da metró-
pole, insígnias vermelhas com as marcas da Frente de luta por mo-
radia, dizem que eles chegaram e tomaram suas casas, ainda que em 

16 mARQUes, Ângela. comunicação, estética e política: a partilha do sensível promovida pelo dissen-
so, pela resistência e pela comunidade. Revista Galáxia, são Paulo, n. 22, pp. 25-39, dez. 2011, p.26.
17 Idem, p. 34.
18 RANciÈRe, Jacques. A partilha do sensível, p. 58.
19 FReiRe, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, p. 58.
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uma terra desconhecida, civilizada, que os aprisiona – parafraseando 
Graciliano,20 cuja escritura profética continua a nos dizer que o ser-
tão, agora em muitas partes do mundo, mandaria homens e mulheres 
fortes para a cidade. 

 � dodiscência na ocupação do cambridge:  
um desfecho

Para que a experiência educativa não se restrinja ao puro treinamento 
técnico, como ensina Freire, e a educação torne possível a promoção da 
ingenuidade para a criticidade, é preciso a compreensão de que “quem 
forma se forma e re-forma ao formar, e quem é formado forma-se e for-
ma ao ser formado”21. Neste encontro, educandos se transformam em 
protagonistas do saber ensinado, sujeitos de sua construção e recons-
trução. Freire nos fala em “dodiscência” – docência-discência22 – res-
saltando duas instâncias do que chama de ciclo gnosiológico: o de que 
se aprende o conhecimento já existente e o que produz o conhecimento 
por vir enredando pesquisa e a ação dodiscente. 

É o que talvez faça carmen em sua liderança junto aos habitantes 
do Hotel Cambridge, envolvendo-se nas ocupações como processos em 
que desvelar a realidade redunde em intervenções sociais – tal como 
nos diz Freire justamente sobre uma das questões centrais da educação 
democrática e popular: “a de possibilitar nas classes populares o desen-
volvimento de sua linguagem, jamais pelo ‘blá-blá-blá’ autoritário e sec-
tário de ‘educadores’, de sua linguagem, que emergindo da e voltando-se 
sobre sua realidade, perfile as conjecturas, os desenhos, as antecipações 
do mundo novo (...) a linguagem como invenção da cidadania”23, a 
conquista do sensível, diríamos com Rancière. Por certo eliane caffé 
desempenhou o mesmo papel dodiscente ao dirigir este filme-vida cole-
tivamente, contando com a Flm, o GRist e a escola da cidade, uma 
escola de arquitetura paulista.

20 RAmOs, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2015, p. 128.
21 FReiRe, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa, p. 25.
22 Idem, p. 31.
23 FReiRe, Paulo. Pedagogia da esperança: um reencontro com a pedagogia do oprimido, p. 56.
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As vozes de Paulo Freire são vestígios na vivência dos alunos desta 
escola, na artesania deste filme exemplar. sob a direção de arte da arqui-
teta carla caffé, irmã de eliane, professora da escola e autora do livro 
que inspirou o filme, os discentes construíram os cenários para o set de 
filmagem em parceria com a coletividade e a equipe de produção, de-
batendo com eles o projeto cenográfico de modo que todos pudessem 
colaborar com ideias e soluções; os cenários não foram desmanchados 
após o término das gravações, tampouco os objetos garimpados pelos 
alunos em ecopontos de são Paulo foram descartados. incorporados 
como elementos de cena, permaneceram na ocupação mesmo depois da 
partida da equipe e dos estudantes. 

em si mesmo um personagem, também o espaço físico do Hotel foi 
incluído no desenrolar das ações dramáticas: a manutenção do subso-
lo de onde constantemente brotam fios d’água – uma vez que a edifi-
cação se instaura sobre o antigo leito do Rio saracura, um dos fortes 
afluentes do vale do Anhangabaú24, a retirada de lixo acumulado, os 
consertos da iluminação exigem zelo constante por parte dos mora-
dores e trazem aos educandos as implicações políticas da arquitetura 
e a compreensão do espaço urbano como produto de práticas sociais. 
Aos alunos de uma escola bastante diferente do Cambridge um mesmo 
saber parece ter sido orientado: o de que a educação serve “para a 
decisão, para responsabilidade social e política”25, preocupação pun-
gente de Freire.

e se já sabemos que logos é pathos e o pathos razoável, como ensina  
Parret26, decidir, responder ao que nos cabe na partilha exige afeto, 
a justa raiva descrita por Freire, mas também generosidade e desloca-
mento. As contínuas rupturas que instalam em nós a condição de mi-
grantes, despejados, refugiados ou mesmo eternos exilados do passado, 
obrigam-nos a (re)nomear o mundo com nossos corpos molhados na 
nossa história e na memória, a achar novos objetos, a partilhar espaços 
e tempos dissensuais para enfim ocupá-los.

24 informação disponível em < http://www.escoladacidade.org/filme-era-o-hotel-cambridge-e-lanca-
do-e-conta-com-participacao-da-escola-da-cidade/> acesso em 25 de abril de 2017.
25 FReiRe. Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e terra, 2011, p. 19.
26 PARRet, Herman. A estética da comunicação: além da pragmática. tradução: Roberta Pires de Oliveira. 
campinas, sP: editora da UNicAmP, 1997.
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leitura, literatura e educação: 
possibilidades de (re)escritura 
da realidade

Diana Navas

Quem não lê, não pensa, e quem não pensa  
será para sempre um servo. 
Paulo Francis

 � A leitura e seu espaço
As discussões acerca da importância da leitura datam já de 

alguns anos. em 1981, Paulo Freire, um dos mais importantes 
educadores brasileiros, já apresentava significativas reflexões, 
em A importância do ato de ler1, sobre o valor da leitura e o papel da 
competência leitora na formação do indivíduo. tema recorrente 
em várias de suas outras obras, a leitura é compreendida por 
Freire como um direito a ser garantido na construção de uma 
cidadania ativa, visto, por meio dela, permitir-se ao homem 
compreender e questionar a realidade que o cerca e, desta 
forma, assegurar sua liberdade e inserção como sujeito social. 
Apesar dessa revelância, qual o espaço destinado para a leitura 
em nosso contexto?

Presente em nossas vidas de forma bastante intensa desde 
que começamos a compreender o mundo à nossa volta, a leitura 
encontra-se relacionada à grande parte de nossas atividades, 

1 FReiRe, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. 23.a ed. são Paulo: 
cortez, 1989.
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seja no trabalho, no lazer ou mesmo em nossa rotina: lemos jornais 
para nos mantermos informados, e-mails para interagirmos com outras 
pessoas, manuais com o propósito de conhecermos o funcionamento de 
diferentes equipamentos.

O ato de ler não se esgota, entretanto, na satisfação dessas 
“finalidades práticas”. ler é, indubitavelmente, uma das oportunidades 
mais democráticas e possibilitadoras do desenvolvimento humano. A 
leitura promove a evolução do indivíduo ao garantir o aumento do 
senso crítico, o desenvolvimento do pensamento sistêmico, a aquisição 
de um vocabulário amplo e rico, o estímulo à abertura de novas opiniões 
e pontos de vista, a expansão do repertório cultural, além de melhorar 
a qualidade das relações interpessoais, permitindo-nos, assim, afirmar 
que ela garante o despertar do potencial pleno do homem, sem que este 
saia fisicamente de seu lugar.

estamos aqui a pensar na leitura não como mero ato de decodificação 
mecânica do código linguístico, fruto do processo de alfabetização, mas, 
como sugere Paulo Freire (1989), uma prática na qual a leitura da palavra 
é sempre precedida da leitura do mundo. Nessa perspectiva, aprender a 
ler, a escrever é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender 
o seu contexto, não em uma manipulação mecânica de palavras, mas em 
uma relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.

Ainda que as considerações de Paulo Freire não sejam endereçadas 
especificamente à leitura do texto literário, podemos a ele estendê-las. 
este demanda de seu leitor não meramente a decifração dos signos 
linguísticos, mas a habilidade de preencher as lacunas que o constituem; 
é por meio do preenchimento de seus vazios que a leitura efetivamente 
ocorre. solicita, assim, criatividade, imaginação, ao mesmo tempo 
em que oferece conhecimentos e valores, de modo que mais do que 
a decodificação do texto, o essencial da leitura literária consiste no 
trabalho de pensar, de devaneio.

A leitura de um texto literário, com suas lacunas que permitem a 
participação do leitor, torna a literatura um discurso carregado de 
vivência íntima e profunda; suscita no leitor o desejo de prolongar ou 
renovar as experiências que veicula; constitui um elo privilegiado entre 
o homem e o mundo; supre suas fantasias; desencadeia suas emoções; 
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ativa o intelecto, trazendo e produzindo conhecimento; é criação, é 
uma espécie de irrealidade que torna densa a realidade; torna o leitor 
observador de si mesmo2. 

Antonio candido, em O direito à literatura3, considerando a literatura 
como uma necessidade universal e, portanto, como mais um dos direitos 
a serem garantidos ao homem, assegura ser ela um fator indispensável 
à humanização, visto possibilitar-nos dar forma aos sentimentos e à 
nossa visão de mundo. Organizadora da mente, refinadora de valores, a 
obra literária, segundo candido, permite a reflexão, o rompimento do 
automatismo de nossa percepção cotidiana, o que, por seu turno, garante 
ao sujeito indagar e ansiar por mudanças. A leitura literária promove o 
exercício de liberdade: liberdade no uso da 
linguagem e liberdade do imaginário.

Apesar da reconhecida importância da 
leitura e, de modo mais específico, da leitura 
literária, observa-se ainda o pouco espaço 
que assumem em nosso contexto. corrobora 
essa afirmação os resultados da quarta edição 
da pesquisa Retratos da leitura no Brasil4, pesquisa realizada pelo 
ibope, por encomenda do instituto Pró-livro, e que tem como objetivo 
conhecer o comportamento do leitor, medindo a intensidade, forma, 
limitações, motivação, representações e as condições de leitura e acesso 
ao livro – impresso e digital – pela população brasileira.

define-se, nessa pesquisa, como leitor aquele que leu, inteiro ou 
em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses, excluindo-se 
manuais, catálogos, folhetos, revistas, gibis e jornais. como não leitor 
considera-se aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 
doze meses. 

A partir desse critério, constata-se que apenas 56% da população 
brasileira é leitora, haja vista terem lido pelo menos partes de um livro 
nos últimos três meses. Além disso, verifica-se que 74% dos entrevistados 

2 BRANdÃO, Helena N; micHeletti, Guaraciaba. teoria e Prática da leitura. in: Aprender e Ensinar 
com textos didáticos e paradidáticos. são Paulo: cortez, 1997, p. 24.
3 cANdidO, Antonio. O direito à literatura. in: Vários Escritos. 5.a ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2011.
4 disponível em http://prolivro.org.br/.
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afirmaram não ter comprado um único livro nos últimos três meses; e 
que 30% nunca compraram um livro na vida.

destarte, ainda que a leitura seja uma ferramenta de acesso ao 
conhecimento humano, à ciência, à cultura, ao desenvolvimento do 
pensamento crítico e de inserção no mundo do trabalho e na sociedade, 
seu espaço ainda não está efetivamente assegurado em solo brasileiro. 
de que forma podemos justificar essa ausência da leitura em nosso 
contexto? como poderíamos estimular a prática da leitura – em especial 
da leitura literária – em nosso país?

Ainda que não desejemos simplificar a discussão que envolve as 
indagações suscitadas, almejamos, dentre os vários problemas estruturais 
já tão denunciados por pesquisas e estudos empreendidos, salientar dois 
dos fatores que contribuem para a pouca amplitude da leitura no Brasil 
e que dialogam com as reflexões propostas por Paulo Freire.

 � ensino literário – uma prática política
 O primeiro deles seria a questão da formação docente, aspecto 

esse que se mostra como um dos principais entraves para uma prática 
educativa de qualidade, principalmente no que se refere ao ensino da 
leitura literária. Acreditamos que, ainda que todos os quesitos ideiais 
necessários a uma prática de ensino da leitura fossem efetivados na 
escola, indispensável se faz a presença de professores leitores, que mais 
do que bem informados e instrumentalizados para tal prática, sentissem 
o prazer pela leitura.

Não cabe apenas ao discente o desejo de aprender, de estar aberto às 
indagações, de mostrar-se crítico e inquiridor. este é também o lugar 
do professor, aquele que, conforme defende Paulo Freire5, não tem 
meramente a função de transferir conhecimento, mas precisa também 
estar disposto e receptível à aprendizagem contínua. Ora, como pode 
o professor defender a importância da leitura e da literatura, despertar 
nos alunos o prazer em ler, se sua prática mostra-se divergente do seu 
discurso? Precisamos, com urgência, de professores leitores.

5 FReiRe, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17.a ed. Rio de Janeiro: Paz e terra, 1987.
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conforme afirma Petit6, “para transmitir o amor pela leitura, e 
acima de tudo pela leitura de obras literárias, é necessário que se tenha 
experimentado esse amor”. O professor precisa ser essa figura, exemplo 
que será seguido pelo leitor, seja ele criança ou adulto. 

Ao não ofertar a possibilidade de desenvolvimento da competência 
leitora, impede-se que o indivíduo seja capaz de enunciar suas próprias 
palavras, seu próprio texto – impedem-no de ser autor de sua própria 
história. condena-o à subserviência.

A leitura pode ser em todas as idades, justamente um caminho privilegiado para se 
construir, se pensar, dar um sentido à própria experiência, à própria vida; para dar voz 
a seu sofrimento, dar voz a seus desejos e sonhos. Os mais desprovidos de referências 
culturais são os mais propensos a se deixar seduzir por aqueles que oferem próteses para 
a identidade.7

A leitura literária prepara-nos para resistir ao processo de 
marginalização, dado que nos incita a imaginar outras possibilidades, 
a buscar outra oportunidade no e para o arranjo social e, sobretudo, a 
pensar. Propicia, desta forma, autonomia e espírito crítico, elementos 
essenciais na busca por uma cidadania ativa.

Assim, parece destinar-se ao professor – em cuja formação inicial e 
continuada pouco espaço também foi legado à literatura – reconhecer o 
seu papel não apenas de formador no processo de ensino-aprendizagem, 
mas daquele que é simultaneamente formado nesse processo. Ao 
professor crítico, como afirma Freire, é reservado não apenas o papel de 
formar, como se estivesse diante de um corpo inerte ao qual se confere 
forma, estilo; “quem forma se re-forma ao formar e quem é formado 
forma-se e forma ao ser formado”. isso significa que “ensinar não é 
transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou sua construção”8.

6 Petit, michele. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. tradução celina Olga de souza. são Paulo: 
ed. 34, 2008, p. 161.
7 Idem, p.72.
8 FReiRe, Paulo. Pedagogia da Autonomia. saberes necessários à prática educativa. 25.a ed. são Paulo: Paz 
e terra, 1996, p. 12.
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Nesse sentido, no tocante à literatura, ao professor não cabe apenas 
ser detentor de informações acerca de escolas e movimentos literários, 
nomes de autores e obras canônicas. É preciso que, enquanto leitor que 
também é, esteja aberto à curiosidade, disposto a conhecer novas obras, 
que se envolva e vivencie a leitura e a literatura antes de simplesmente 
ensiná-las. Ainda que este não seja o processo de formação com o qual 
tenha se deparado ao longo de sua trajetória, o professor crítico necessita 
assumir essa nova postura para que mudanças comecem a efetivamente 
ocorrer. Não se pode continuar aguardando que mudanças radicais 
aconteçam para que se comece a atuar. Ao contrário, conforme defende 
Freire em suas múltiplas reflexões, muito tem este professor a fazer para 
contribuir com essa transformação radical.

O segundo ponto a ser levantado – e que mantém intrínseca relação 
com o anterior – refere-se ao porquê desse pouco espaço assumido pela 
literatura – e, novamente, pensemos em especial a respeito da leitura 
literária – nos currículos oficiais. constata-se que apenas a presença 
da disciplina “literatura” não é suficiente para a disseminação do 
prazer pela leitura. Na maioria das vezes, pautado na explicitação do 
contexto histórico em que foram publicados clássicos literários ou 
exibindo dados biográficos dos autores mais representativos, o ensino 
da literatura abandona seu principal objeto – o próprio texto literário. 
diante de uma avalanche de informações encontradas nos materiais 
didáticos – consideradas pelos alunos como desinteressantes – o texto 
literário propriamente dito, muitas vezes, não chega até eles, o que os 
impedem de aproximar-se desse tão valioso material.

Quando, ainda que em fragmentos – pois assim é apresentado nos 
livros didáticos – chega até o aluno, não se demonstra a ele que o texto 
literário não é uma mera representação do contexto, mas um espaço em 
que se experimentam novas formas de dizer, de ver e, também, sugestivas 
de novas formas de ser. A palavra literária não presentifica as coisas, 
ela as torna irremediavelmente ausentes. “mas, nessa ausência, pode-se 
ler o desejo de uma outra realidade, desejo suficientemente forte para 
repercurtir num real insatisfatório e, indiretamente, colaborar para sua 
transformação”.9

9 PeRRONe-mOisÉs, leyla. Flores da escrivaninha. ensaio. são Paulo: companhia das letras, 1990, p. 90.
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 essa não compreensão da essência do texto 
literário acarreta o afastamento de seu leitor. 
trata-se, no entanto, de um distanciamento muitas 
vezes desejado, ainda que o discurso vigente tente 
contradizê-lo. A literatura, conforme assegura 
candido, 
não é uma experiência inofensiva, mas uma aventura que pode causar problemas psíquicos 
e morais, como acontece com a própria vida, da qual é imagem e transfiguração. Isto 
significa que ela tem papel formador da personalidade, mas não segundo as convenções; 
seria antes segundo a força indiscriminada e poderosa da própria realidade. Por isso, nas 
mãos do leitor, o livro pode ser fator de perturbação e mesmo de risco10.

esse risco a que se refere candido pode ser compreendido ao 
considerarmos a forma com que Barthes concebe a literatura: uma 
“trapaça salutar, que permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor 
de uma revolução permanente da linguagem”. Nessa perspectiva, o 
trabalho de todo escritor se efetua na linguagem, no deslocamento que 
o autor exerce sobre a língua, o que nos conduz à compreensão de que 
“o que pode ser opressivo num ensino não é o saber ou a cultura que ele 
veicula, são as formas discursivas através das quais ele é proposto”11. É a 
partir disso que propõe uma utopia salutar – e que dialoga diretamente 
com a proposta de Freire – que uma língua não reprima outra, que os 
discursos sejam plurais, condição de toda democracia.

Aprender a ler o texto literário significa aprender também a ler a 
realidade em suas múltiplas facetas. conforme assegura Freire acerca 
da leitura, linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A leitura 
crítica implica, necessariamente, a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. O movimento do mundo à palavra e da palavra ao 
mundo deve estar sempre presente no ato da leitura. concordamos, 
ainda com Freire, que a leitura da palavra não é apenas precedida 
pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de “escrevê-lo” 
ou de “reescrevê-lo”, ou seja, transfomá-lo através da nossa prática 
consciente. ler efetivamente um texto literário significa ser também 
10 cANdidO, Antonio, 2011, p. 178.
11 BARtHes, Roland. Aula. 12.a ed. são Paulo: cultrix, p. 12.
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capaz de empreender uma leitura crítica da realidade, interpretá-la e 
reescrevê-la e, neste sentido, pode constituir-se como instrumento de 
ação contra-hegemônica.

Revolucionária por possibilitar – por meio do seu discurso, que 
instiga, inquieta – a desautomatização do nosso olhar sobre o discurso 
vigente, o qual visa questionar e desconstruir, a literatura é capaz de 
promover a subversão, o questionamento do status quo.

Assumindo, sob esse aspecto, um viés político – e ressaltamos que 
não estamos a tratar de uma literatura panfletária, visto que as forças 
de liberdade que residem na literatura, conforme assegura Barthes, 
independem da pessoa civil, do engajamento político do escritor, 
ou mesmo do conteúdo doutrinal de sua obra, mas do trabalho de 
deslocamento que o escritor exerce sobre a língua – a literatura é capaz 
de promover a leitura e reescritura da realidade.

compreendida a partir dessa perspectiva, a literatura perde a 
neutralidade com que é mascarada no ensino ao assumir um caráter 
meramente historiográfico – como normalmente evidencia-se nas aulas 
de “literatura” –, neutralidade que também necessita de ser abandonada 
na prática docente. O ensino – e principalmente o da literatura – precisa 
ser vivenciado de forma crítica. conforme adverte-nos Paulo Freire, a 
educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e 
de construção da história. Rosenblatt12 corrobora tal postura, defendendo 
como uma das razões para o estudo de literatura na escola o fato de a 
literatura alimentar o tipo de imaginação necessária em uma democracia, 
ou seja, a habilidade de participar nas necessidades e aspirações de outras 
personagens e vislumbrar o efeito de nossas ações em suas vidas. Nesse 
viés, a educação é um empreendimento político, que trabalha com valores 
humanos, e a literatura, por sua vez, promove a ampliação do sentido das 
múltiplas possibilidades de vida no leitor.

Não estamos, com essas considerações, assumindo a posição ingênua 
de que o ensino de literatura pode transformar o mundo. É reconhecer, 

12 ROseNBlAtt, louise mary. the transactional theory of  reading and writing. in: Theoretical models 
and processes of reading. Newark (UsA): international Reading Association Winter, 1994.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   32 25/09/2017   21:21:40



Leitura, Literatura e Educação: possibilidades de (re)escritura da realidade  33

compartilhando as palavras de Freire no que se refere à educação, “que 
não podendo tudo, a prática educativa pode alguma coisa”13. 

O espaço íntimo que a leitura descobre, os momentos de compartilhar que ela propicia 
não irão reparar o mundo das desigualdades ou da violência – não sejamos ingênuos. 
Ela não nos tornará mais virtuosos nem subitamente preocupados com os outros. Mas 
ela contribui, algumas vezes, para que crianças, adolescentes e adultos encaminhem-se no 
sentido mais do pensamento do que da violência. Em certas condições, a leitura permite 
abrir um campo de possibilidades, inclusive onde parecia não existir nenhuma margem 
de manobra.14

Assim, cabe ao professor não a perspectiva passiva de esperar 
mudanças radicais para que possa começar a atuar, mas a postura otimista 
e ativa de que sua prática pode contribuir para uma transformação 
radical de nossa sociedade. O educador crítico não pode pensar que, a 
partir do curso que ministra, pode transformar o país. entretanto, pode 
demonstrar que é possível mudar. e isso, indubitavelmente, reforça nele 
a relevância de sua tarefa político-pedagógica.

 � (in) conclusões
Apesar de as reflexões de Freire acerca da importância da leitura já 

terem sido propostas há mais de três décadas, percebemos como elas são 
ainda muito atuais e necessárias em nossos dias. de natureza complexa, 
a questão da leitura – e de sua ausência – no contexto brasileiro merece, 
ainda, ampla discussão. diante da destacada importância da leitura e da 
leitura literária, ato esse capaz de contribuir decisivamente na construção 
de uma cidadania ativa, é necessário que, neste início de século XXi, 
pensemos em como esse direito possa ser efetivamente garantido não a 
apenas uma pequena parcela populacional.

mais do que espaço nos currículos oficiais, a leitura e a literatura 
precisam garantir seu espaço na vida dos brasileiros – no contexto 
escolar e fora dele – como forma de possibilitar-nos a compreensão e 

13 FReiRe, Paulo. Política e educação: ensaios. são Paulo: cortez, 1993, p. 96.
14 Petit, michele. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. tradução celina Olga de souza. são Paulo: 
ed. 34, 2008, p. 12.
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o questionamento de nossa realidade e, consequentemente, a sua (re)
escritura.

Ainda que pareça uma grande utopia, é preciso reconhecer, como 
sugere Freire, a educação como possibilidade e não como determinação. 
É urgente abandonarmos, como educadores, a postura passiva e derrotista 
de que “as coisas são como são”, e reconhecer que se a educação – e 
mais especificamente o ensino da leitura literária – não pode tudo, ela 
pode alguma coisa. Ou melhor, pode muita coisa.
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Paulo Freire: uma carta, 
uma história, um ethos...

Nádia  Conce ição Laurit i

No trabalho de mobilização da memória, o historiador 
(pesquisador) recolhe os artefatos do passado como aquele  
que escova a história a contrapelo.1 

ler a publicação editorial fac-similada do manuscrito da 
obra seminal de Paulo Freire – Pedagogia do Oprimido, 
editado em 2013, é ter a possibilidade de “escovar a his-

tória a contrapelo” e ter contato com “artefatos” textuais e paratex-
tuais, escavados e escovados do passado, que se expõem para 
uma revisitação e permitem ao leitor a apropriação de novos 
sentidos para a obra e a validação do ethos freiriano.

tempos da escritura que dialogam com os tempos da histó-
ria e exigem, na concepção bakthiniana, uma leitura “exotópica”2, 
por meio da qual o leitor leve em conta tanto as marcas da cul-
tura e do período histórico da gênese da obra, buscando as 
inter-relações com outros textos e paratextos de sua origem, 
como também considere a cultura, o período histórico e os 
paratextos a partir dos quais está lendo. O leitor ocuparia, as-
sim, esse entre-lugar que pode promover um enriquecimento 
de sentidos por fazer uma leitura transversal que une a riqueza 

1 BeNJAmiN, Walter. Magia e técnica, arte e política. são Paulo, ed. Brasiliense, 1994,  
p. 225.
2 Para mikhail Bakhtin a compreensão criativa do tempo-espaço de uma dada cultura 
exige um “olhar exotópico”, um olhar que vem de fora, sem que se renuncie, no entanto, 
ao tempo-espaço da própria cultura.
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da especificidade dos artefatos presentes no manuscrito à riqueza das di-
ferenças da obra publicada.

 Na esteira dessas reflexões, uma perspectiva analítica do manuscri-
to deve levar em conta sua forma arquitetônica e explicitar as condições 
concretas da vida dos paratextos e as inter-relações axiológicas – dialó-
gicas que compõem a obra.

 O manuscrito apresenta importantes elementos paratextuais que 
contextualizam historicamente a sua trajetória como: a apresentação es-
crita por Jason Ferreira mafra, José eustáquio Romão e moacir Gadot-
ti, responsáveis também pelo projeto editorial da obra; uma entrevista 
com Jacques chonchol que esteve em posse do manuscrito por mais de 
40 anos e uma carta-dedicatória escrita por Paulo Freire, quando na pri-
mavera de 1968 presenteou com o manuscrito original da obra os ami-
gos chilenos Jacques chonchol e sua esposa maria edy.

 entre os importantes paratextos que gravitam em torno da matriz 
manuscrita de Pedagogia do Oprimido optamos, neste ensaio, por uma re-
flexão sobre a carta-dedicatória que compõe a obra, prototexto esse que 
carrega palavras desaparecidas nas dobras do tempo, mas que ressurgem 
quarenta e cinco anos depois pela construção metonímica da mão en-
carnada de Paulo Freire que assina essa carta.

 essa opção justifica-se não só por sua condição de documento his-
tórico, social e discursivo que impõe-se como testemunha de um tempo 
passado, tornando público o que foi privado, ampliando a sua esfera de 
circulação e alterando as condições de recepção da própria obra, mas so-
bretudo porque ela revela e valida o ethos3 freiriano, a partir de uma for-
ma de “dizer”, por meio dos movimentos linguísticos que evidenciam o 
conteúdo do que é dito e de uma forma de “mostrar”, que, por meio de 
gestos argumentativos, revelam intenções, sentimentos e sentidos do seu 
enunciador, expondo sua maneira de ser no discurso e no mundo.

 enquanto paratexto em meio a uma confluência de discursos de 
espaços e tempos diferenciados, a carta vai muito além de sua compor-
tada função inicial de homenagear o casal de amigos. ela traz holografi-
camente categorias do pensamento dialógico e arguto de Paulo Freire e 

3 mAiNGUeNeAU apud. mOttA & sAlGAdO, 2008, pp. 11-29.
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preserva a memória histórica da obra, no que se refere às relações dialó-
gicas, às dimensões transculturais de seus vínculos, à intersubjetividade 
dos interlocutores e à alteridade implicadas na linguagem da carta, to-
das elas são tecidas historicamente.

 �  Uma carta e sua história...

Fonte: http://www.acervo.paulofreire.org:8080/jspui/handle/7891/3629.  
data de acesso: 31/3/2017.
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cartas, assim como diários e memoriais, são sempre autobiográficos, 
pois abrem espaços para que seus leitores penetrem na intimidade dos enun-
ciadores ou de seus interlocutores, registrando o movimento dos relaciona-
mentos e expondo a história de suas expectativas, inquietações e desejos...

Na apresentação do manuscrito, os organizadores da obra resgatam 
a história do manuscrito e da carta, confessando um antigo propósito: 
“há anos vínhamos acalentando o sonho de localizar e publicar, em fac-símile, os origi-
nais dessa obra, sabendo que os manuscritos estavam em poder de Jacques Chonchol e de 
Maria Edy em Santiago do Chile”4. ele era, à época, vice-presidente do ins-
tituto de desarrolo Agropecuário (iNdAP) do ministério da Agricul-
tura do governo eduardo Frei montalva (1964-1970) e foi ministro da 
Agricultura do governo de salvador Allende (1970-1973), e ela, maria 
edy de Oliveira Ferreira chonchol, uma brasileira nascida na cidade de 
Olímpia em são Paulo.

com o golpe militar que derrubou o presidente salvador Allende, 
chonchol exilou-se na Venezuela e depois na França. em uma entrevista 
concedida a José eustáquio Romão, que também constitui-se como pa-
ratexto da obra, ele declara que ao receber o manuscrito de Paulo Freire

“(...) li a bela dedicatória que fizera para mim e para minha esposa e guardei-o 
religiosamente, todos esses anos. (...) Algumas vezes cheguei a pensar que não fazia 
sentido ficar com ele. Pensei em doar o manuscrito à Unesco. Ainda bem que não o fiz, 
porque me parece mais adequado que ele fique no Brasil, na terra de Paulo Freire, à 
disposição da humanidade.” (id. ibid, pp. 9-10)

mesmo tendo sua biblioteca sido confiscada, o manuscrito, reunido 
em uma pasta em folhas soltas de papel almaço branco sem pauta e es-
critas com uma caneta tinteiro, não foi levado e anos depois foi envia-
do para a França pela mãe de chonchol e guardado por ele por mais de 
quarenta anos.

Paulo Freire morreu sem ter concretizado o desejo de rever os ma-
nuscritos, entretanto tempus optimus iudex rerum omnium. O tempo, como 
grande juiz da História e de todas as coisas que é, tornou flexíveis as 
fronteiras entre presente, passado e futuro e fez dialogar no manuscri-
to e, em particular na carta-dedicatória, essas múltiplas temporalidades. 
4 FReiRe, 2013, p.4.
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como testemunha solitária de um tempo ausente, jamais passível de re-
posição, na tessitura daquele presente longínquo, a obra já trazia as mar-
cas do enredo de um futuro que estava sendo gestado...

 � tempo da escritura × tempo da História: as 
instâncias do dizer e do mostrar

em A escrita de si5, michel Foucault, analisando o poder da corres-
pondência, mostra como o gesto da escrita pessoal atua tanto sobre 
aquele que envia uma carta, como também sobre aquele que a recebe, 
“Escrever é pois mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio, junto ao outro”. 
A carta implica sempre uma atitude de introspecção: “(...) ela é uma ma-
neira de nos darmos ao olhar do qual devemos dizer a nós próprios o que penetra até o 
fundo do nosso coração (“in pictus intimum introspicere”) no momento em que pensa-
mos”. sendo assim, a narrativa de si que a carta possibilita tem uma fun-
ção etopoiética e é um operador de transformação da verdade em ethos6.

sob essa perspectiva, talvez seja possível compreender a carta-dedi-
catória de Paulo Freire aos amigos chilenos menos como puro decifra-
mento de si, mas como movimento de abertura que dá aos destinatários 
sobre si mesmo, revelando não apenas acontecimentos ou lembranças, 
mas a qualidade de seu modo de ser, um exercício autopoiético de desvela-
mento de um ethos nas dimensões ética, política e estética.

Na instância do dizer, a carta revela-se como gesto de um poético la-
mento, como um grito abafado pelo pecado de amar o Brasil e a verda-
de de sua História, instaurando os destinatários como cúmplices com-
prometidos afetivamente com a situação que está posta. essa História 
vivenciada e sempre compartilhada com o leitor é a encarnação da pala-
vra poética que denuncia sua condição humana. Verdadeiro ato de reve-
lação de suas experiências mais secretas ou pessoais que se transfiguram 
em palavras sociais e históricas. Não é tanto o que Paulo Freire exibe na 
instância do “dizer”, mas o que denuncia na instância do “mostrar”, si-
nalizando o que nela está implícito, a dimensão que dá às suas palavras 
um gosto de libertação catártica.

5 FOUcAUlt, 1992, pp. 129-160.
6 Id. ibidem, p. 156.
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É recorrente em seu movimento conceitual-poético a transmutação 
do que é datado e histórico em algo que nunca é definitivamente, mas 
que sempre “está sendo”. Para o autor, a educação, o tempo e a pró-
pria vida se refazem dialética e permanentemente na práxis, no contexto 
dessa temporalidade durativa e móvel “(...) para ser, tem que estar sendo. Sua 
‘duração’ – no sentido bergsoniano do tempo – como processo, está no jogo dos contrários 
permanência – mudança...”7.

Observa-se na carta sob análise a forte presença dessa categoria do 
pensamento freiriano. Ao falar de suas experiências, das circunstâncias 
que tecem sua escritura e das pessoas que mobilizam seus sentimen-
tos, ele sinaliza o seu “estar sendo”. O leitor, ao fruir seu dizer poético, 
também revive essa aventura e exercita a liberdade de recriar sentidos no 
instante da leitura, recriando-se a si mesmo. É a palavra poética ilumi-
nando o tempo da escritura e fazendo refletir o tempo da história. es-
sas temporalidades tornam-se, assim, depositárias de sentidos passados, 
presentes e futuros.

Há nesse paratexto epistolar uma energia ritual que transporta o lei-
tor nostalgicamente para outra dimensão espaço-temporal. essa energia 
altera a condição sensível de recepção verbo-visual do texto, pelo con-
tato com a escrita autógrafa que expõe metonimicamente o corpo que 
valida a enunciação. As marcas idiossincráticas de uma caligrafia apres-
sada traçada em folha sem pauta, que por vezes rasura o que escreveu, 
o padrão ortográfico da época, o desenho das letras que individuali-
zam a identidade do seu enunciador e a mão segura que deu permanên-
cia à carta tornam possível entrever um sujeito discursivo falando se si, 
do seu tempo e da sua história, mostrando suas marcas, argumentando 
sobre suas inquietações e desenhando os caminhos que fariam Pedago-
gia do Oprimido – a obra nuclear de Paulo Freire – romper as fronteiras 
do tempo para habitar a grande temporalidade,8 o que sempre ocorre com 
grandes obras.

trata-se, assim, de um paratexto de natureza híbrida, já que no plano 
do conteúdo assume a função de dedicatória, mas no plano de expres-
são apresenta a forma epistolar tradicional com todos os componentes 
7 FReiRe, 2013, p. 83, fólio 19.
8 BAKHtiN, 1992, p. 364.
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peculiares do gênero carta que se refletem 
em sua organização espacial, a saber: o cabe-
çalho que situa os destinatários e denuncia o 
grau de familiaridade que orientará a opção 
pelo estilo informal da carta: “Queridos ami-
gos Jacques e Maria Edy”; o corpo textual que 
desenvolverá a mensagem “Faz este mês, exa-
tamente, quatro anos...”  “Comprometi-me com o seu 
compromisso no INDAP que você partejava”; e a despedida que inclui a saudação 
final, a assinatura e sinaliza o tempo e o lugar da enunciação “Queria que 
vocês recebessem esses manuscritos... quem muito admiro e estimo. Paulo. Santiago. Pri-
mavera 68”.

O corpo dessa carta-dedicatória, além de compartilhar, denunciar, ho-
menagear, relembrar e avaliar, é também um clamor saudoso carregado 
de expressões poéticas irreprodutíveis que veiculam sinestesicamente ima-
gens, cores, sons, ritmos, sabores, visões e saudades que desembocam no 
significado. tornam-se palavras que criam alma e, intencionalmente ou 
não, atingem um estado poético, porque havia excessos de lembranças de-
pois do silêncio dolorido da distância que o exílio impunha.

esse corpo textual é construído pelo cruzamento de diferentes tem-
poralidades expressas por duas tramas discursivas: a do relato que in-
troduz no interior do texto o “mundo narrado” e a do argumento que 
insere nele o “mundo comentado”. É Weinrich9 que propõe a distinção 
entre esses dois mundos que veiculam situações comunicativas diferen-
tes graças aos tempos verbais que o enunciador utiliza ao apresentá-los.

Pertencem ao sistema temporal do mundo comentado o presente em 
seus diferentes matizes (Grupo 1: canto, tenho cantado, cantarei, terei can-
tado, acabo de cantar). Ao “mundo narrado” integram-se as diferentes 
variações do passado (Grupo 2: cantei, cantava, cantaria, teria cantado...).

No texto sob análise, predominam no primeiro e segundo parágrafos 
os tempos do mundo narrado: “cheguei”, “deixava” reiterado por dez 
vezes o que intensifica as dolorosas ausências durante seu exílio, “encon-
trei”, “parecia”, “chegava”, “acreditei”, “comprometi-me”, “partejava”. 

9 Weinrich, 1968. 
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trata-se de uma situação comunicativa que incorpora uma descrição ao 
relato e conduz o leitor a acompanhar sua perspectiva comunicativa de re-
trospecção, de resgate de situações ocorridas há quatro anos e relembra-
das com tristeza. A única exceção é “faz”, que inicia o corpo textual com 
a função introduzir e situar o fragmento descritivo que é apresentado, a 
seguir, para enumerar poeticamente pessoas, lugares, belezas, aromas e vo-
zes dos quais ele foi apartado pelo exílio.

As estruturas frasais criativas desse primeiro parágrafo que se situam no 
entre-lugar que vai do popular ao literário já denunciam o que pode ser con-
siderado uma marca de seu estilo dialético-dialógico, presente não apenas 
em Pedagogia do Oprimido, mas também em suas obras posteriores: a dialogi-
zação interna da palavra que é sempre perpassada pela palavra do outro. Ao 
construir seu discurso, Paulo Freire leva em conta o discurso do outro, seus 
pontos de vista acerca da realidade e suas vozes. Por essa razão, a “bonite-
za” de seus neologismos e de suas criações linguísticas materializam-se em 
modos populares de dizer. suas marcas de estilo tornam-se, assim, uma po-
sição epistemológica voltada para o compartilhamento dos conceitos e dos 
sonhos de transformação que sua escritura veicula.

inúmeros recursos retóricos-estilísticos são utilizados nesse primeiro 
parágrafo como: a similicadência construída pelo paralelismo sintático 
e rítmico que é introduzido repetitivamente por “deixava” e explicita-
do pela gradação de três grandes núcleos semânticos: família (esposa, 
filhos e mãe), seu lugar de origem (Recife com seus rios, ruas, pontes, 
mar, pregões) e amigos. essa gradação é resumida pela oposição meta-
fórica “Deixava o Brasil. Trazia o Brasil”. essa antítese intensifica a ideia de 
ruptura entre o projeto ideológico de Paulo Freire – que foi desmante-
lado pela ditadura brasileira e o levou ao exílio – e o projeto ideológico 
do Brasil da época. Vale ainda ressaltar nesse parágrafo a bivocalidade 
instaurada pelo discurso direto que traz polifonicamente para o inte-
rior da carta as vozes simples dos vendedores ambulantes que aprego-
am seus doces pelas ruas de Recife, intensificadas pelo uso das aspas e 
da exclamação. sua escrita parece estar pressionada pela dor da distân-
cia do cheiro da terra e das vozes das gentes simples do trópico, o que o faz 
perder-se entre os sulcos das letras e omitir sílabas que desaparecem nas 
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dobras do tempo, sem, entretanto fazê-lo esquecer-se de sua terra e das 
vozes amigas que lá deixara.

No segundo parágrafo, ainda sob a égide do mundo narrado, o 
enunciador situa os destinatários no contexto comunicativo e histórico 
e explicita o argumento que justifica a carta-dedicatória e a própria en-
trega do manuscrito. O fragmento discursivo em tom confessional “En-
contrei vocês. Acreditei em vocês. Comprometi-me com o seu compromisso no INDAP 
que você partejava” faz novamente o tempo da escritura descortinar o tem-
po da História e mostrar os motivos que levaram o saudoso educador 
brasileiro a comprometer-se com o amigo e com suas causas políticas. 
Paulo Freire conheceu Jacques chonchol quando chegou ao chile em 
1964 e com ele foi trabalhar no iNdAP, local onde daria continuidade 
à sua experiência de educação popular com setores camponeses. sentin-
do a impossibilidade de levar adiante o processo de Reforma Agrária, 
chonchol afasta-se do instituto em 1969 e cria o mAPU (movimento 
de Ação Popular Unitário), importante partido de esquerda que con-
tribuiu para que salvador Allende fosse eleito presidente em 1970. com 
o golpe de estado, tem início a ditadura de Pinochet que levou Jacques 
chonchol também a passar, como o amigo, pela dolorosa experiência 
do exílio na França por mais de vinte anos.

entende-se por que Freire comprometeu-se com o ideário que chon-
chol “partejava” no iNdAP. Os roteiros ideológicos de ambos, abertos 
a uma ação política voltada para os oprimidos era semelhante. A opo-
sição ao credo capitalista aproximou-os, instaurando uma cumplicidade 
política e ideológica. O testemunho solidário que aparece nesse frag-
mento enquanto “relato de si” transmuta experiências pessoais em pala-
vras históricas. muito mais do que “dizer” sobre acontecimentos, a car-
ta “mostra” um modo de ser no discurso e no mundo, fazendo coincidir 
o olhar do outro e aquele que lança sobre si mesmo.

Finalmente, no último parágrafo, as frases enunciativas, que vinham 
até então sendo utilizadas, são substituídas por uma proposição desi-
derativa: “Queria que vocês recebessem estes manuscritos”, com valor 
performativo10 de solicitação, já que tem a propriedade de agir sobre o 

10 AUstiN, 1970.
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destinatário pelo simples fato de ser dito. Nesse fragmento textual, são 
introduzidos os tempos verbais do mundo comentado, deslocando a si-
tuação comunicativa para outra temporalidade, em uma perspectiva não 
mais de retrospecção, mas de prospecção que possibilita um maior en-
gajamento dos destinatários.

Nesse fragmento, Paulo Freire também incorpora polifonicamente a 
expressão avaliativa sobre o manuscrito pode não prestar, remetendo ao jul-
gamento de possíveis vozes de leitores futuros (alguém poderá julgar no fu-
turo que a obra não presta), articulada pelo operador argumentativo “mas” 
que se contrapõe ao enunciado anterior: mas que encarna a profunda crença 
que tenho nos homens.

importante ressaltar, ainda, o movimento da escrita expresso pela ra-
sura que substitui, em linha sobrescrita, o artigo indefinido “uma” pelo 
definido “a”, em “a profunda crença”. essa rasura qualifica, determina e 
particulariza o valor da expressão “crença nos homens”, intensificando-a 
e também sinaliza o movimento dialógico que Paulo Freire sempre estabe-
leceu com sua própria escritura, revelando seu compromisso com o inaca-
bado, com o provisório, com um futuro sempre em estado de construção.

em síntese, essa carta-dedicatória converte-se em importante paratex-
to do manuscrito editado em 2013, constituindo-se como um espaço dis-
cursivo heterogêneo e multitemporal em que os tempos da escritura dia-
logam com os tempos da história tanto na instância do “dizer” quanto 
na do “mostrar”, ampliando as condições de recepção da obra pelo lei-
tor. Nela cada palavra se tinge de poeticidade e dialogicidade. O diálogo, 
nesse contexto, torna-se instrumento da construção humana e faz emergir 
um sujeito descentrado da relação eu-tu, instalando-o em um entre-lugar 
intersubjetivo que promove dialeticamente o reconhecimento do outro e, 
ao mesmo tempo, o reconhecimento de si no outro. É o próprio Paulo 
Freire que, no interior do manuscrito, atesta essa proposição: “Na verdade, 
não há ‘eu’ que se constitua sem um ‘não eu’. Por sua vez, o ‘não eu’ constituinte do ‘eu’ se 
constitui na constituição do eu constituído”11.

experiência semelhante a que Octavio Paz qualifica, pela poética 
imagem de outridade constitutiva12 do humano, reconhecendo como o fez 
11 FReiRe, 2013, p.81, fólio 17.
12 PAZ, 2012, p. 163.
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Paulo Freire que o homem se faz homem graças a percepção de sua ra-
dical outridade.

A carta dedicatória torna-se, assim, uma prática “etopoiética” de 
Paulo Freire, revelando sua visceral dialogicidade e delineando o con-
torno de uma voz em permanente relação com o outro e com o mundo. 
Nostálgicas lembranças do passado que se tornam pressentimentos do 
futuro e corporificam seu ethos sem permitir que a história esgote o sen-
tido de sua escritura.

 � considerações finais: o ethos freireano  
entre o dizer e o mostrar de uma carta

Ansi, lecteur, jê suis moi-même la matière de mon livre. 

Montaigne

Paulo Freire é ele próprio a matéria e a substância não só da carta 
que acompanha o manuscrito de Pedagogia do Oprimido como também de 
todas as suas obras. em especial no paratexto sob análise, é possível en-
trever o deciframento que ele faz de si e do cotidiano dolorido de seu 
exílio. com interferências da alma e do corpo, une-se o gesto metoní-
mico da mão encarnada que escreve à voz abafada pela saudade de sua 
terra que ressoa de forma estética, ética e ideológica, delineando os con-
tornos do que poderia ser denominado um ethos freireano.

Utiliza-se, nesta análise, a concepção de ethos desenvolvida por domi-
nique maingueneau13 que, fazendo uma releitura da Retórica de Aristóte-
les à luz da Análise de discurso, define-o como um processo de cons-
trução da imagem de si que se revela nas instâncias do dizer e do mostrar, 
denunciando uma maneira de ser-no-mundo, um comportamento. Não 
se trata de descortinar um perfil psicológico do produtor do texto, mas 
de identificar um lugar discursivo e social que o enunciador mostra de 
si. ele não se manifesta somente enquanto papel social ou estatuto, mas 
deixa-se apreender como voz, como tom, tanto no texto oral quanto 
no falado, apoiando-se tanto no “caráter” quanto em um corpo enunciante 
historicamente especificado. 

13 mAiNGUeNeAU apud. mOttA & sAlGAdO, 2008.
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Na carta, assim como em todas as obras de Paulo Freire, está presen-
te uma “vocalidade” específica que permite o reconhecimento do esti-
lo de sua fonte. trata-se de uma instância objetiva encarnada que, para 
maingueneau, exerce no texto o papel de “fiador” e implica a constru-
ção de um “mundo ético” do qual ele se torna porta-voz.

Para o pesquisador francês, o “ethos efetivo” de um discurso resulta da 
interação entre o “ethos pré-discursivo”, isto é, da imagem preexistente 
que se tem do enunciador e o “ethos discursivo”, construído no interior 
do discurso tanto na dimensão do “ethos dito” explicitamente na epider-
me textual, quanto na do “ethos mostrado” que é sugerido pelas expres-
sões metafóricas e polifônicas que atuam como recursos argumentativos 
na enunciação, muito embora, como afirma o autor, seja difícil estabe-
lecer uma fronteira precisa entre essas duas dimensões.

importante ressaltar que o leitor da carta-dedicatória, enquanto pa-
ratexto do manuscrito publicado em 2013, o faz em condições diferen-
tes dos destinatários a quem a carta foi originariamente endereçada. são 
diferentes as condições de recepção do texto, já que se pressupõem di-
ferentes graus de conhecimento do leitor sobre o mundo ético, estético 
e político do patrono da educação brasileira o que, entretanto, é poten-
cializado pela eficácia da contextualização feita pelos organizadores da 
obra e pelo próprio desenrolar da história que continuou sua marcha. 
O evento discursivo, que era privado em 1968, tornou-se quase cinquen-
ta anos depois público e, enquanto documento histórico, passa a fazer 
parte da memória da obra nuclear de Paulo Freire. modificam-se o status 
da carta, as suas condições de produção e de recepção, mas permanecem 
as características que os leitores do passado e os do presente reconhe-
cem nesse “fiador” que apresenta identidade compatível com o “mundo 
ético” que ele faz surgir no texto.

Para maingueneau, sob a perspectiva da análise do discurso, o ethos não 
deve ser considerado como um processo resultante de simples estratégias 
discursivas de persuasão. Para caracterizá-lo é preciso levar-se em considera-
ção lugares e momentos da enunciação. Assim, observa-se que o texto sob 
análise apresenta uma cena englobante que a caracteriza pragmaticamente como 
paratexto introdutório de uma obra já consagrada que altera, como já vi-
mos, o status da carta atribuindo-lhe um valor de documentos histórico; uma 
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cena genérica fixa que a associa às características do gênero epistolar; e uma  
cenografia que é construída no interior do próprio texto por Paulo Freire ao 
recuperar em um tom confessional e catártico suas vivências e convivências 
durante os quatro anos de exílio, fazendo o contraponto entre o que deixou 
no Brasil e o que encontrou no chile.

são os conteúdos desenvolvidos no texto que validam essas cenas e 
do interior delas faz emergir um duplo ethos: a do intelectual exilado, do 
escritor engajado, do militante comprometido com as causas sociais e a 
defesa dos oprimidos, associado à imagem do homem simples, íntegro 
que se identifica com o “cheiro da (sua) terra e das gentes do trópico” 
e sente saudades da família, dos lugares e das vozes conhecidas de sua 
terra. essa ancoragem social ilumina a construção do texto e talvez seja 
a valorização desse povo simples a essência da poeticidade de sua escri-
tura. O pensamento dialógico que o caracteriza traz para o interior do 
discurso as vozes sociais que ele quer protagonizar. Por essa razão, sua 
opção enunciativa em primeira pessoa denuncia uma posição anti-inte-
lectualista e o faz assumir a linguagem do homem simples, 
que diz suas verdades sem artifícios, e por meio de constru-
ções paratáxicas próximas da oralidade instalam-no em uma 
posição discursiva de um mentor oriundo do povo e sempre 
coerente com suas verdades.

claro está que não é possível deixar de considerar também seu “ethos 
pré-discursivo” no contexto brasileiro da ditadura de 1964, na qual seu 
engajamento político ocupa posição relevante e nem tampouco o re-
conhecimento individual que ele adquiriu, à época, por seus escritos 
revolucionários. É relevante, entretanto, observar a coerência que suas 
concepções e teorias assumem, quando observadas no contexto de uma 
simples carta-dedicatória que acompanha um presente para os amigos 
chilenos. esse status histórico-institucional de Paulo Freire como ser-no-
-mundo e o ethos discursivo que ele constrói no texto se recobrem e se 
reforçam mutuamente e são validados pela assinatura encarnada que o 
torna “fiador” de sua escritura. O leitor identifica-se com essa “mão” 
que, ao escrever, está investida de valores ideológicos historicamente 
constituídos e reconstrói nas instâncias do dizer (“ethos dito”) e do mos-
trar (“ethos mostrado”) a imagem duplicada do intelectual engajado, do 
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cúmplice ideológico que homenageia amigos, do exilado que se mantém 
militante das causas sociais mesmo longe de seu país, mas, simultanea-
mente, do humanista que escreve para e sobre o oprimido, do homem 
simples que faz dos amigos seus confidentes e do idealista esperançoso 
que não se aparta em nenhum momento da profunda crença que tem 
nos homens.

O leitor apropria-se desse “ethos efetivo” e embrenha-se na singula-
ridade do mundo ético e estético que a carta desvela. torna-se, assim, 
possível reconhecer a autoridade de um enunciador que expõe experi-
ências vivenciadas no chile e constrói uma narrativa que afeta sensivel-
mente o leitor provocando sua adesão.

sua escritura torna-se denúncia e anúncio que abriga várias tempo-
ralidades e registra memórias de um exílio que não se delineia como 
um passivo tempo de espera, mas como um período de trabalho para a 
construção de uma nova história futura.

são de Paulo Freire as palavras finais desta reflexão. No poema 
“canção Óbvia”, escrito em Genebra, em março de 1971, ele validaria e 
reforçaria o ethos efetivo construído três anos antes na carta, descrevendo 
metaforicamente como ocuparia o seu tempo de espera e de esperança 
durante o exílio.

canção Óbvia14

escolhi a sombra desta árvore para 
repousar do muito que farei, 

enquanto esperarei por ti. 
Quem espera na pura espera 
vive um tempo de espera vã. 
Por isto, enquanto te espero 

trabalharei os campos e 
conversarei com os homens 

suarei meu corpo, que o sol queimará; 
minhas mãos ficarão calejadas; 

meus pés aprenderão o mistério dos caminhos; 
meus ouvidos ouvirão mais, 

14 FReiRe, 2000, p. 5.
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meus olhos verão o que antes não viam, 
enquanto esperarei por ti. 

Não te esperarei na pura espera 
porque o meu tempo de espera é um 

tempo de quefazer. 
desconfiarei daqueles que virão dizer-me, 

em voz baixa e precavidos: 
É perigoso agir 
É perigoso falar 
É perigoso andar 

É perigoso, esperar, na forma em que esperas, 
porque esses recusam a alegria de tua chegada. 

desconfiarei também daqueles que virão dizer-me, 
com palavras fáceis, que já chegaste, 

porque esses, ao anunciar-te ingenuamente, 
antes te denunciam. 

estarei preparando a tua chegada 
como o jardineiro prepara o jardim 

para a rosa que se abrirá na primavera.
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c i c l o

Para uma política do idioma

Domic io  Proença F ilho

O ciclo que hoje tem início busca mobilizar a nossa 
reflexão sobre vários aspectos vinculados ao nosso 
idioma oficial. Afinal, o ser humano é na linguagem, 

e a linguagem mais eficaz de que se vale é a língua que utiliza 
para conceber e expressar a si mesmo e ao mundo em que vive 
e convive.

seja-me permitida, a propósito, alguma reiteração. mesmo 
com o risco de sensacionalizar o óbvio. É mania de professor, 
força do hábito.

A língua portuguesa é considerada, nesses tempos de glo-
balização, um idioma supercentral. É falada em todos os con-
tinentes. É língua oficial de oito nações soberanas. Usada por 
mais de 260 milhões de habitantes. desnecessário dizer da 
significação política de que se reveste essa circunstância inter-
nacionalizante, que exige, necessariamente tomadas de posição 
governamentais, formulações de caráter político.

Políticas do idioma, como todos sabemos, podem ser en-
tendidas em sentido amplo e em sentido restrito.

em sentido amplo, uma política iinguística tem como 
objeto a relação entre o poder público e os usos das línguas 
pela comunidade.

implica, consequentemente, nessa direção, decisões go-
vernamentais relacionadas a dois espaços: 1) hierarquização 

Ocupante da 
cadeira 28 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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formal das línguas a serem usadas pela nação; 2) o alfabeto a ser usado 
na representação gráfica da língua.

No âmbito da hierarquização, cabe aos governos a definição das lín-
guas oficiais usadas no país e o convívio com outras línguas de que se 
vale a comunidade.

só para lembrar: A oficialização da língua portuguesa como deno-
minação do estado para o idioma nacional e de seu ensino na colônia, 
como revelou Ariel castro, data de carta Régia de 12 de setembro de 
1727. O uso do português como língua oficial no Brasil é estabelecido, 
primeiro no “directorio que se deve observar nas Povoações dos Índios 
do Pará, e maranhão, enquanto sua majestade não mandar o contrário” 
datado de 3 de maio de 1757; depois, quando sua majestade o manda, em 
todo o território da colônia, ao ser convertido, em 1758, em Alvará Régio. 
Ao fundo, o marquês de Pombal. Vale a pena lembrar o parágrafo 6 do 
diretório, com atenção especial nos adjetivos, carregados de ideologia: 

Sempre foi máxima inalteravelmente praticada em todas as Nações que conquistarão novos 
Domínios, introduzir logo nos Póvos conquistados o seu próprio idioma, por ser indisputável, 
que este he hum dos meios mais eficazes para desterrar dos Póvos rústicos a barbaridade dos seus 
antigos costumes; e ter mostrado a experiência, que ao mesmo passo, que se introduz neles o uso 
da Língua do Príncipe, que os conquistou, se Ihes radica também o affecto, a veneração, e a obe-
diência ao mesmo Príncipe. Observando pois todas as Nações polidas do Mundo este prudente 
e solido systema, nesta Conquista se praticou tanto pelo contrário, que só cuidarão os primeiros 
Conquistadores estabelecer nella o uso da Língua, que chamarão geral, invenção verdadeiramente 
abominável, e diabólica, para que privados os Índios de todos aquelles meios, que os podião 
civilizar, permanecessem na rustica e barbara sujeição, em que até agora se conservárão. Para 
desterrar este perniciosíssimo abuso, será hum dos principais cuidados dos Directores, estabelecer 
nas suas respectivas Povoações o uso da Língua Portuguesa, não consentindo por modo algum, 
que os Meninos, e Meninas, que pertencerem ás Escolas, e todos aquelles Indios, que forem capa-
zes de instrucção nesta matéria, usem da Língua Portuguesa, na forma, que Sua Magestade tem 
recomendado em repetidas Ordens, que ate agora se não observarão, com total ruina Espiritual, 
e Temporal do Estado. (Parágrafo 60 do Diretório de 3 de maio de 1757, convertido em lei, em 
17 de agosto de 1758, Coleção da Legislação Portuguesa, ano de 1757, pp. 508-09)

mas será o Brasil um país unilíngue? sabemos que não. A língua 
portuguesa é o idioma oficial em todo o país, entretanto, a legislação 
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admite, o convívio com outros da mesma natureza: atualmente, três 
localidades brasileiras têm mais de um idioma oficial. A primeira é são 
Gabriel da cachoeira, no interior da Amazônia, na fronteira com a co-
lômbia e a Venezuela. trata-se do único município quadrilíngue, além 
do português são línguas oficiais o nheengatu, o tucano e o baníua, 
faladas pela maioria dos habitantes. Os demais são Pomerode , em san-
ta catarina, que, ao lado do português oficializou o uso do alemão, 
e tacuru, em mato Grosso, em que se junta ao português o idioma 
guarani. esclareça-se que essa oficilização para além do português é 
de atribuição municipal. O convívio vai mais longe: É só lembrar os 
180 dialetos e línguas indígenas, falados na Amazônia, segundo o censo 
de 2012, os dialetos africanos de comunidades quilombolas remanes-
centes, as falas imigrantes de Prudentópolis, são Paulo e outros lugares. 
Nos países africanos, o português oficial convive com as muitas e várias 
línguas nacionais. Já se vê a relevância do assunto no espaço da redação 
de dicionários. 

A definição do alfabeto a ser usado, e que assinalei, é assunto tão 
importante que se associa à definição da identidade nacional. Um exem-
plo: ao se assumir como país independente, a sérvia adotou o alfabe-
to cilírico em lugar do latino, com traço identitário de nacionalidade.  
e não nos esqueçam os acordos ortográficos, que objetivam, não sem 
polêmica, a união comunitária de nações soberanas que adotam idioma 
oficial comum. 

em sentido restrito, a política do idioma implica a implementação 
de decisões sobre o idioma por meio de estratégias pedagógico-educa-
cionais. e, a propósito, o tema não poderia ser mais atual: basta acom-
panhar as recentes e várias reformas educacionais que se acumulam ao 
longo da história do nosso país. em destaque a Base Nacional comum 
curricular atualmente em fase de implementação.

Por todos esses motivos, o presente ciclo se faz oportuno e per-
tinente. sobretudo numa atualidade em que a comunidade lusófona 
preocupa-se com a intemacionalização da língua comum e com o Acor-
do Ortográfico em vigor e suas implicações. Não bastasse, insere-se 
nos espaços da preocupação primeira da Academia Brasileira de le-
tras: o culto da língua portuguesa e da literatura nacional. É cláusula 
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pétrea dos estatutos da casa, atenta aos objetivos estatutários e regi-
mentais decorrentes.

e mais e não menos relevante: constitui uma homenagem da casa de 
machado de Assis a um dos maiores filólogos brasileiros, o Acadêmico 
celso cunha, mestre maior, cujo centenário se comemora neste mês de 
maio, pioneiro na preocupação com a matéria.
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dicionários, o sem-fim e as 
fronteiras do conhecimento

Mauro de  Salles  Villar

J orge luis Borges escreveu um pequenino conto, em 1946, 
intitulado “do Rigor na ciência”. Nele, menciona um 
império antigo, cuja arte da cartografia atingira tal re-

quinte que um mapa elaborado por seus especialistas esten-
deu-se pela dimensão do estado, registrando em tamanho real 
as feições exatas da geografia, pois coincidia pontualmente 
com toda a sua área. 

Por que refiro tal coisa aqui? esse império é o conhecimen-
to humano, que, quando negligenciado, se arruína; e o mapa, 
uma perfeita metáfora da língua. e que é a língua? Um sistema 
de representação constituído por palavras e por regras que as 
combinam em frases que os indivíduos de uma comunidade 
linguística usam como principal meio de comunicação e de 
expressão falada ou escrita. A língua cobre toda a extensão do 
pensamento humano, as suas invenções, fabulações, descober-
tas, ciências, filosofias, técnicas e atividades, fazendo de mapa 
imenso e absoluto da nossa experiência. Wittgenstein diz em 
seu primeiro livro, o Tractatus, que os limites da linguagem são 
os limites do pensamento, como todos já sabemos. eles fun-
cionam, assim, como fronteiras da nossa experiência, pois tudo 
o que existe, real ou imaginário, tem pelo menos uma palavra 

Filólogo e 
lexicógrafo 
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ou reunião de palavras para ser expresso, e nada para lá disso tem deno-
minação, por ultrapassar as margens da possibilidade lógica. 

e o que é a lexicografia? É uma atividade filológica que trabalha 
com a memória do conhecimento humano vertido em palavras. ela é 
um espelho da língua e seus usos. É a realização factual do mapa há 
pouco citado, impresso em papel (ou posto na nuvem, como hoje sói 
acontecer em tempos de internet). Não cria palavras nem acepções, tão 
só reproduz o que realmente foi dito ou escrito. É prática que trabalha, 
por conseguinte, com o passado e o presente da língua. 

Abro aqui um parêntese para dizer que, nesta palestra, como sabem, 
não estão previstas perguntas do público. então resolvi imaginar quatro 
questões que me poderiam ser dirigidas, para respondê-las em seguida, 
iterando, de certa forma, o gênero das dialéticas dialogais tão caras às 
literaturas renascentistas – e não só. só que, neste caso, se tratará de um 
diálogo necessariamente “monologal”, por assim dizer.

começo, então, perguntando: 

 � Quantas palavras tem a língua portuguesa?
Um dos dicionários mais extensos que existem é o Oxford english 

dictionary, da Oxford University Press, cuja elaboração começou em 
meados do século XiX. Na edição atual, esse Oxford de que falo (há 
vários) informa registrar mais de 600 mil palavras e locuções. Já cobriria 
ele toda a língua inglesa? 

cobrir uma língua é perfeitamente irrealizável para um dicionário. 
Uma coisa são as palavras dicionarizáveis; outra, o léxico total da língua. 

esse ser chamado língua compõe-se de um número enorme de cama-
das e níveis, que comportam exemplários formais, eruditos, literários, 
assim como linguajares regionais, familiares, populares, infantis, tabuís-
ticos (os palavrões) e por aí vai. ela tem muitos termos e expressões de 
uso vivo e corrente, e muitos obsoletos ou obsolescentes.

O segmento que mais cresce nas línguas é o das palavras científicas e 
dos tecnônimos, que são vocábulos e sintagmas do universo da técnica e 
da tecnologia. A única coisa que os dicionários chamados de língua ge-
ral, como o Oxford, le Robert, o Aurélio, o Houaiss etc., podem fazer é 
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uma escolha necessariamente tímida desse imenso manancial, pinçando 
o que vão registrar como entradas e acepções.

Para fazerem ideia de como essa operação de triagem é indispensável, 
digo que só a terminologia da medicina atinge hoje cerca de 500 mil 
vocábulos e locuções. A terminologia da química crê-se que tenha pra-
ticamente dois milhões de palavras. e as terminologias da física, da in-
formática, da biologia, e de quase tudo mais que também é científico ou 
tecnológico igualmente não para de crescer. A botânica e a zoologia têm 
copiosíssimos nomes, e a sistematização taxonômica altera sem cessar 
a denominação de suas classes, ordens, famílias, gêneros, espécies etc. 
Apesar dos números exponenciais desse registro existentes nos dicio-
nários mais extensos, muito fica de fora dessa dicionarização, porque, 
por exemplo, todos os táxons ultrapassados pelas novas classificações 
perdem seu lugar nos dicionários mais recentes, embora continuem ob-
viamente fazendo parte histórica do lastro da língua. 

[É o caso do “Áporo” usado num poema por carlos drummond 
que Antônio carlos secchin tão bem dissecou. como táxon, esta pala-
vra só pode ser encontrada nos dicionários mais antigos.]

Apenas grandes dicionários especializados em cada uma dessas áre-
as podem aproximar-se das fronteiras de semelhante oceano de dados. 
essas obras de referência especializadas de que falo se estendem, sobre 
a sua área de foco, muito mais do que podem fazê-lo os dicionários de 
língua geral, além do que não incluem termos de outras áreas nem da 
língua comum e literária. 

O problema dos dicionários, portanto, não é exatamente o que neles 
entra, mas sim o que tem de ser deixado de fora. seria impensável, física 
e economicamente, reunir todo esse leviatã de informações numa obra 
única – pensando aqui os dicionários como até hoje têm sido feitos.

Além disso, as línguas são um ser vivo que é dotado de enérgica 
dinâmica também em sua faixa não terminológica. todos os dias, em 
todas as línguas de cultura, surgem palavras novas, enquanto palavras e 
locuções existentes também ganham ininterruptamente novas acepções, 
uma vez que não há limites para os fenômenos das metáforas, metoní-
mias, analogias, comparações, símiles e dezenas de outras figuras de lin-
guagem, que empurram e transportam os sentidos das palavras às vezes, 
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mesmo, para longe de suas acepções originais. A língua viva é um inven-
tário sem-fim, por se acrescentar incessantemente, razão por que não 
poderia ser captada de modo integral por nenhum esforço inventarial. 

mas, como sabem, as pessoas sentem um fundo desconforto quando 
não encontram o que procuram num dicionário. e não há como contor-
nar isso, mesmo nos mais extensos. Além do mais, as informações neles 
prestadas são tomadas pelos leitores como definitivas – mas não o são. 

Faço aqui uma digressão para aludir a um fato conhecido: no Brasil, 
a expressão pai dos burros sinonimiza dicionário. Pensando “freudiana-
mente” nesse frasema, sua origem deve ter a ver com o fato de os “fi-
lhos”, que são os usuários dos dicionários, não poderem aceitar falhas e 
omissões desse pai, que exigem que seja perfeito por ser poderoso. mas 
lacan, em O Seminário, livro 6 – O Desejo e sua Interpretação (1958-1959), fala 
do fracasso do pai-rei como mantenedor da lei. Realmente, pobres pais 
são os dicionários, que, muito ao contrário do patamar de expectativas 
em que os põem, são por definição epítetos da imperfeição e da lacuna, 
pois a língua, além de extensíssima, é incrivelmente fluida em suas sig-
nificações. Os dicionários têm de ser avaliados por nós, isso sim, como 
indiscutivelmente provisórios. 

A lexicografia é uma metodologia muito imperfeita, mas não há al-
ternativa mais capaz. e como exigir abrangências exaustivas dos dicio-
nários, quando nenhum jardim botânico do mundo nem nenhum zoo-
lógico têm em seu acervo todas as espécies do Reino de que são vitrinas, 
mesmo que de uma única região? e como cobrar exatidões impecáveis 
dos dicionários, quando Gödel, matemático austríaco, conseguiu provar 
em 1931, utilizando raciocínios matemáticos, que a própria matemática 
nunca poderia ser exata? (O filósofo irlandês Berkeley já havia apontado 
inconsistências na matemática no século XVii.)

Bem, afinal, quantas palavras tem a língua portuguesa? 
Alguns autores informam que o português medieval contava cerca 

de 15 mil vocábulos. em meados do século XVi, com a expansão ma-
rítima, esse total estaria entre 30 e 40 mil. No final do século XiX, o 
registro em dicionários atingia a casa das 80 a 90 mil unidades léxicas. 
saltando daí para a década de 1980, o corpus do Vocabulário Ortográfi-
co da Academia Brasileira de letras que fizemos já registrava mais de 
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300 mil entradas. trata-se aqui, porém, das chamadas “palavras passíveis 
de entrar num dicionário de língua geral ou num vocabulário ortográ-
fico”.

O léxico total da nossa língua atualmente não se conta pela ordem 
das centenas de milhares de unidades, mas pela ordem dos milhões de-
las, como ficou demonstrado – do mesmo modo que ocorre com o 
léxico das outras línguas de cultura. só que apenas um apanhado dessas 
palavras, colocações, locuções etc. é passível de se tornar entrada nos 
dicionários que fazemos, por todas as razões e óbices a que me referi.

teriam todas as línguas um número mais ou menos equivalente de 
unidades no seu léxico? isso não ocorre, porque a extensão de uma lín-
gua está ligada ao progresso material e cultural do grupo humano que 
a usa. 

 � As palavras têm sentidos?
esta questão há de parecer estranha na boca de alguém que trabalha 

com elas há 54 anos e fazendo dicionários, mas a resposta pode sur-
preender.

Na década de 1960, na inglaterra, um grupo de lexicógrafos começou 
a trabalhar com especialistas em informática, a fim de criar um extenso 
banco de palavras. Alguns desses foram criados sequentemente. Na dé-
cada de 1990, o British National corpus já havia acumulado 100 milhões 
de vocábulos inseridos em frases efetivamente usadas – e em 2011 a cole-
ta alcançara 400 milhões. depois disso, perdi a progressão dos números 
do cômputo, porque com 100 milhões de ocorrências já se faz boa luz 
sobre o funcionamento na língua da maioria das palavras.

constatou-se, então, que elas têm, a rigor, 
um escasso exemplário de sentidos, o qual se 
atualiza ininterruptamente e sem limites nos 
contextos em que elas são empregadas. 

O hábito de numerar acepções nos dicioná-
rios é hoje creditado a samuel Johnson, autor 
de A dictionary of  the english language, em 
1755 – ano do terremoto de lisboa. A partir 

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   59 25/09/2017   21:21:42



60  Mauro de Salles Villar

desse expediente por ele introduzido, a separação das chamadas acep-
ções em compartimentos estanques passou a comunicar aos usuários 
dos dicionários a impressão de que se tratava de sentidos fixos, estáveis 
e partilhados por todos os falantes. Na realidade, as palavras têm uns 
poucos sentidos genéricos, algo vagos e fluidos, que ganham significa-
ção na Gestalt das frases. Nesse processo de expansão semântica incidem 
os fenômenos linguísticos das figuras de estilo a que aludi há pouco.

em 1997, a lexicógrafa inglesa sue Atkins, locomotiva do grupo in-
glês da lexicografia de corpus, disse “i don’t believe in Word senses”. 
Outro lexicógrafo do grupo contextualista, Patrick Hanks, escreveu, em 
2002, um artigo intitulado “mappping meaning onto Use” (mapeando 
o sentido pelo Uso), em que diz: “O sentido das palavras (se tal coisa 
de fato existe) é extremamente vago e instável. Uma palavra pode ganhar 
tantos sentidos quanto um lexicógrafo resolver captar”. Na verdade, 
na maior parte, a proliferação de sentidos que os dicionários registram 
para as palavras não passa de incapacidade de o lexicógrafo atinar com 
o nível de generalização correto necessário. Pode ser também resultado 
da costumeira indistinção entre sentido diferente e contexto diverso.

Para que se entenda o que acabo de dizer, vou ler para vocês as 
acepções da palavra olho num dicionário de nossa língua. Vejam como os 
contextos se alteram, mas nunca o sentido básico, de “abertura”:
|| Buraco ou furo em certos objetos por onde se enfiam linhas ou fios. || Aro das ferramentas 
por onde se enfia o cabo: O olho da enxada. || Vão nos tímpanos dos arcos da ponte para dar 
maior vasão à água. II Abertura por onde entra a água que faz mover a roda dos moinhos. 
||Poro ou buraco que apresentam certas massas e especialmente os queijos. || (Arquit.) 
Abertura circular ou elíptica feita nos tetos ou paredes dos edifícios para lhes dar claridade. || 
(Metalurg.). O buraco da fieira por onde passa o metal que se quer adelgaçar. || Batoque ou 
orifício na parte superior e anterior do tonéis e que serve para lhes introduzir o líquido e tirá-lo 
depois de fermentado. || O buraco da pedra superior ou girante (falando da mó dos moinhos) 
por onde cai o trigo e outros cereais para serem reduzidos a farinha. (etc.)

Voltando à ambiguidade das palavras na linguagem, trata-se de ele-
mento bem conhecido dos poetas desde a aurora da literatura. À par-
te, o tema da relação entre significantes e significados foi caro a mui-
tos filósofos contemporâneos, como Foucault, Barthes, Wittgenstein, 
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derrida, para citar alguns próximos no tempo. Até o físico Niels Bohr 
se interessou pelo problema da ambiguidade vocabular, antecipando de 
algum modo hipóteses que sugeriria em sua teoria quântica. Nesta, con-
tradizendo as leis da física clássica, ele afirmava que, no nível subatô-
mico, podem existir duas coisas diferentes ao mesmo tempo – recurso, 
aliás, utilizado também pelo (cubismo na pintura. derrida, que morreu 
em 2004, disse que pensava ser mais importante o modo pelo qual um 
texto adquire significado do que o que ele significa.

As relações de sentido na língua não são nem estáveis nem predi-
zíveis, não havendo mesmo modo de saber como cada um de nós lida 
com os significados e como os representa internamente. Os vocábulos 
inseridos nos textos funcionam em grande parte como sugestões em 
aberto para a interpretação de quem os lê.

Resumindo, a resposta prudente à pergunta sobre se as palavras têm 
sentidos seria, a rigor: “assim-assim”.

 � Que pensar sobre língua, dicionários e internet? 
A computação e a internet são ocorrências verdadeiramente extra-

ordinárias na história humana. Vieram introduzir no nosso mundo 
profundas alterações – econômicas, educacionais, filosóficas, técnicas, 
políticas –, e impuseram forte “rearrumação da casa” e dos processos 
em geral.

A primeira edição do Dicionário Houaiss começou a ser elaborada na 
década de 1980, quando a internet ainda não entrara com força no Brasil 
e no mundo, e o português não contava com bancos de palavras com os 
quais pudéssemos nos lançar a uma lexicografia de corpus. essa primeira 
edição, lançada em 2001, manteve-se no primeiro lugar da lista de best-
-sellers no Brasil por vários meses, apesar de seu volume ter 3.005 páginas 
em papel bíblia e pesar cerca de 4 quilos, com um texto de cerca de 56 
milhões de caracteres. mas haveria hoje público susceptível de viabilizar 
economicamente a sobrevida de trabalhos assim no ambiente digital que 
nos cerca?

todos os aqui presentes fazemos parte de uma “geração de transição 
lexicográfica”, que passou pela experiência de duas revoluções ocorridas 
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uma a seguir à outra. A primeira veio, entre outros participantes, da 
lexicografia inglesa, neste caso com as ideias seminais e sugestões meto-
dológicas relevantes do grupo contextualista a que já me referi. 

A segunda revolução foi produzida pela expansão da internet e pe-
los desafios que veio imprimir ao setor lexicográfico, alterando todo o 
nosso ecossistema. 

 mas mudanças sempre envolvem inconvenientes, mesmo que ve-
nham para melhor, como advertiu Richard Hooker, eminente teólogo 
anglicano do século XVi, citado por samuel Johnson no prefácio do 
seu dicionário. 

Foi gigantesca a transformação imposta pela internet, que veio agitar 
toda a operação dos dicionários, exigindo transformações profundas 
no modo de estruturar o nosso funcionamento. de repente, o mundo 
estava a um passo de tornar obsoletas grandes obras de referência na 
área da lexicografia, e várias efetivamente deixaram de ser publicadas em 
papel pelo mundo.

Houve, sim, inevitáveis dores de adaptação, mas não desconhecía-
mos o processo de incessante dinâmica pelo qual o antigo é substituído 
pelo novo, numa “eterna tempestade de destruição criadora”, como a 
caracterizou Joseph schumpeter, economista austríaco. cada evento de 
extinção engendra nova organização num processo contínuo.

A segunda edição do Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, des-
de dezembro de 2012, só existe disponível pela internet. Utilizam-na os 
assinantes do portal da UOl, que firmou parceria conosco para isso. 
Por que ocorreu tal coisa? em 2009, quando a nossa segunda edição 
estava pronta para ser impressa, o governo brasileiro inopinadamente 
ratificou um Acordo Ortográfico, assentado 18 anos antes com os países 
lusófonos, o que nos obrigou a rever a obra por inteiro, a fim de atuali-
zar os milhões de caracteres que a compunham. essa operação levou um 
ano e sete meses para se completar, com o que perdemos a oportunida-
de da impressão física da obra, pois o mundo mudou muito rápido para 
os grandes dicionários em papel. só poderíamos, então, disponibilizar 
a nossa nova edição pela internet.

Há anos viemos percebendo claros sinais de que a situação para as 
obras impressas em papel se alteraria – e, talvez, mais velozmente no 
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caso das de referência. Não havia como não perceber a vertiginosa ace-
leração global dos acontecimentos tecnológicos, que levou em todo o 
mundo os dicionários a serem mais compulsados via aparelhos móveis 
do que por computadores de mesa. dos volumes impressos nem é bom 
falar, no caso dos grandes dicionários.

Quanto à internet e à pressão que exerce desde que se tornou o prin-
cipal meio de comunicação e se transformou em plataforma de lingua-
gem universal: contava ela, em julho de 1999, 56 milhões de endereços 
registrados. No final de 2016, a Akamai technologies, inc. informava 
haver 807 milhões de dispositivos de qualquer gênero acessando a inter-
net, supostamente correspondentes a mais de 1 bilhão de usuários. Há 
algum tempo, já existem mais dispositivos móveis em uso no mundo do 
que pessoas. A população humana cresce a uma taxa de cerca de duas 
pessoas por segundo. Os tablets, smartphones, telefones móveis e afins vêm 
se multiplicando a uma percentagem cinco vezes maior que essa.

Um estudo, divulgado no dia 9 de abril de 2014 pela emc, empresa 
internacional de armazenamento de dados, revelou existirem, naquele 
então, disponíveis no mundo quase um sextilião de bits de informação 
(1024), total similar ao número de estrelas que se calcula existir no cos-
mos, segundo a Agência espacial europeia. (Repasso aqui a informação 
tal como me chegou via imprensa.) Pois, até 2020, a estimativa é de que 
o número de dados armazenados em computadores, servidores, telefo-
nes móveis, smartphones e tablets seja, no mínimo, este total multiplicado 
por seis. como é evidente, não haveria, em qualquer área, como não 
transitar para as novas mídias digitais.

Apostados em manter os nossos dicionários em utilização, concen-
tramo-nos nesse alvo, especialmente no que se refere a aplicativos para 
dispositivos móveis. Afinal, seu uso parece ter-se tornado, hoje, algo 
absolutamente necessário para se desfrutar a vida. Para milhares de mi-
lhões de pessoas, eles não fazem apenas parte de uma revolução tecno-
lógica: tornaram-se, além disso, um fenômeno cultural.

Já existem smartphones custando 10 dólares na África. crê-se que 70% 
da humanidade possuirá um smartphone até 2020. como dá para perceber, 
é instante fazer funcionar seja o que for nos telefones – de pagamentos 
de compras a textos de dicionário.
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Num percentual altíssimo, o que procura o público que mais se uti-
liza desses aparelhos móveis, ao abrir um dicionário, são informações 
simples: as acepções mais usuais e mais vivas na língua, dados de orto-
grafia e de flexão. esse é o motivo por que os dicionários gratuitos que 
se encontram na internet visam à praticidade de informação num nível, 
poder-se-ia dizer, não avançado. seus redatores produzem definições 
breves, e eles foram planejados e desenvolvidos para atender especial-
mente a consultas pontuais simples; não foram projetados para respon-
der a questionamentos de ordem filológica, ou de escritores e estudiosos 
da língua, ou de outro tipo de usuário mais exigente – apesar, é verdade, 
de sua qualidade vir melhorando mais recentemente. mas a etimologia 
dos seus verbetes, por exemplo, é a mais enxuta possível, por vezes até 
faltante. Os dados informados são em geral condensados e simplifica-
dos. 

esse tipo de dicionário é voltado para o comércio. ele é desenhado 
basicamente para a grande faixa de usuários de nativos digitais que pas-
sam muito tempo ligados à internet. A locução nativos digitais abrange, lato 
sensu, todos os que já nasceram imersos nessa tecnologia.tecnicamente, 
porém, seriam assim chamados os da faixa etária entre os 14 e 24, e usuá-
rios de computadores há mais de quatro anos. Atenção: mais de 10% do 
total de usuários no mundo incluem-se nesse caso.

segundo consta, esse grupo leria mensagens de forma algo diferente 
daquela aprendida e usada por nós. Não o faz linearmente; antes salta 
em velocidade pelas informações da tela, de um ponto para outro, usan-
do hyperlinks, em meio a um ambiente saturado de mensagens e ofertas 
comerciais. 

Abro um parêntese para dizer que sempre me pareceu chatíssimo 
ser um peixinho de aquário, dando voltas sem parar e vendo sempre o 
mesmo mundo igual e monótono em torno. Outro dia soube que isso 
não era problema para eles, porque a memória desses peixinhos só é 
capaz de se manter atenta por nove segundos. Passado esse tempo, ele 
esquece tudo e a voltinha parece completamente nova. comento aqui 
o fato porque um estudo da microsoft revelou que o tempo médio de 
atenção das pessoas havia caído de 12 segundos no ano 2000 para 8 em 
2013. Não sei se acredito, mas aqui vai isso sem comentários...
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Não me preocupa, por outro lado, a questão da escrita abreviada usa-
da nas redes sociais para comunicação. A epigrafia grega e latina mostra 
utilização de abreviações em escritas paleográficas, recurso velhíssimo 
nas artes de insculpir textos em pedra e metal e de redigir e copiar 
manuscritos. O que mais preocupa é o estado da instrução reinante 
e a qualidade dos textos produzidos com o nosso baixíssimo nível de 
aproveitamento escolar.

Voltando ao tema das informações de dicionários, posso entender 
que, para o usuário médio ou inframédio, a possibilidade de chegar 
rápido a um resultado sofrível para o que busca possa ser melhor do 
que empenhar-se para encontrar o que quer. entendo 
que muitos procurem gratificação instantânea e, por 
pressa e conforto, queiram simplificar as suas buscas, 
mesmo quando a fonte posta de lado tivesse informa-
ções mais completas e minuciosas que a por eles eleita. 
mas há obviamente muitas perguntas que tal espécie 
de obras não consegue responder.

minha aposta é que dicionários com maior aparato 
técnico não estejam condenados. Nem todo mundo lê 
de modo diagonal e apressado. muitos o fazem com 
vagar, apreendem a leitura, e sentem-se órfãos de uma 
lexicografia mais meticulosa. Precisamos atingir qualquer público utili-
zador de dicionários, mas em especial os que não querem apenas o que 
vêm obtendo da informação lexicográfica que encontram geralmente 
na internet, ou seja, os que têm necessidade de um conteúdo mais rele-
vante, um texto mais aprofundado, os que buscam informações que os 
levem a elucidar as suas dúvidas mais específicas e singulares. 

Nossos dicionários em suporte internético, feitos para serem ace-
didos por computadores fixos e telefones móveis, apresentam o texto 
integral de nossas obras, inclusive no caso do Grande Dicionário, que pode 
ser compulsado mesmo por smartphones, com perfeita visibilidade em sua 
pequena tela. eu próprio uso desse meio, na rua ou em casa, por ser 
muito prático. 

Os aplicativos que temos, por enquanto, são produtos voltados 
às corporações, grandes firmas e universidades, basicamente. Foram 
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desenvolvidos para diversas plataformas, tais como os sistemas opera-
cionais Android e Windows, extensão para o microsoft Word, com-
plemento para o Google chrome e como uma biblioteca que pode ser 
incorporada às páginas html, permitindo consulta online aos nossos di-
cionários. Ainda está em desenvolvimento uma versão para o sistema 
operacional iOs, utilizado pela Apple. Pensamos pôr tais coisas tam-
bém à disposição dos usuários pessoais, mas estamos em maio de 2017 
e isso vai acontecer um pouco mais à frente.

concluindo este segmento, direi que a lei geral da vida é a adap-
tação e que os dicionários, a médio prazo, bem podem se tornar em 
coisa diferente do que são. Novas necessidades podem exigir que eles 
se desdobrem em várias plataformas e deixem de ser unidimensionais e 
entidades autônomas. mas, pelo menos, é fato que a informação léxica 
continua fundamental para uso nas novas tecnologias. 

 � Por que acordos ortográficos? 
Qual a sua necessidade? No curso da história e no ensejo do seu 

desenvolvimento, as línguas vêm periodicamente aprimorando-se, 
modernizando as suas escritas. muitos idiomas europeus, no século 
XiX, introduziram simplificações úteis em suas grafias. Que é a orto-
grafia? É a representação dos sons da linguagem por meio de símbolos 
escritos ou impressos. ela não é natural e sua natureza é fonográfica. 
A ortografia é normativa, prescreve regras, mas as formas que fixa são 
pura convenção. Graças a isso, a escrita pode ser modificada, moder-
nizada e mesmo utilizada por grupos dialetais diferentes dentro de 
uma língua.

exemplifico. O árabe é a quarta língua mais usada no mundo, no 
cômputo do linguasphere Observatory, ou a segunda, de acordo com o 
ethnologue.com, que usa parâmetros diferentes para realizar seus cálcu-
los. O árabe é língua oficial de 22 países. comporta grande número de 
dialetos, que se grupam basicamente em três grandes áreas, uma orien-
tal, uma ocidental e uma central. Um falante de um desses dialetos não 
entende o que o falante de outro diz, mas todos os falantes do árabe, 
do marrocos ao iraque, grafam a sua língua sob as mesmas regras, que 
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é a norma do árabe moderno unificado ou comum, usando em geral o 
alfabeto arábico, da direita para a esquerda, mas também o alfabeto de 
chat, da esquerda para a direita.

O inglês é primeira língua de cerca de 1 bilhão de pessoas (inclusive 
uma maioria de bilíngues). É a língua oficial de 59 países e a segun-
da língua de diversas centenas de milhões de usuários, sendo utilizada 
como meio de comunicação fundamental da comunidade internacional. 
É grafado no mundo inteiro sob as mesmas regras, com pouquíssima 
flutuação, seja na inglaterra e nos estados Unidos, seja nas variedades 
australiana, indiana e africana. Apesar de ser uma língua sem acentos, 
em que se precisa conhecer a pronúncia de cada palavra antes de articu-
lá-la, conseguiu esplendidamente manter o seu todo ortográfico unido.

O espanhol é falado por cerca de 500 milhões de pessoas. É língua 
oficial em 25 países. são inúmeras as suas variantes, mas os seus usuários 
seguem um padrão escrito comum, uniforme. Ainda só há uma forma 
oficial de grafá-la.

O chinês se compõe de grande número de dialetos e, para alguns 
especialistas, línguas diferentes, como o wu, o yüeh (que incluiu o canto-
nês e o taixanês), o hokkien, o xiang, o hakka, o min, o hizhou, o fuzhou, entre 
muitíssimas outras. O mandarim, a mais falada delas, é língua de mais 
de 1 bilhão e 200 mil pessoas. Apesar da complexidade do quadro, todos 
os falantes da sinofonia grafam as suas variantes usando as regras de 
um programa de unificação da grafia que resultou no moderno padrão 
chinês dito kuo yü “língua nacional” ou p’u-t’ung-hua “língua comum”, 
hoje dita mandarim.

O mesmo sucede com o francês, língua oficial de 30 países, usada na 
europa, África, América central e Oceania. Apesar de sua ortografia ar-
caísta, baseada na grafia legal do francês medieval, codificado no século 
XVii pela Academia Francesa, só há uma forma de escrever o francês 
padrão em todo o mundo.

se tantos e tão diversos povos, com óbices linguísticos tão maiores 
do que os nossos, conseguiram grafar as suas línguas por um padrão 
único, por que toda essa dificuldade entre Brasil e Portugal, países que 
utilizam variedades do português tão próximas?
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Por que havia duas normas ortográficas entre Portugal e o Brasil até 
bem pouco tempo e, apesar do Acordo há pouco assinado, continua a 
haver dissensões e polarização? entre diversos motivos aludíveis está o 
fato de que, desde o século XVi, o reino de espanha fez o seu dialeto 
castelhano, tornado língua oficial, escoltar a expansão territorial que 
operava, acompanhado de suas regras gramaticais e ortográficas estritas. 
mais tarde, em 1723, um decreto real que criava um imposto sobre o 
tabaco chegou a financiar a elaboração do diccionario de Autoridades, 
da Real Academia, porque Filipe V intuiu a importância para a língua 
espanhola dessa obra realmente notável. A língua sempre esteve em alta 
conta na esfera administrativa da espanha.

Portugal agiu menos quanto à política da língua, aceitando, por 
exemplo, no Brasil, que a chamada língua brasílica e, a seguir, as línguas 
gerais fossem quase que universalmente utilizadas na comunicação entre 
europeus, indígenas, negros e outros forasteiros em vastas áreas do nos-
so território. Por quê? A catequese, a par da educação e da colonização, 
era o objetivo precípuo dos padres da companhia de Jesus. Para lográ-
-lo, procuravam tornar-se proficientes nas línguas dos conquistados. A 
língua do colonizador foi minoritariamente falada nos dois primeiros 
séculos de nossa história. As línguas gerais eram, sobretudo, transmiti-
das pela oralidade, na carência de escolarização, e influenciaram o nosso 
português popular. Por outro lado, além disso, os jesuítas produziram 
conteúdo escrito e impresso em língua geral. Não estou deplorando o 
fato, apenas registrando-o. esse estado de coisas perdurou até o mar-
quês do Pombal resolver pôr-lhe cobro (o que não aconteceu de ma-
neira completa, como sabemos, pois pelo menos até o século XX o 
nhengatu persistia na Amazônia). 

A Academia portuguesa nunca teve em Portugal a expressão que 
alcançaram a francesa e a espanhola em seus países. Ademais, estas 
gozavam de império oficial legislador sobre as suas línguas. com isso, 
ambas puderam manter pelo mundo, visando a fins conscientemente 
políticos, a potestade da norma do idioma que seus países falavam – o 
que perdurou no tempo. Afinal, evitar cizânias fortalece a política da 
língua. 
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A Academia das ciências de lisboa pôde tão somente pajear a lín-
gua, digamos, de forma consuetudinária – em Portugal e pelos territó-
rios conquistados. Nunca o fez oficialmente, por um decreto ou lei na-
cionais.

e escrever a língua que falamos utilizando regras comuns a todos é 
impossível? Não há razão para não o fazermos. A coesão ortográfica é 
por tudo desejável para todas as variedades que compõem a superestru-
tura do português, e tal coisa nada tem a ver com unificação da língua, 
como ficou visto nos exemplos aduzidos de outros idiomas.

O português, para ethnologue.com, é a sexta língua mais falada do 
mundo. tem cerca de 250 milhões de usuários. É língua oficial no Brasil, 
em Portugal, em Angola, em são tomé e Príncipe, em cabo Verde, na 
Guiné-Bissau, em moçambique, em timor-leste e em macau, como 
sabemos. 

Os países têm línguas oficiais, mas elas não são bens culturais ape-
nas seus. A língua é de quem a fala; a língua é de todos os que a usam, 
obviamente. 

Qual o centro da lusofonia? – pergunto para encerrar. Parodiando 
o ensaísta francês Alain Peyrefitte, respondo que o centro da lusofonia 
não é Portugal nem o Brasil, mas, por certo, a língua portuguesa.
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ciclo realizado na Academia Brasileira de letras, em 23 de maio de 2017.

língua portuguesa: 
construindo consensos 
políticos para o futuro

Carlos  Alberto Faraco

tenho estado envolvido nos últimos 10-15 anos com 
temas de política do idioma e gostaria de apresentar 
aqui algumas das minhas reflexões nascidas do meu 

envolvimento com esses temas. e vou fazer isso explorando 
duas grandes frentes: uma internacional e uma nacional.

No plano internacional, é perceptível que o português ga-
nhou um novo status entre as línguas que apresentam potencial 
para se tornar uma língua internacional.

O português é uma língua multinacional, mas não se pode 
ainda dizer que é uma língua internacional por ser de baixo 
uso nas ciências, na tecnologia e na inovação; e de uso restrito 
nas atividades político-diplomáticas internacionais.

No entanto, o português entrou numa curva ascendente de 
interesse e procura. Basta lembrar que já são mais de 20 as uni-
versidades da china que oferecem cursos de português como 
língua estrangeira. Por trás dessa oferta, está um projeto estra-
tégico do governo chinês pautado pelas relações econômicas 
com o Brasil, e especialmente com a África Austral, onde não 
só vem crescendo significativamente o número de falantes de 
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português como primeira e segunda língua em Angola e moçambique, 
como também o português já é língua estrangeira optativa de oferta 
obrigatória no ensino médio de Zâmbia, da Namíbia e da África do sul. 

consolida-se nessa ampla área geográfica, que vai do rio congo ao 
cabo da Boa esperança e das costas do oceano Índico às do Atlântico, 
um espaço aberto à franca expansão da língua portuguesa. 

Por outro lado, é preciso dar destaque ao fato de que Angola e mo-
çambique estão entrando num ciclo de crescimento demográfico quase 
explosivo. enquanto se prevê para Portugal uma perda significativa de 
população nos próximos 50 anos (passando dos atuais 10 milhões para, 
na melhor das hipóteses, 7 milhões de habitantes) e se prevê para o Bra-
sil uma estabilização demográfica em torno dos 200 milhões, a África 
Austral quadruplicará sua população.

como resultado, essa região reunirá 40% dos falantes de português. 
O Brasil continuará a ser o país com o maior quantitativo de falantes, 
mas nosso percentual cairá dos atuais 85% para 52% do total. O sé-
culo XXi vai, portanto, redefinir a distribuição da língua portuguesa 
no mundo.

O Brasil não pode e não deve deixar de aproveitar essa conjuntura 
favorável à internacionalização do português. são muitas as perspectivas 
políticas, econômicas e culturais benéficas que esse momento abre para 
o nosso país.

O Brasil tem forças de atração inquestionáveis, e esse conjunto de 
forças – econômicas, sociais, demográficas e culturais – é suficiente para 
promover o país e sua língua hegemônica espontaneamente.

No entanto, o Brasil não pode deixar de desenvolver políticas de es-
tado consistentes e continuadas com vistas a uma promoção sistemática 
da língua, que é um vetor fundamental da chamada diplomacia cultural. 

O estado brasileiro não está ausente dessa promoção sistemática. 
dispomos de um bom exame de proficiência (o celpe-Bras) e temos 
a rede constituída pelos centros culturais Brasileiros, os institutos bi-
nacionais e os leitorados nas universidades estrangeiras. No entanto, 
fazemos menos do que poderíamos e deveríamos fazer, porque é ainda 
muito reduzida nossa dotação orçamentária para esse fim.
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Ao lado da política nacional de promoção da língua, seria também 
desejável desenvolver ações convergentes de Brasil e Portugal. No entan-
to, é bem claro para qualquer analista que não tem havido esforços con-
vergentes para além de declarações retóricas. talvez a grande diferença 
demográfica entre Portugal e Brasil seja, no fundo, uma barreira para a 
convergência. Uma barreira talvez intransponível.

A esse propósito, chamam nossa atenção as palavras do professor ivo 
castro, um dos mais renomados linguistas portugueses da atualidade, 
em uma conferência feita em 2007 em Barcelona. dizia ele:

A importância atual da língua portuguesa, no plano mundial, deve mais ao desenvolvi-
mento económico e populacional do Brasil que à expansão portuguesa. O que coloca um dilema 
interessante a Portugal: apostar na unidade de uma língua impulsionada a partir do Brasil ou 
preservar a sua autonomia e especificidade num quadro de desintegração do sistema linguístico?

embora não afirme diretamente, parece que o professor ivo castro 
defende a segunda alternativa – qual seja, que Portugal busque sua au-
tonomia linguística, considerando que o sistema da língua portuguesa 
está em desintegração.

esse posicionamento condiz com o fato de que uma parte do atual 
mundo universitário português e brasileiro tem insistido em dar desta-
que às diferenças entre as duas grandes variedades da língua, argumen-
tando principalmente pela sintaxe, que já não estamos mais diante de 
uma língua, mas, inexoravelmente, de duas línguas diferentes.

encontramos, em outro texto do professor ivo castro, publicado em 
2008 na revista galega GRiAl, uma análise dessa questão em que distingue, 
no espaço do português, duas pulsões históricas em disputa: uma pulsão 
unificadora e uma pulsão separativa, deixando ver nas linhas e entrelinhas de 
seu artigo a perspectiva que ele assume, que é claramente separativa.

Ora, quando os filólogos celso cunha e lindley cintra uniram 
esforços para produzir uma gramática convergente do português con-
temporâneo e se abriram para incorporar, com respaldo em escritores 
portugueses, brasileiros e africanos, um quase-conceito de norma pluri-
cêntrica, apostavam na convergência – como, aliás, os demais filólogos 
e linguistas de sua geração. em outros termos, elaboravam um projeto 
para acolher as diferenças de modo a dar relevo às semelhanças.
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este projeto parece ter perdido força e interesse em boa parte do 
mundo universitário luso-brasileiro, que hoje prefere insistir nas dife-
renças sintáticas, classificadas já como tipológicas, para dar relevo a uma 
já impossível convergência.

desse modo, estamos numa encruzilhada no plano internacional: 
continuar insistindo na unidade da língua a despeito dos céticos; ou 
assumir logo que já estamos frente a duas línguas – muito parecidas, 
mas ainda assim distintas.

de qualquer forma, é preciso reconhecer que não têm faltado ini-
ciativas políticas conjuntas a congregar todos os países de língua ofi-
cial portuguesa, iniciativas que estão ainda seguindo, portanto, a pulsão 
unificadora. e aqui se pode citar a criação do instituto internacional 
da língua Portuguesa (iilP), em 1989, e a criação da comunidade dos 
Países de língua Portuguesa (cPlP) em 1996, organismo internacional 
que tem justamente a promoção da língua portuguesa como um dos 
seus três grandes objetivos.

No entanto, é preciso reconhecer também que essas iniciativas têm 
tido poucos efeitos concretos até o momento.

A cPlP só em 2010 deu os primeiros passos concretos para cumprir 
seu terceiro grande objetivo – a promoção da língua portuguesa. Na-
quele ano, a cPlP realizou, em Brasília, a i conferência internacional 
sobre o Futuro da língua Portuguesa no sistema mundial. Nessa con-
ferência foram acordadas várias metas no sentido de ampliar a presença 
do português nos organismos internacionais e de orientar seu ensino, 
metas que foram consolidadas no Plano de Ação de Brasília.

em 2013, realizou-se, em lisboa, a ii conferência que introduziu 
nos debates os temas da ciência e da inovação e cujas decisões foram 
consolidadas no Plano de Ação de Lisboa.

Por fim, em 2016 realizou-se a iii conferência, desta vez em díli. O 
Plano de Ação dessa iii conferência inclui, entre seus grandes eixos, a 
promoção do português como língua pluricêntrica e em contextos mul-
tilíngues, que é a realidade de praticamente todos os países de língua 
oficial portuguesa.

esses Planos de Ações podem orientar as iniciativas de promoção 
multilateral da língua pelos estados-membros da cPlP. A questão, 
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porém, é saber se as ações multilaterais serão de fato possíveis; e quanto 
poderá ser concretizado de cada um desses Planos de Ação. 

O principal instrumento para as ações multilaterais é o instituto in-
ternacional da língua Portuguesa (iilP). contudo, seu potencial tem 
sido muito subutilizado. O instituto não está ainda na agenda de boa 
parte dos países da cPlP. Há países que ainda não se fazem representar 
no conselho científico do instituto e há muita irregularidade no paga-
mento das respectivas anuidades.

Apesar disso, é preciso reconhecer que o iilP é hoje o único centro 
de congregação político-acadêmica multilateral dos que ainda se posi-
cionam pela convergência no espaço da língua portuguesa. e cabe a nós, 
ao buscarmos uma política para o idioma, dar-lhe respaldo de modo a 
torná-lo efetivamente operativo.

A mais forte iniciativa do iilP até agora foi, certamente, a elabora-
ção do Vocabulário Ortográfico comum. esse projeto conseguiu defi-
nir parâmetros técnicos seja para agregar, numa só base, vocabulários 
portugueses e brasileiros já consolidados, seja para estimular a produ-
ção de vocabulários nos outros países como os que já foram elaborados 
em cabo Verde, moçambique, são tomé e Príncipe e timor-leste.

em 2017, o iilP está dando início a dois outros grandes projetos 
– o do Plano de leitura da cPlP (que busca articular e expandir as 
experiências portuguesas e brasileiras nessa área específica) e o das ter-
minologias científicas e técnicas comuns (tctc).

como bem sabemos, nunca houve esforços concretos para aproximar 
e harmonizar as terminologias científicas e técnicas em português. Ora, 
isso constitui um empecilho sério, seja para o desenvolvimento científico 
e tecnológico, seja para a cooperação multilateral. O Plano de Ação de 
Brasília atribuiu ao iilP a tarefa de buscar caminhos para superar pro-
gressivamente a profunda fragmentação das terminologias em português.

Nosso desafio atual no plano internacional é saber se tudo o que 
se conquistou nos últimos sete anos em termos de gestão multilateral 
da língua terá continuidade no futuro. e, principalmente, se seremos 
capazes de fazer convergir, de fato, nossas ações de promoção da língua, 
criando consensos políticos entre Brasil e Portugal; e igualmente con-
sensos políticos entre todos os países da cPlP.
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dirigindo agora nossa atenção ao plano nacional, gostaria de men-
cionar três pontos que me parece perturbam muito nossos debates so-
bre a promoção do idioma no interior da sociedade brasileira.

Acredito que temos focado a questão da língua portuguesa no Brasil 
de forma ainda muito equivocada. centramos excessivamente em ques-
tões de morfossintaxe; damos muita atenção a picuinhas gramaticais; 
nos deixamos levar pela obsessiva cultura do erro e, acima de tudo, 
esquecemos de projetar a questão linguística na nossa realidade socio-
cultural como um todo.

Não podemos continuar a pensar a língua como se estivéssemos ainda 
no Brasil do século XiX, em que havia uma minúscula elite intelectual num 
ainda reduzido espaço urbano. temos de incorporar a história brasileira do 
século XX nos nossos debates. e isso significa avaliar, em primeiro lugar, 
os efeitos linguísticos da intensa urbanização da nossa sociedade. se come-
çamos o século XX com 80% da população na zona rural e apenas 20% 
no espaço urbano, terminamos o século com a completa inversão desses 
percentuais com evidentes impactos sobre o modo como falamos a língua.

do mesmo modo, temos de avaliar os efeitos da expansão univer-
sal dos meios de comunicação social na nossa sociedade. Pelos dados 
do iBGe (2015), não há praticamente domicílio brasileiro sem rádio e 
televisão. de novo, são evidentes os impactos desse fato sobre o modo 
como falamos a língua.

 e, por fim, temos de avaliar os efeitos da chamada democratização 
da escola, que fez crescer exponencialmente as matrículas, mas continua 
capengando. Não conseguimos ainda eliminar o analfabetismo e, pior, 
continuamos a produzir analfabetos em um sistema que não conse-
gue universalizar a educação fundamental e média. Basta lembrar (cf. o 
censo escolar de 2016) que quase a metade dos alunos de 7 a 14 anos 
não completa a educação fundamental na idade adequada, e metade dos 
jovens de 15 a 17 anos está fora do ensino médio (2,5 milhões fora da 
escola e outro tanto ainda no ensino fundamental). como promover a 
língua numa situação como essa?

Um segundo ponto que me parece tem perturbado nossos debates é 
a insistência, nos últimos anos, na tecla de que há no Brasil uma grande 
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guerra entre linguistas e gramáticos. chega-se a dizer até que os linguis-
tas são contra a língua padrão e seu ensino.

Ora, isso não é verdade. como linguista, eu diria que temos sido os 
estudiosos que melhor têm elucidado o complexo fenômeno normativo. 
e temos sido também grandes defensores de um ensino de português 
centrado na inserção dos alunos na cultura letrada.

essa inserção busca garantir aos alunos a familiaridade com as práti-
cas de língua escrita – basicamente o domínio da leitura e produção de 
textos de variados gêneros discursivos.

Ao assumir essa matriz pedagógica, nós linguistas defendemos que o 
domínio da norma escrita decorre das próprias vivências com a leitura 
e a produção dos textos; seu domínio é, portanto, ponto de chegada e 
não de partida.

A origem do equívoco está, talvez, no fato de que pensar a língua 
como um linguista exige que se dê atenção a todo e qualquer fato de lín-
gua. trabalhamos assim semelhantemente a, por exemplo, um botânico, 
que descreve e analisa toda e qualquer planta, não apenas as comestíveis; 
não apenas as que agradam ao nosso paladar.

No rol dos nossos temas, está o reconhecimento claro de que, entre 
as inúmeras manifestações da linguagem verbal, está o fenômeno nor-
mativo. desse modo, nos interessamos também em compreender este 
fenômeno – suas características, sua história e seu funcionamento so-
cial. e vários dos nossos linguistas têm se dedicado, inclusive, a escrever 
gramáticas descritivas e normativas do português do Brasil.

Não há, portanto, uma guerra. Há, sim, um ponto de divergência 
quanto a questão de como lidar com a variação linguística no ensino de 
português – uma tendência que considera que não se deve abordar a va-
riação linguística no ensino fundamental e médio; e outra que entende 
que só podemos fazer um ensino normativo eficaz e eficiente se a ques-
tão da norma estiver bem situada no quadro amplo da heterogeneidade 
da língua falada e escrita.

trata-se de uma divergência pontual e não de uma guerra. Uma di-
vergência que está pedindo apenas um debate amplo, aberto e desapai-
xonado que nos permita construir um consenso político-pedagógico 
sobre esse tema.
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Por outro lado, há um aspecto que aparentemente é divergente, mas 
que, no fundo, é consensual. trata-se do perfil da norma-padrão brasilei-
ra. Os linguistas têm apontado os muitos conflitos e contradições entre 
regras tradicionais e os usos cultos correntes. todos os que lidamos com 
esse tema não temos aqui maiores discordâncias tão grande é a obviedade 
desse fato. seu reconhecimento, aliás, não é nenhuma novidade. Já estava 
presente entre a maioria dos nossos filólogos e gramáticos do passado.

chegamos, então, ao meu terceiro e último ponto. Apesar de reconhe-
cermos a distância que há entre regras normativas tradicionais e os usos 
cultos brasileiros, temos sido incapazes de atualizar nossa norma de referên-
cia e dar precisão às suas regras, o que acaba por favorecer o charlatanismo 
gramatical praticante de condenações infindas e sem qualquer fundamento.

sobre esse ponto específico, nosso desafio hoje é ampliar as refe-
rências e renovar os nossos instrumentos normativos. temos de passar 
um pente fino nas regras normativas, limpando nossa agenda tanto das 
prescrições inventadas, quanto das anacrônicas e excessivamente artifi-
ciais, buscando respaldar nossos enunciados prescritivos no uso culto 
corrente. O desafio aqui é construir um consenso que nos permita pas-
sar do mero reconhecimento do problema para ações de reconstrução 
da nossa norma-padrão.

Nesse processo de renovação e atualização da norma, é preciso reco-
nhecer que ela não pode ser categórica e inflexível. A variação é inerente 
a qualquer manifestação da língua; e é, portanto, inerente mesmo às 
variedades que são codificadas em gramáticas e dicionários. A codifica-
ção não elimina, nem pode e nem deve eliminar a diversidade. Para ser 
eficaz, a codificação deve acolher a variação.

No processo normatizador, é preciso reconhecer também que a língua 
muda continuamente. A mudança se faz mais aceleradamente nas varieda-
des espontâneas, não codificadas, mas também alcança as variedades co-
dificadas. O estabelecimento de instrumentos normativos não consegue 
estancar a mudança, embora possa atenuar a sua velocidade, desde que 
esses instrumentos normativos sejam consistentes com o senso linguístico 
dos falantes e sejam, por isso, assumidos como efetiva referência.

como resultado dessa contínua atualização dos instrumentos nor-
mativos, é preciso deixar claro, por fim, que ninguém, em seu uso 
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pessoal da norma-padrão, é obrigado a adotar as construções inova-
doras. defendo que qualquer um, no limite da intercompreensão, tem 
direito a ser conservador em matéria de língua. mas defendo também 
que a ninguém assiste o direito de impor aos outros as suas preferências 
conservadoras. está livre para recomendar, mas não para impor.

Vamos, então, atualizar nossa norma de referência para dar um nor-
te seguro ao ensino e ao uso da língua culta. Vamos cultivar a língua 
culta em sua vibrante atualidade, abandonando, nesse cultivo, excessos 
puristas e asserções categóricas e inflexíveis. superemos criticamente a 
cultura do erro e passemos a difundir uma cultura positiva no trato da 
língua culta. só assim teremos condições de sair do pântano normati-
vo em que estamos atolados há tanto tempo e com consequências tão 
deletérias para o ensino de português, para o seu uso em situações mais 
monitoradas e para a nossa cultura linguística em geral.
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e n s a i o

Antenor Nascentes: 
O arqueólogo da palavra

Ar naldo Nisk ier

 � introdução
Antenor Nascentes nasceu em 17 de junho de 1886, na ci-

dade do Rio de Janeiro, no bairro do catete, e faleceu a 6 de 
setembro de 1972, então com 86 anos. Filho de dácio de Veras 
Nascentes, que trabalhava na Alfândega, e de d. Paulina de 
Veras Nascentes, casou-se com salomé Adelaíde, sua prima de 
Petrópolis, em 1912, e tiveram cinco filhos (Olavo, célio, elza, 
Aída, teresa), além de netos e bisnetos.

de origem humilde, Antenor Nascentes estudou no an-
tigo Ginásio Nacional, que depois se transformou no co-
légio Pedro ii, na companhia de companheiros que também 
se tornaram ilustres: manuel Bandeira, Artur moses, sou-
sa de silveira, lopes da costa, castro menezes e Álvaro 
Ferdinando. dentre os professores, destacaram-se Fausto 
Barreto, de Português, que elaborou, em 1887, o programa 
de vernáculo adotado em todo o país; said Ali, de Alemão, 
que utilizava como filólogo o método histórico-compara-
tivo aplicado à sintaxe e à semântica; Vicente de sousa, de 
latim; Nerval de Gouveia, de ciências, muito amigo dos 
alunos, uma espécie de precursor da moderna pedagogia 
(nas palavras de Antenor Nascentes); e Paulo de Frontin, 
de mecânica e Astronomia. 

Ocupante da 
cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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sobre este último, uma outra referência pode ser anotada: foi ele 
quem deu o primeiro emprego a Antenor Nascentes. Na época, em 
1903, Paulo de Frontin, que era amigo do seu pai, dirigia as obras da 
Avenida central e o incumbiu de anotar as janelas e gradis que saíam de 
edifícios em demolição. logo depois, Nascentes passou, em primeiro 
lugar, no concurso para terceiro-oficial do ministério da Justiça.

como queria fazer o curso superior, a falta de recursos novamente 
criou empecilho para Antenor Nascentes. Ao optar por cursar direito, 
ele não tinha os trinta mil-réis para a matrícula no colégio Pedro ii. 
mas graças ao seu desempenho no curso secundário, conseguiu a gra-
tuidade, após apresentar o atestado de pobreza. No fim, até o diploma 
saiu de graça. Um detalhe: apesar de ter se formado em direito, Ante-
nor Nascentes nunca advogou.

 � A expulsão do colégio
Antes da experiência no colégio Pedro ii, a vida escolar de Antenor 

Nascentes foi agitada, inclusive com direito a expulsão. ele fazia o anti-
go primário numa escola da Rua da Quitanda, e ocorreu uma confusão 
daquelas entre os alunos durante uma aula de ginástica, e a professora, 
uma sueca, cismou que Nascentes era o responsável pela briga e levou o 
caso à direção. ele era inocente, sabia quem era o responsável, mas para 
não delatá-lo, preferiu ser expulso.

Ao saber da história, um superior do seu pai na Alfândega, cuja 
esposa dava aula em uma escola na Rua da Alfândega, propôs então 
que o menino fosse estudar com ela. depois de passar por um processo 
seletivo, Antenor Nascentes conseguiu a aprovação, com distinção. Ao 
findar o antigo primário, surgiu mais um problema: como o seu pai não 
tinha condições financeiras para arcar com o curso secundário, o colé-
gio concedeu gratuidade para que o futuro grande linguista brasileiro 
continuasse os estudos.

As coisas melhoraram com o passar do tempo, e Antenor Nascentes 
conseguiu construir sua casa no número 301 da Rua ernesto de sousa, 
no Andaraí (na verdade, um prédio de três andares, com três aparta-
mentos ocupados pela família).
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 � A herança deixada por Antenor Nascentes
Autodidata, Antenor Nascentes destinou grande parte de sua exis-

tência ao estudo da língua portuguesa e dos problemas linguísticos 
brasileiros. com isso, deixou como herança para o país trabalhos im-
portantes como professor, filólogo, lexicógrafo, dicionarista, tradutor e 
ensaísta. 

mais tarde, tornou-se professor catedrático de Filologia Românica 
na Faculdade de ciências e letras da Universidade do antigo distrito 
Federal (Rio de Janeiro) e na Faculdade Fluminense de Filosofia da 
Universidade Fluminense.

Apesar do preciosismo com que sempre direcionou suas pesquisas e 
suas obras, Antenor Nascentes não tinha nenhum preconceito em rela-
ção às palavras. A prova disso é a sua relação com a linguagem simples 
usada pelo povo e também com a gíria. inclusive, em 1953, lançou o livro 
A Gíria Brasileira. Observem sua opinião sobre esta forma de expressão 
popular: “A gíria tem um alto poder expressivo! Rui Barbosa, certa vez, usando a 
expressão ‘é o suco’, no sentido de ‘é muito bom’, provocou verdadeiro escândalo. Pena, 
muitas vezes, é que a vida das palavras e expressões de gíria seja tão curta. Algumas 
palavras, entretanto, conseguem cidadania”.

 � O papel da Academia Brasileira de letras
O patrimônio cultural do Brasil, na área da linguística, teve nesses 

mais de cinco séculos a importante contribuição de línguas indígenas, 
africanas e portuguesas, além das inovações que chamamos de brasilei-
rismos. este fato reforça a tese de que é o povo que faz a língua. e mais: 
a leitura libera e leva a conhecer melhor o mundo, o outro e a si mesmo. 
A linguagem manifesta a liberdade criadora do homem.

Por isso é bom relembrar que, no grupo dos 40 fundadores da Aca-
demia Brasileira de letras, havia dois filólogos: silva Ramos e carlos 
de laet, ambos do colégio Pedro ii. Historicamente, sempre houve 
discussões em torno de questões ortográficas, como a que foi suscitada 
por José Veríssimo: se o nome Brasil deveria ser escrito com “s” ou com 
“z”. tivemos ainda como filólogos João Ribeiro, mário de Alencar, 
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laudelino Freire, Amadeu Amaral, Heráclito Graça, Ramiz Galvão, 
Aurélio Buarque de Holanda, celso cunha, Antônio Houaiss, Barbosa 
lima sobrinho e celso cunha. e hoje, a Academia se orgulha de ter 
entre seus quadros o professor evanildo Bechara, que representa bem o 
ideal de defesa da língua Portuguesa.

 � A previsão sobre O Linguajar Carioca
em 1922, sem nenhum apoio financeiro oficial, Nascentes realizou 

estudos que geraram o livro O Linguajar Carioca, muito elogiado, mas que 
o próprio autor reconhecia que não era definitivo. esta obra tornou-se 
referência justamente por ter sido a primeira do escritor brasileiro nesta 
área. mais adiante, ele lançaria A Gíria Brasileira (1958) e Bases para Elabo-
ração de um Atlas Linguístico do Brasil (1958, o primeiro volume). 

Um fato merece registro: O Linguajar Carioca veio a lume graças aos 
incentivos do professor alemão W. meyer-lübke, especialista em es-
tudos sobre a língua viva e que ficaria famoso entre nós por escrever o 
prefácio do Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, também de Antenor 
Nascentes, em 1932. 

As dificuldades e possíveis deficiências encontradas durante a re-
alização do trabalho levaram Antenor Nascentes a fazer a seguinte 
previsão: 

“Nosso trabalho não é para a geração atual; daqui a cem anos, os estudiosos encon-
trarão nela uma fotografia do estado da língua e neste ponto serão mais felizes do que 
nós que nada encontramos do falar de 1822.”

O interessante é que não foi preciso nem um século para que houves-
se uma ampliação do campo do estudo linguístico por ele divulgado no 
livro O Linguajar Carioca. Passados 21 anos, em 1953, por ocasião da reedi-
ção do livro, houve alguns acréscimos e também pequenas alterações de 
conceitos, como a mudança na classificação dos subdialetos. Antes, em 
1922, Antenor Nascentes admitia a existência de apenas quatro subdia-
letos (nortista, fluminense, sertanejo e sulista); em 1953, passou a reco-
nhecer seis subfalares, sendo dois do Norte (amazonense e nordestino) 
e quatro do sul (baiano, fluminense, mineiro e sulista).
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 � O sucesso do dicionário etimológico
em 1932, houve o lançamento do Dicionário Etimológico da Língua Por-

tuguesa, que obteve aclamação de todos, de professores a especialistas. 
É considerado o primeiro publicado no gênero no Brasil, já que o di-
cionário etimológico, do português Adolfo coelho, de 1890, registrava 
apenas os étimos (vocábulos que constituem a origem de outros). Já a 
obra de Antenor Nascentes era completa, fornecendo a evolução foné-
tica, histórica e sociológica. A obra também conquistou, naquele ano, 
o Prêmio Francisco Alves, da Academia Brasileira de letras, por suas 
pesquisas pioneiras.

O escritor Humberto de campos, que além de cronista, contista, 
poeta e ensaísta, também era um crítico literário rigoroso e mordaz, em 
artigo publicado no jornal Diário Carioca, afirmou que “... essa montanha foi 
levantada por uma formiga humana e solitária, a qual, trabalhando dia e noite, conse-
guiu edificar, sozinha, um monumento que será orgulho do seu formigueiro”.

 � A importância das isoglossas
Antenor Nascentes provocou uma certa polêmica, em 1922, por oca-

sião do lançamento do seu livro O Linguajar Carioca, quando afirmou que 
o maior obstáculo para que o Brasil conseguisse concluir a divisão do 
Brasil em áreas linguísticas era “a falta de determinação de isoglossas”. 
essa palavra, isoglossa, que soa um tanto estranha aos leigos, nada mais 
é do que “a linha geográfica que delimita a área em que ocorre deter-
minado traço linguístico”. Anos depois, mesmo ele conseguindo am-
pliar o leque dos estudos nesta área, em 1953, a deficiência de isoglossas 
continuava. segundo especialistas, ninguém prosseguiu nas pesquisas 
iniciadas por Antenor Nascentes.

em 1958, ele lançou Bases para a Elaboração do 
Atlas Linguístico do Brasil, onde é o tema mais explo-
rado. ele teve o cuidado de apresentar possíveis 
diretrizes gerais para a escolha dos locais a serem 
explorados, e também para a formatação de um 
questionário linguístico. defendia com clareza a 
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realização de atlas regionais, que depois seriam unidos, formando um 
único documento, abrangendo todo o território nacional. estudos mais 
recentes, particularmente os de 1986, mostraram o acerto em relação às 
isoglossas estabelecidas por Antenor Nascentes para as regiões da Bahia 
e de minas Gerais. A esperança é que o projeto do Atlas linguístico do 
Brasil, atualmente em desenvolvimento, seja concluído, tornando reali-
dade o grande sonho de Antenor Nascentes.

 � A opinião dos especialistas
O reconhecimento da importância da obra de Antenor Nascentes 

é uma unanimidade, como atesta o Acadêmico evanildo Bechara, para 
quem “Nascentes pertencia à estirpe daqueles homens admiráveis, cuja curiosidade 
intelectual estava sempre pronta a trilhar novos caminhos”.

Aliás, coube a Bechara, como responsável pela coleção Antônio de 
morais silva, da Academia Brasileira de letras, a tarefa de editar os Es-
tudos Filológicos, de Antenor Nascentes, em 2003, uma obra que teve a or-
ganização de Raimundo Barbadinho Neto. em 748 páginas, é possível 
conhecer toda a sua bibliografia, além de artigos de especialistas sobre 
sua obra e também textos inéditos assinados pelo filólogo. Uma edição 
completa que com certeza colaborou e muito para o estudo da língua 
Portuguesa. É por isso que evanildo Bechara fez questão de registrar, 
no texto de apresentação do livro, a seguinte afirmação: 

“Se prestarmos atenção à obra pioneira de Nascentes, vamos vendo que as veredas 
abertas por ele têm inspirado discípulos diretos e indiretos, entre nós”.

Outro filólogo que também foi arrebatado pela obra e pelo método de 
trabalho de Antenor Nascentes foi celso cunha, que deixou nosso conví-
vio em 1989. segundo ele, “de certa forma, ele representa para a linguística brasileira 
o que foi Mário de Andrade para a arte modernista. Fez-se brasileiro para o Brasil”.

 � Antenor Nascentes e o modernismo
Poderíamos até considerar Antenor Nascentes, guardadas as devidas 

proporções, um verdadeiro revolucionário da filologia brasileira, por 
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incluir, entre 1926 e 1928, poesias modernistas em sua obra O Idioma 
Nacional. A sua ousadia deve ter surpreendido os autores da época, que 
ainda não haviam digerido o modernismo e seus adeptos. muitos ob-
servavam o movimento com certa desconfiança, recusando-se a divulgar 
suas produções. e o mais interessante é que um dos poetas escolhidos 
por Antenor Nascentes para ilustrar o livro foi exatamente manuel Ban-
deira, com quem ele estudou no antigo Ginásio Nacional (atual colégio 
d. Pedro ii). Aliás, chega a ser engraçada a forma carinhosa com que 
Antenor Nascentes lembrava do saudoso poeta brasileiro: 

“Bandeira era dos mais vivos do grupo, dos mais brigões; corrigia qualquer erro que 
se cometesse. Foi com ele que comecei a tomar cuidado com a colocação dos pronomes à 
portuguesa. Não lhe agradeço este serviço; criou-me um hábito que hoje me impede de 
colocar os pronomes à brasileira.”

 � Os dicionários editados pela Bloch
Particularmente, tive o prazer de partilhar de sua amizade num perí-

odo importante de minha vida. ele morava no estácio, onde eu traba-
lhava, na revista Manchete, na Rua Frei caneca nº. 511. Às 17 horas, quando 
eu ia embora, para dar aula na UdF, ele às vezes me acompanhava. 
Passava por ali, mandava me chamar, e íamos conversando até a Facul-
dade de educação, que na época era de Filosofia, ciências e letras, na 
rua Hadock lobo. talvez tenha sido o nosso maior dicionarista. ele 
conhecia grego, latim e muitos termos indígenas. embora não tenha 
feito parte da Academia Brasileira de letras, sempre merecerá o nosso 
respeito, tanto pelo valor de sua obra como por suas opiniões firmes e 
coerentes, como esta que aqui transcrevo: “A língua é uma entidade viva e não 
pode obedecer a resoluções de gabinete, por mais respeitáveis que sejam.”

em 1976, já como diretor de Bloch editores, fiquei feliz ao participar 
do lançamento do Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa, elaborado por 
Antenor Nascentes, uma edição conjunta Bloch/Academia Brasileira 
de letras, em seis volumes. A obra teve importante participação dos 
saudosos acadêmicos Josué montello e Raymundo magalhães Júnior. 
Um trabalho moderno e dinâmico para a época, com mais de 8 mil 
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fotos ilustrando os verbetes. A opinião de Austregésilo de Athayde, que 
ocupava a presidência da ABl, registra a importância do lançamento: 

“Este Dicionário corresponde, por sua feição pictória e gráfica e por sua minúcia 
lexicográfica, às reais necessidades do leitor culto do nosso tempo, que almeja a mais alta 
qualidade intelectual, mas não despreza o lado estético que completa a cultura”.

doze anos depois, já como membro da Academia Brasileira de le-
tras, e ainda como diretor de Bloch editores, mais uma vez estive à 
frente de outra parceria Bloch/Academia Brasileira de letras, por conta 
da edição do dicionário da língua Portuguesa, também uma obra de 
Antenor Nascentes. Nasceu com 72 mil verbetes.

 � A frequente atuação na imprensa
Apesar de todas as suas tarefas, o professor Antenor Nascentes 

também arranjava tempo para atuar na imprensa, orientando e dando 
sugestões aos leitores. em 1925, fazia parte do corpo de colaboradores 
da Vida Doméstica – Revista do Lar e da Mulher, onde abordava um tema que 
fugia totalmente das especialidades onde mais se destacou (filologia, 
linguística e lexicografia): simplesmente, ele falava sobre assuntos re-
lativos ao turismo. O resultado foram alguns livros publicados sobre 
este importante segmento econômico e de lazer. Outra experiência 
nesta área ocorreu no jornal A Manhã, do Rio de Janeiro, mas abordava 
as questões da língua portuguesa. A colaboração se deu entre 1948 e 
1953, através da seção “diga sua dúvida”, publicada às terças, quintas 
e domingos. 

Antenor Nascentes também publicou artigos em outros jornais 
(Correio da Manhã, O Jornal e O Globo) e revistas (Revista da semana e A 
Faceira – culto à mulher), além de jornais e revistas especializados. Foi 
uma extraordinária figura, a quem muito deve a cultura brasileira.

Referências bibliográficas
BlOcH, Pedro. Entrevista com Antenor Nascentes, Rio de Janeiro, Revista manchete n.º 

632, 30/5/1964.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   88 25/09/2017   21:21:45



Antenor Nascentes: O arqueólogo da palavra  89

NAsceNtes, Antenor. Dicionário de Dúvidas e Dificuldades do Idioma Nacional, Rio de 
Janeiro, editora Freitas Bastos, 1941.

NAsceNtes, Antenor. Dicionário Ilustrado da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Bloch 
editores/Academia Brasileira de letras, 1976.

Idem. Dicionário da Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, Bloch editores/Academia Brasi-
leira de letras, 1988.

Idem. Efemérides Cariocas, Rio de Janeiro, livraria Brasiliana editora Freitas Bastos, 1965.
Idem. Elementos de Filologia Românica, Rio de Janeiro, Organizações simões, 1954.
Idem. Estudos Filológicos, Rio de Janeiro, Academia Brasileira de letras, 2003, organiza-

ção de Raimundo Barbadinho Neto (coleção Antônio de morais silva).
NisKieR, Arnaldo. A Missão da ABL na Defesa da Língua Portuguesa. in: Palestra durante 

o seminário idioma e soberania – Nossa língua, Nossa Pátria, na câmara dos 
deputados, Brasília, 14/3/2000. Site da câmara dos deputados.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   89 25/09/2017   21:21:45



REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   90 25/09/2017   21:21:46



momentos musicais

Geraldo Holanda Cavalcanti

Para Luiz Paulo Horta, in memoriam.

 � momento musical n.o 1
No verão de 1956, parti do Rio de Janeiro para o meu 

primeiro posto diplomático no exterior: a embaixada em  
Washington. desembarquei do avião da Varig em Nova York 
motivado pelo desejo de apossar-me do maior número possí-
vel das referências acumuladas sobre o que ver na cidade. era 
um sábado e só tinha dois dias para curti-la.

Ora, entre as referências capituladas estava conhecer o re-
cém-inaugurado Lincoln Center of Performing Arts, que trouxera 
para o West Side nova-iorquino um prestigioso conjunto de te-
atros e salas de concerto. e aconteceu-me, ao visitar o belo 
edifício sede da Orquestra Filarmônica de Nova York, numa 
manhã esplendorosa, ver que estava por iniciar-se um concerto 
da orquestra, sob a regência de leonard Bernstein, com um 
programa de “música aleatória”. Ali me meti, sem bem saber 
do que se tratava e sem qualquer dificuldade em obter um bom 
lugar na plateia.

Não guardei, ou não encontrei, entre as centenas de pro-
gramas de concerto que, sem muita disciplina, acumulei desde 
jovem, o programa das músicas que foram apresentadas, e só 
muitos anos depois é que dei-me conta de ter presenciado um 
evento ímpar na história da música de concerto. Uma plateia, 

Ocupante da 
cadeira 29 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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de início curiosa, logo impaciente, progressivamente decepcionada e fi-
nalmente agressiva, começou a vaiar compositores, membros da orques-
tra e regente, com uivos e assobios, e jogando sobre eles os programas 
amassados, à falta dos tomates mais apropriados às circunstâncias se-
gundo consta haver ocorrido no passado em casas de teatro europeias. 
Ao concluir a última peça apresentada, não havia na plateia mais do que 
umas vinte ou trinta pessoas.

O episódio pode parecer irrelevante à luz de precedentes históricos 
de semelhante natureza. talvez não o seja. A “música aleatória” assim 
designada estava por aparecer no cenário mundial e o concerto no lin-
coln center pode ter sido sua certidão de nascimento. tentativas de in-
trodução do gênero no conjunto das inovações modernistas, futuristas, 
concretistas e quejandas podem ser detectadas desde o início do século. 
mas, que me recorde, o concerto de Nova York foi, talvez, o primeiro 
a apresentar-se como tal. li a respeito, mas não sei citar a fonte, que 
a expressão “música aleatória” teria sido usada pela primeira vez por 
Pierre Boulez em meados da década dos cinquenta, o que a faria con-
temporânea do concerto de leonard Bernstein.

Não quer isso dizer que procedimentos aleatórios na composição 
ou execução de músicas modernas não tenham existido e sido pratica-
dos por este ou aquele compositor em concomitância com inovações 
e experimentos em outros domínios da arte. A questão é saber em que 
medida esses experimentos representaram mais do que iniciativas in-
dividuais ao ponto de tornarem-se escolas ou movimentos. A “música 
aleatória” teve essa pretensão. Apresentou-se com certificado de iden-
tidade. Aleatória seria aquela cuja concepção exigia, como condição 
indispensável, que em sua execução fosse abolido qualquer resquício 
de manifestação planejada. Nesse sentido, mesmo obras obtidas com 
pretensão a figurarem como aleatórias ficariam banidas do espectro 
representativo, bastando que eventos planejados fossem produzidos 
pelo executante, compositor ou regente. Na peça Music of Changes, de 
John cage, por exemplo, de 1951, anterior ao concerto, a duração do 
tempo e a dinâmica da execução das notas ficavam determinadas por 
recurso à disposição das linhas de hexagramas do I Ching e tanto bas-
tava para desqualificá-la como aleatória. 
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Recordo duas peças executadas no concerto que tive a oportunidade 
de assistir. em uma delas, o regente dispunha na estante do pódio de 
várias séries de doze compassos, cuja execução ele podia arbitrariamente 
atribuir aos distintos naipes de instrumentos da orquestra, e, no caso 
de instrumentos desparelhados, a executantes individuais (respeitadas 
as destinações por claves) e, dessa forma, ir construindo um conjunto 
significativo de sons, de duração indeterminada e caráter rigorosamen-
te aleatório. Recordo outra peça, com a qual encerrou-se o concerto, 
esta regida pelo próprio compositor, para a preparação da qual todos 
os instrumentos da orquestra haviam recebido um microfone acoplado 
que era acionado remotamente pelo compositor, a partir de um teclado 
eletrônico, para a emissão dos sons que estivessem sendo por ele emi-
tidos no momento em que era selecionado pelo compositor-regente, a 
partir de uma “partitura” composta de uma sequência de notas, ou de 
um sistema de notação musical, previamente distribuída aos intérpretes, 
cabendo ao compositor-regente assegurar a dinâmica (pode-se falar de 
“harmonia”?) do conjunto. como é possível prever, mais aleatório se-
ria impossível.

terminada a execução da peça, o compositor-regente agradeceu im-
passível à meia dúzia de aplausos remanescentes, sob a saraivada dos 
restos de programas agora remasterizados como petardos, o olhar dis-
cretamente gozador do regente da orquestra, leonard Bernstein, e o 
conformado dos executantes.

Acredito, por suas dimensões, importância do local, da orquestra e, 
sobretudo, da regência, ter sido esse concerto evento singular na história 
da música. 

 � momento musical n.o 2
Quem acompanhou as peripécias da 

Guerra Fria, no auge das tensões políticas 
entre a União soviética e os estados Uni-
dos da América, no fim da década dos cin-
quenta, sabe a importância que teve o Pri-
meiro concurso tchaikovski para Piano, 
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realizado em moscou, em 1958, para a história da música, e as relações 
entre os dois grandes contendores na cena política mundial. inseria-se 
num claro esforço soviético para demonstrar a superioridade da URss 
em todos os domínios da ciência e da cultura face aos estados Unidos. A 
URss acabara de lançar no espaço o primeiro satélite artificial, o sput-
nik, fato que deixou o governo e a sociedade norte-americana em estado 
de choque. eu servia à época na embaixada do Brasil em Washington e 
lembro-me da estupefação do povo americano ao ver, incrédulo, como eu 
mesmo recordo tê-lo feito, o brilho do sputnik ao cruzar o céu de Wa-
shington refletindo a luz solar, como uma estrela de primeira grandeza, 
numa bela tarde de céu azul. em todas as faces a surpresa, a decepção e 
o temor. O impossível acontecera. Os estados Unidos já não lideravam 
a corrida para o espaço. e era inescapável atribuir ao abismo disciplinar 
entre os sistemas educativos da União soviética e dos estados Unidos o 
resultado agora constatado.

O concurso internacional tchaikovski de Piano estava concebido e 
sendo conduzido para proporcionar mais uma demonstração do vigor 
e da liderança da juventude soviética. ter como vencedor um pianista 
russo era uma meta política, mais uma eloquente demonstração da su-
perioridade do regime, agora não só no domínio das ciências, como, 
igualmente, no das artes. Não contavam os organizadores do certame 
com o inesperado, na forma de um jovem texano, de 23 anos, cuja inter-
pretação do concerto epônimo do concurso levou a plateia a aplaudi-
-lo freneticamente durante cronometrados oito minutos. embaraça-
dos com a demonstração evidente do favoritismo público com relação 
ao candidato norte-americano, que contrariava os objetivos políticos 
do concurso, os membros soviéticos do júri se articularam para dar 
ao candidato russo as maiores notas e ao americano notas tão baixas 
que o fizessem ficar à distância segura do primeiro lugar. sabendo da 
conspiração, emil Gilels, o já consagrado pianista russo, membro do 
júri, que reconhecera a indubitável superioridade do norte-americano, 
articulou-se com outros jurados para conferirem todos a nota máxima 
ao jovem norte-americano de modo a impedir fosse classificado em pri-
meiro lugar o concorrente oficial. A manobra deu certo e, desarvorados 
com o resultado da apuração, que contrariava a orientação recebida do 
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Kremlim, os organizadores do concurso dirigiram-se pessoalmente ao 
Primeiro-ministro e secretário-Geral do Partido, Nikita Khrushtchov, 
para solicitar instruções. Khrushtchov teria a eles perguntado direta-
mente: “e ele tocou melhor?” Não havia como negar e, ante a resposta 
afirmativa, teria então respondido: “então o prêmio é dele”.

A vitória de Van cliburn sobre seu competidor soviético era a des-
forra necessária para levantar os brios abalados pela passagem vitorio-
sa do sputnik pelos céus da capital americana. de regresso à pátria, 
Van cliburn foi aplaudido publicamente como herói nacional, o único 
músico na história da cidade de Nova York a ser recebido com uma 
Ticket-tape Parade. contradições dos tempos da Guerra Fria: Van cliburn 
tornou-se, igualmente, o músico americano mais amado e popular na 
União soviética!

É contra esse fundo de informação que quero registrar o que aconte-
ceu naquela noite de 1965 na Grande sala do conservatório de moscou, 
o mais prestigioso cenário musical da capital soviética. Graças ao fato 
de disporem as embaixadas de lugares privilegiados da plateia, estáva-
mos, minha mulher e eu, na primeira fila da plateia, poucos assentos à 
frente do camarote principal, o que nos permitiu acompanhar de perto 
tudo que se veio a seguir naquela noite momentosa.

A sala estava completa, com os corredores laterais repletos de pesso-
as de pé, para verem e ouvirem o ídolo de volta, meia dúzia de anos após 
sua histórica vitória. Não me recordo do dia, do mês. lembro-me, po-
rém, de havermos visto uma enorme quantidade de gente com pequenos 
ramalhetes de flores nas mãos, o que nos causou curiosidade e surpresa 
porque não era a temporada mais propícia a obtê-las e sabíamos quanto 
custavam para os raquíticos orçamentos familiares na União soviética. 

Van cliburn voltava a moscou. Vinha como regente ao cenário onde 
se consagrara como pianista seis anos antes. e iria reger a Orquestra Fi-
larmônica de moscou, a mesma que o acompanhara na noite da vitória 
no concurso internacional tchaikovski de Piano.

Não lembro que peça para orquestra Van cliburn escolheu para dar 
inicio ao seu recital. lembro, no entanto, que foi a Rapsódia sobre um 
tema de Paganini, o opus 43 de Rachmaninov, que ele regeu e tocou como 
solista. seguiu-se um estrondoso e interminável aplauso, e agora era 
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para o pianista que se endereçavam, o pianista de volta ao cenário que 
o consagrara, o pianista que todos ali tinham vindo para rever e ouvir. 
Nada pôde impedir que se precipitassem pessoas de todos os quadran-
tes da sala para levarem as humildes flores que haviam trazido e logo 
cobriram a ribalta e o camarote ao nosso lado em que se encontrava a 
mãe do pianista. soubemos, depois, que ela tinha sido aluna de liszt 
e fora quem ensinara piano ao filho ao vê-lo, aos três anos de idade, 
procurando imitá-la no teclado.

A movimentação na sala era caótica. O público debruçava-se sobre a 
ribalta e os aplausos não cessaram até que o pianista, pedindo com ges-
tos que se acalmasse, anunciou que iria tocar, como extra, o concerto 
n.o 1 de piano, de tchaikovski, com o qual vencera o concurso em 1958, 
e, chamando ao palco Kirill Kondrashin, que se encontrava na quinta ou 
sexta fileira de assentos na plateia, atrás de nós, pediu-lhe que subisse 
ao palco para receber a batuta e assumir a regência. Acredito ter sido 
aquele episódio o único na história em que um concerto inteiro tenha 
sido dado como extra por um pianista.1

Não há palavras para descrever a emoção que se apoderou da sala. 

 � momento musical n.o 3
eu havia chegado a moscou no final de setembro de 1964, duas se-

manas antes da queda de Khrushtchov no dia 14 de outubro, fato este 
que foi comemorado no apartamento do meu chefe imediato, o minis-
tro-conselheiro miguel Osório de Almeida, na noite seguinte, por um 
membro do comitê central do Partido, tão amigo de miguel que a ele 
confidenciara na véspera o que iria se passar na reunião que iria defe-
nestrar o secretário-Geral do Partido. Não lhe digo o nome em respeito 
à memória de miguel. Ora, esse cidadão soviético, da cúpula do Parti-
do, havia se tornado amigo do ministro-conselheiro da embaixada do 

1 Uma gravação do histórico concerto de 1958, distribuída pela RcA Victor, disponível na internet, ven-
deu na época três milhões de exemplares, possivelmente o único disco de música clássica a ter atingido 
essa cifra. Numa de suas apresentações fora da União soviética, estando em Amsterdã, em 1978, Kon-
drashin pediu asilo político ao governo holandês. Nessa cidade veio a falecer em 1981, como hóspede 
regente permanente da Orquestra do concertgebouw.
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Brasil, em quem tinha inteira confiança, ao ponto de prestar-lhe uma 
informação cuja difusão, antes da hora, teria um furo fenomenal em 
qualquer parte do mundo, e, se isso ocorresse, fatalmente lhe custaria a 
cabeça. e miguel tinha em mim semelhante confiança. se, pela primeira 
vez, a narro é porque, seguramente, não terei outra oportunidade, nos 
anos que me restam, de revelar tão saborosa história. Nem corro o risco 
de fazer mal a quem quer que seja com minha inconfidência, agora que 
os personagens que a viveram a meu lado estão, provavelmente, quase 
todos mortos, aqui e algures, inclusive mortos a própria União soviéti-
ca e seu famigerado politburo.

O fato é que, na noite do dia 15 de outubro de 1964, a queda de 
Khrushtchov foi comemorada num apartamento da Rua Herzen 54, 
contíguo à sede da embaixada do Brasil, em moscou, por um veterano 
membro do comitê central do Partido comunista da União soviética, 
sua amante, uma fogosa ucraniana de olhos negros como na canção, 
cujo nome ficou-me perdido na memória, miguel Osório de Almeida, 
filho homônimo do Acadêmico, cujo retrato me cumprimenta, pontu-
almente, no caminho para minha sala na ABl, e um segundo-secretário 
de embaixada que pouco entendia do que estava se passando. e nunca 
um quarteto tão improvável tomou tanto conhaque francês em tão pou-
cas horas, em tão insólito ambiente. Não me recordo como consegui 
descer a escada para o andar de baixo, onde eu morava sozinho até à 
chegada de minha mulher.

e se isso me vem à memória agora é porque naquela noite se come-
morava, também, uma virada na política interna do Partido comunista 
da União soviética que tinha, como programa, uma discreta reabilitação 
do arquidetestado Pai da Pátria, salvador da Nação, Joseph stalin, o 
comandante-chefe do exército que expulsara do território da URss 
as tropas invasoras nazistas e as perseguira até alçar a bandeira soviética 
sobre as ruínas do Reichstag em Berlim.

Não foi muito o que se conseguiu nessa esfera. A condenação do 
ex-líder por Khrushtchov havia sido tão devastadora que a figura do 
georgiano nunca voltou a ocupar um lugar privilegiado no coração do 
povo russo, embora tenha ficado conservada em formol no de alguns 
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poetas inocentes úteis do lado de cá da cortina de Ferro, sobretudo em 
nosso continente.

seis meses depois, em maio de 1965, a notícia de que seria execu-
tada, na Grande sala do conservatório de moscou, a Cantata para o 
Vigésimo Aniversário da Revolução de Outubro, o opus 74, de Prokofiev, escri-
ta em 1936, mas nunca executada, caiu como uma bomba nos meios 
culturais. 

A cantata já nascera cercada de polêmica. sua própria monumenta-
lidade era motivo de espanto. de acordo com a partitura-script, o local 
para sua execução teria que acomodar, além da Orquestra Filarmônica 
de moscou, com vários naipes de instrumentos duplicados, o coro da 
RsFsR, o coro de meninos da escola coral de moscou, uma orques-
tra de balalaicas, uma orquestra de acordeons e um reforço nos ins-
trumentos de percussão, o conjunto sob a condução do regente titular 
Kirill Kondrashin. dizem os registros da peça que até tiros de canhões, 
silvos de sirenes, explosões de bombas e roncos de motores de avião 
faziam parte do script original. Na opulência dos recursos e no núme-
ro de participantes só rivalizava com as produções magalomaníacas de 
maiakovski nos albores da Revolução. 

com dez movimentos temáticos, a Cantata exaltava os feitos do re-
gime soviético desde a Revolução de 1917 até à data de sua composição. 
em suas duas últimas partes eram introduzidas gravações feitas pelos 
líderes históricos soviéticos, inclusive, na oitava, intitulada “O Juramen-
to”, a voz de stalin exaltando a construção vitoriosa do comunismo na 
União soviética.

Um público emocionado e curioso, que de muito excedia o número 
das cadeiras da plateia, escutava com ansiosa expectativa a execução de 
cada movimento. No silêncio dos intervalos entre as partes escutavam-
-se apenas as tosses da plateia e a sincronia dos arcos dos instrumentos 
de corda. Foi quando, entre a quinta e a sexta parte, viu-se entrar no 
palco um homem modestamente vestido, como se fosse um serven-
te dos bastidores, e sussurrar algo ao ouvido do regente, o impassível  
Kiril Kondrashin, que, com um discreto gesto afirmativo de cabeça, 
confirmou haver recebido a mensagem. Ouviu-se no silêncio reverencial 
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e expectativo a orquestra tocar mais três partes da 
Cantata e encerrar, sem explicações, o concerto.

Rumores na sala deixavam perceber que algo ines-
perado havia ocorrido, mas a maior parte do público 
não se dava conta do que pudesse ter sido. eu entre 
eles. Não havia contado as partes tocadas e, para mim, 
tudo havia transcorrido como esperado. soube do que 
se havia passado apenas dois dias depois, com a chegada pelo correio 
do exemplar habitual do Le Monde, nossa janela para o mundo de fora. A 
execução dos dois últimos movimentos havia sido censurada por ordem 
do Kremlin. e a censura se exercera, assim, enquanto a peça estava sendo 
executada, possivelmente o único caso ocorrido na história da música! 

essa é a lembrança que tenho do que se passou. Um artigo do Google 
diz que a apresentação da Cantata em moscou ocorreu em 1966. desta 
vez, não é possível que esteja certo o Google e eu errado, pois a gravação 
do concerto, editada pela Angel/melodya em 1966, diz expressamente 
ser transcrição dos oito movimentos apresentados ao vivo em 1965 no 
conservatório de moscou. deve estar correta, portanto, a memória que 
me ficou do episódio. Não era a hora e a vez, ainda, de permitir ao pú-
blico soviético ver ressurgir do liso mármore preto da tumba escondida 
atrás do mausoléu de lenin a voz do real construtor da URss.

 � momento musical n.o 4
À época eu vivia em Nova York e viajava com regularidade a londres 

em minhas funções como delegado do Brasil no conselho interna-
cional do café. Poucos meses se haviam passado desde que deixara a 
capital soviética, após quatro longos invernos, dos quais, entre as pou-
cas memórias prazerosas recolhidas, estavam as que me havia deixado 
a vida musical da cidade com os balés do Bolshoi e os concertos do 
conservatório. era natural, pois, que, na noite de 21 de agosto de 1968, 
eu estivesse no Royal Albert Hall, para escutar o concerto que daria, 
como visitante, a Orquestra sinfônica estatal da União soviética, sob 
a regência de Yevgeny svetlanov, não para escutá-la, pois minha orques-
tra predileta em moscou fora sempre a Filarmônica, sob a regência de  
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Kirill Kondrashin, nem em nada me atraía a programação anunciada 
para a orquestra – a abertura da ópera Russlan e lyudmila, de Glinka, 
para iniciar o concerto, e a sinfonia n.o 10 de shostakovski, para encer-
rá-lo – mas para ouvir Rostoprovich tocar, entre as duas, o concerto 
para violoncelo de dvorak.

comprara o ingresso com bastante antecedência e em nada estava 
preparado para o que iria acontecer. Passara o dia entre complicadas 
negociações sobre a distribuição das cotas de café entre os países pro-
dutores, munidos os delegados das complicadas réguas de cálculo que 
asseguravam indiscutível prestígio a quem as soubesse manuseá-las. Foi, 
pois, surpreso, sem saber o que estava acontecendo diante do Albert 
Hall, que me vi quase impedido de ali entrar por piquetes vociferantes 
munidos de cartazes que pediam o cancelamento do concerto, com pa-
lavras de repúdio à União soviética. só na hora tomei conhecimento de 
que, naquela manhã, tanques soviéticos haviam ocupado de surpresa a 
capital tcheca, dando cabo, violentamente, à chamada Primavera de Pra-
ga. em Praga havíamos estado poucos meses antes, minha mulher e eu, 
quando partíamos da União soviética a caminho de Nova York, nosso 
posto de destino. Guardávamos da cidade a imagem refrescante de ruas 
com uma população alegre, respirando o ar livre dos cafés das calçadas 
de onde escutávamos chegar a melodia nostálgica do tema de lara, do 
filme dr. Jivago, interditada em moscou enquanto ali vivíamos. 

entrei no teatro em meio às ansiosas demonstrações de preocupação 
com o que pudesse vir a acontecer dentro ou fora da sala. Rostropovich 
narra em suas memórias haver recebido de amigos insistentes recomen-
dações de não apresentar-se para o concerto e conta mesmo haver pe-
dido ao seu empresário tomar providências para elevar o seguro do seu 
instrumento [o duport stradivarius, o Peter Guarnieri ou o storioni?] 
para precaver-se contra possíveis agressões pessoais em frente ao teatro. 

Acomodei-me no extremo esquerdo do balcão simples, de onde ti-
nha vista lateral para o palco e, se pouco via da orquestra, teria visão 
privilegiada sobre a incipiente calva do violoncelista quando chegada a 
sua vez. 

A entrada da orquestra no palco foi acompanhada, como seria de 
esperar, por evidentes demonstrações de agravo, vaias e gritos de revolta, 
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vindas na sua maioria da torrinha, logo abafadas pela plateia e refreadas 
pela presteza do regente dando início imediato à execução da Abertura, 
de Glinka. com este recurso, assegurou-se svetlanov de transferir para 
o momento da aparição do violoncelista as atenções da sala, quando 
assumisse a ribalta para dar início ao concerto de dvorak, o que acer-
tadamente veio a acontecer sob estrepitosos aplausos. Quis o destino 
que fosse do compositor tcheco a peça a ser executada pelo intérprete 
russo, já reconhecido como ardente defensor da liberdade por inciativas 
no interior da própria União soviética. A isso, acrescentava Rostropo-
vich ser fortemente ligado à tchecoslováquia, e em particular a Pra-
ga, cidade onde vencera seu primeiro concurso de violoncelo no início  
da carreira. O que se seguiu foi um dos momentos mais memoráveis da 
história da música, marcado indelevelmente em todos aqueles que tive-
ram o privilégio de assisti-lo. Rostropovich, visivelmente emocionado, 
eu diria mesmo, transtornado, como alguns críticos presentes descreve-
ram a cena, abraçado ao seu instrumento, as lágrimas escorrendo-lhes 
pelo rosto, embarcou numa frenética execução do concerto cujo final 
do primeiro movimento e acordes finais do Allegro nunca voltariam a ser 
interpretados com igual desespero.

Pode-se imaginar a reação da plateia imantada pela emoção que se 
desprendia do palco. sem esconder as lágrimas que ainda lhe desciam, 
Rostoprovich se dirige ao pódio, tira da estante do regente a partitura 
da orquestra e a exibe ao público delirante, uma maneira indireta, tal-
vez, mas inequívoca de apresentar a orquestra como solidária naquela 
manifestação. devolvendo a partitura, e dessa vez agradecendo para si 
os aplausos, Rostoprovich pede a atenção do público e informa que iria 
dar como extra a Sarabande da suite em Ré menor para violoncelo, de 
Bach, “numa homenagem a todos aqueles que se sentiam tristes naquele 
dia”. e poderia Rostroprovich encontrar maneira mais pungente para 
expressar o paroxismo da tristeza geral? 

cinquenta anos depois, nos comentários que ainda surgem na inter-
net, o que encontramos é a recorrente rememoração da comoção que 
uniu intérprete, público e orquestra num momento único na história da 
música. A gravação do concerto existe e está disponível no You Tube. crí-
ticos que o recordam referem-se à interpretação transtornada e emotiva 
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do solista. e é o próprio Rostropovich que diz em suas memórias nunca 
ter tocado aquele concerto de forma tão impulsiva e rápida como na-
quela noite. “Foi um dos mais difíceis concertos em toda a minha vida. 
mas a audiência entendeu o meu amor pelos checos e me recompensou 
com o seu aplauso”.

Não é difícil constatá-lo. A gravação original, remasterizada pela 
BBc, acusa um tempo de execução de 39 minutos e 13 segundos. com-
parei-a com os tempos encontrados em pelo menos uma meia dúzia de 
outras gravações suas e pude constatar que em nenhuma Rostoprovich 
igualou seu próprio tempo naquela noite; uma das que mais dele se 
aproxima tendo sido a que realizou trinta e sete anos depois, em exatos 
40 minutos e 3 segundos, com a Filarmônica de Viena, sob a regência de 
seiji Ozawa, no dia 20 de junho de 2005, que foi, coincidentemente, a 
data da sua última apresentação pública como violoncelista.

da internet recolho o comentário feito pelo crítico musical inglês 
edward Ashton, ao agradecer à BBc a disposição na internet da grava-
ção em fita, do concerto original: “Um milhão de agradecimentos. esta 
é, na minha opinião, uma das mais importantes performances da segunda 
metade do século, se não da de todo o século.” sou, provavelmente, uma 
das raras testemunhas remanescentes daquele comovente encontro na 
solidariedade e na dor proporcionado pela música.
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comemoração do 
centenário de nascimento 
de Roberto campos 

Alberto Venancio  F ilho

A Academia comemora o centenário de nascimento de 
três grandes acadêmicos: um filólogo e professor uni-
versitário – celso cunha, um jornalista e romancista 

– Antônio callado e um economista, ensaísta e homem públi-
co – Roberto campos.

Nesta variedade de atividades se reflete o caráter universal 
da Academia, abrangendo como se encontra nos estatutos: 
“brasileiros que tenham publicação em qualquer dos gêneros 
da literatura, obra de reconhecido mérito, ou fora desses gêne-
ros, livro de valor literário.”

este caráter universal da Academia se reflete também na 
origem desses três homens, um mineiro, um fluminense e um 
mato-grossense, e também se distinguem na sua formação cul-
tural. celso cunha, formado por uma das primeiras faculdades 
de letras criadas no Brasil em 1930, Antônio callado, bacharel 
como toda gente, e jornalista e o egresso dos seminários e 
dos cursos de pós-graduação das faculdades norte-americanas 
Roberto campos.

Ocupante da 
cadeira 25 
na Academia 
Brasileira de 
letras.

exposição na sessão solene de comemoração do centenário de nascimento de Roberto 
campos realizada na Academia Brasileira de letras em 22 de junho de 2017.
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considero que o ingresso de Roberto campos na Academia pode ser 
considerado na categoria dos expoentes que Nabuco definia no discurso 
inaugural: “algumas das nossas individualidades mais salientes os estu-
dos morais e políticos, no jornalismo e na ciência.”

e insistia sempre com machado de Assis em ampliar o leque de 
acadêmicos como acontecia na Academia Francesa: “Há também de 
atender a representação das classes, por isso me interesso pela da mari-
nha, do exército e do clero”, e citava nomes como Jaceguai, José carlos 
Rodrigues e Ferreira Viana.

creio que, numa análise objetiva, Roberto campos pode ser incluído 
nesta categoria.

Na trajetória de Roberto campos devo assinalar, em primeiro lugar, 
mais um exemplo de mobilidade social em nosso país. Nascido no dis-
trito de livramento, terra dos índios terena em mato Grosso, perdeu o 
pai aos cinco anos de idade, e sua mãe, d. Honorina, transferiu-se para 
são Paulo, onde estudou corte e costura, profissão com que educou 
os filhos. ingressou ele no seminário em Guaxupé, em minas Gerais, e 
no de Gameleira, em Belo Horizonte, estudando teologia, base de sua 
formação cultural. deixando o seminário, dirigiu-se para o Rio, sobre-
vivendo como professor em escolas particulares.

Naquela época, como ainda hoje, o serviço público era a principal 
possibilidade de acesso profissional. O Governo Vargas criara um ór-
gão especializado de seleção de pessoal, através de concurso público. 
desses concursos o único que não exigia diploma de curso superior era 
o ingresso na carreira diplomática e, aprovado, ingressava no quadro 
do ministério das Relações exteriores. Foi de início lotado na divisão 
econômica, de pouco prestígio, então chamada depreciativamente de 
divisão de “secos e molhados”, mas uma experiência importante teve 
o jovem secretário de embaixada de participar da delegação brasileira 
à conferência de Bretton Woods, em 1944, nos estados Unidos, que 
organizou o Fundo monetário internacional e o Banco mundial, or-
ganizações que até hoje regem a vida econômica internacional. Parti-
cipavam da conferência grandes figuras de economistas, como Henry 
morgenthau, Harry White e o grande economista inglês John maynard 
Keynes. A delegação brasileira incluiu eugênio Gondim, que se tornou 

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   104 25/09/2017   21:21:47



Comemoração do centenário de nascimento de Roberto Campos   105

seu grande mestre e Octávio Gouvêa de Bulhões, futuro colega no mi-
nistério do Presidente castelo Branco. com a designação para funções 
diplomáticas nos estados Unidos, concluiu os cursos de economia na 
Georgetown University em Washington, e na columbia, em Nova York.

em conferência pronunciada por ocasião do centenário de nasci-
mento de Roberto campos, marcílio marques moreira destacava a 
geração nascida no segundo decênio do século XX, uma “plêiade de 
brasileiros que uniu massa crítica de inteligência e forte empenho em 
passar o Brasil a limpo, a fim de colocá-lo em sintonia com seu espaço 
e seu tempo, isto é, de modernizá-lo”.

e acrescentou: “Roberto campos atuou assim como um dos expo-
entes de um grupo preparado para enfrentar os desafios que os assom-
bravam. tornou-se eficiente agregador de talentos, reunindo profissio-
nais de diferentes setores.” Nesse aspecto destaca-se a colaboração que 
recebeu no plano jurídico de José luiz Bulhões Pedreira, e entre seus 
dedicados colaboradores no BNde, na empresa de planejamento e na 
missão de renegociação a dívida com os países europeus, o nosso con-
frade Geraldo Holanda cavalcanti.

em 1951, Roberto campos prosegue a sua carreira no serviço pú-
blico como economista. Organiza-se a comissão mista Brasil-estados 
Unidos para estudos de programas de desenvolvimento, para a qual foi 
indicado assessor econômico. dos trabalhos desta comissão surgiu o 
Banco Nacional de desenvolvimento econômico, do qual foi duas ve-
zes Presidente e por duas vezes pediu demissão por discordar da políti-
ca do governo. Após um período em que trabalhou na iniciativa privada, 
foi nomeado embaixador nos estados Unidos pelo Presidente Jânio 
Quadros, ali permanecendo por três anos. Foi um período difícil em 
que, de um lado teria de justificar as atitudes ambíguas do governo João 
Goulart, e de outro era acoimado, pelos grupos esquerdistas, de vendi-
do ao capital estrangeiro. Afinal a situação ficou insustentável e teve de 
deixar o cargo. Ocuparia a embaixada do Brasil na corte de saint James 
e encerraria a carreira pública no congresso legislativo, como senador 
por mato Grosso e deputado federal pelo Rio de Janeiro.

de seu colega na carreira diplomática, o Acadêmico Afonso Arinos 
de melo Franco testemunhou:
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“Eu queria lembrar que este apóstolo do privatismo foi um empregado absolutamente 
exemplar do Itamaraty. Como seu companheiro mais jovem naquela casa, pude seguir, 
a partir de um certo ponto, a sua carreira. E na qualidade de servidor do Itamaraty, e 
portanto de servidor do Estado, Roberto Campos foi perfeito. Foi impecável. Foi de uma le-
aldade sem jaça, sempre trabalhando a serviço de interesses da coletividade representada pelo 
seu Ministério e voltada aos interesses do Brasil. Em toda a sua biografia, em toda a sua 
carreira, ele foi um admirável funcionário público. Ele foi um exemplar servidor do Estado.”

A fase mais destacada de sua atuação foi como ministro de Plane-
jamento e de coordenação do Governo castelo Branco, quando junta-
mente com o ministro da Fazenda Octávio Bulhões, procedeu a uma 
completa reestruturação do sistema econômico do país.

Foi restaurado o crédito público corroído pela inflação, instituiu-
-se o Banco central, estabeleceu-se o sistema Nacional de Habitação, 
criou-se o Fundo de Garantia por tempo de serviço em benefício das 
classes trabalhadoras e conseguiu-se a retomada do desenvolvimento.

Há episódio pouco conhecido que revela a sua postura ética. Nosso 
confrade Geraldo França de lima revelou o depoimento de seu gran-
de amigo Juscelino Kubitschek : “ele (Juscelino) me disse o seguinte: 
‘estou recompensado por tudo; tive um amigo Roberto campos que 
se recusou a assinar o decreto da minha cassação.” travou-se o diálogo: 
“Não posso assinar. se o sr. Presidente faz questão da unanimidade 
entrego em suas mãos o meu cargo de ministro do Planejamento.” Ao 
que o Presidente castello Branco retrucou: “Vote com a consciência. e, 
por favor, continue ministro.”

Ao receber o Prêmio senador José ermírio de moraes, em 1994, “pre-
miação contravertida”, dizia com ironia: “melhor que receber um prêmio 
da Academia, só seria ingressar na Academia”. e recordando dois insuces-
sos, descobria, como acontecera a personalidades muito mais eminentes 
como Juscelino Kubitschek e san tiago dantas, que as eleições acadêmi-
cas são batalhas mais duras e imprevisíveis que as lutas políticas.

sucedendo a dias Gomes na cadeira número 21, com quem tinha 
sérias divergências, Roberto campos com elegância examinou a vida e 
a obra de dias Gomes, mostrando que as divergências aparentemente 
radicais não eram tão excludentes.
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Na parte final do discurso, tratando da virada do milênio como o 
pior dos séculos e o melhor dos séculos, acrescenta:

“Para minha geração, confiante que o Brasil chegaria ao ano 2000, não como emer-
gente, forte e justo, este fim de século é melancólico. Minha geração falhou. Confiteor.”

com a mesma elegância ele trata no discurso de recebimento do 
Prêmio ermírio de moraes, das divergências com o homenageado, que 
foram “principiológicas e nunca pessoais”.

dos contatos com o homenageado na direção do BNde, Rober-
to campos comentava: “Bem mais velho do que eu, amadurecido pela 
experiência e sagrado pelo sucesso, ele (ermírio de moraes), me consi-
derava um tecnocrata jovem, algo petulante, razoavelmente inteligente, 
mas contaminado por eflúvios cosmopolitas.”

mas há outro aspectos do homenageado, como ex-
plicou Alberto costa e silva que falaria do escritor:

“Com o tempo, o grande economista, o grande diplomata 
econômico que era Roberto Campos, começou a revelar uma 
outra faceta, das múltiplas que teve o seu notável espírito: 
transforma-se num grande escritor, num notabilíssimo escritor. Num escritor que se 
gastava no jornalismo, mas que no jornalismo construía as suas páginas mais belas, 
como antes dele haviam feito tantos outros, e num estilo conciso, irônico, cheio de 
graça para animar o que, às vezes, disfarçava o cáustico e o indignado. Era o estilo de  
uma extraordinária inventiva, que se revelava sobretudo nos achados felicíssimos  
de grandes pequenas frases, porque Roberto Campos foi o mestre na literatura de lín-
gua portuguesa, do aforismo, à maneira de Chamfort, à maneira de Pascal, à maneira 
sobretudo de Oscar Wilde. Capaz das frases mais brilhantes, definidoras para sempre 
de determinadas situações, de encontros e desencontros.”

e segundo Josué montello:
“Quem não concordar com o economista, porque não há concordância perfeita 

para as ideias que levam ao litígio, há de reconhecer em Roberto Campos o escritor. 
Com o toque de ironia. Com a boa cultura clássica. Com elegância de forma, num 
testemunho a mais de que a palavra foi dada ao homem para que a transformasse em 
obra de arte.”
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de 1963 a 1998 Roberto campos publicou dezenove livros de ensaios; 
não é uma obra sistemática, mas artigos de jornais e revistas, entrevistas, 
conferências, participação em seminários, e todas elas revelando a mes-
ma escrita simples e elegante, apoiado num forte vigor lógico.

dizia no prefácio em afirmação que se aplica a todos os livros: “O 
livro começa por um esforço de combater o erro e o preconceito com a 
arma da ironia, o velho aforismo de Horácio: ridendo castigat mores”.

A originalidade do título dos livros já revela a fina ironia do autor, 
entre outros: A Técnica e o Riso, Do outro lado da Cerca, Ensaios contra a Maré, 
Ensaios Imprudentes, Guia para os Perplexos, Antologia do Bom Senso.

cada capítulo dos livros é precedido de uma epígrafe haurida em 
grandes escritores, e entre elas o diário de um velho diplomata, que tudo 
leva a crer ser o próprio autor.

mas há a destacar os aforismos que revelam também a originalidade 
do autor:

“O brasileiro não perde a oportunidade de perder uma oportunidade.”
“A Constituição foi esfuziante na concessão de direitos e retrátil na especialização 

do dever.”
“Já que não podemos combinar as verdades, vamos ao menos coordenar as mentiras.”
“O que me impressiona no Brasil é a incapacidade de aprender de experiência e 

capacidade de perder a oportunidade.”

O primeiro trabalho, um pequeno opúsculo publicado em 1952 pela 
Fundação Getúlio Vargas Planejamento Econômico nos países subdesenvolvidos, o 
jovem diplomata e economista, ainda acreditava nas virtudes do plane-
jamento.

mas já em 1962, no livro Economia, Planejamento e Nacionalismo, conde-
nou a participação extensa do estado no domínio econômico que está 
se avolumando, e para a realização desses projetos era necessário uma 
“burocracia apostólica”.

em um dos estudos combate a “teoria tipográfica do desenvolvi-
mento econômico”, que confunde criação de moeda com criação de 
riqueza e imaginando ser possível impulsionar o desenvolvimento eco-
nômico, simplesmente imprimindo papel-moeda para fins produtivos.
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No Guia para os Perplexos, organizava um dicionário com vários ver-
betes: “Assembleia constituinte, grupo de políticos que discutem as 
prioridades da reforma da estrutura, quando o urgente é remendar a 
conjuntura”; “livre empresa”, expressão que denota o direito de privar 
os outros de proibir o ingresso de outras empresas.

No livro Ensaios Imprudentes, há um texto relevante, “Homilia sobre 
as liberdades”, em que examina sob o prisma econômico quatro liber-
dades: a liberdade de produzir, cada vez menos um direito das cidades 
e uma concessão do estado; a liberdade de exportar; a liberdade de 
contratar, referindo-se à política salarial e à indexação financeira; e a 
liberdade de pesquisar recursos minerais.

com um certo exagero, motivado pela amizade, Antônio Olinto clas-
sificaria o estilo talvez um misto de Pepys e montaigne. do primeiro o 
gosto pela precisão da palavra e certeza das afirmações e do outro o espí-
rito humanista e a sabedoria de concentrar num ensaio curto um universo 
complexo de pensamento, mas é a sua leitura nos melhores autores.

A sua obra de ensaios não é de alguém que vivia numa torre de 
marfim, em especulações teóricas, alheio à realidade. Ao contrário, era 
uma ensaística engajado na defesa intransigente dos seus princípios. 
Não tem, assim, uma apresentação sistemática, tratando dos assuntos à 
medida que os fatos se apresentassem, mas sempre com a coerência das 
ideias e com uma expressiva cunhagem de expressões.

Na expressão de evaristo de moraes Filho, que discordava de 
suas posições:

“Sempre reconheci em Roberto Campos o grande intelectual que era, o decidido homem 
de ação em toda sua vida, criador de instituições e inventor de soluções para os problemas 
de seu tempo. Teve sempre a mesma filosofia social, liberal à outrance, pregando a economia 
de mercado com um mínimo de presença do estado. Nunca foi um furta-cor, era sempre 
encontrado onde o havíamos deixado, coerente consigo mesmo, com suas ideias e ideais. 
Homem de cultura invejável, escritor de marca, irônico, sarcástico, fazedor de frases breves e 
insubstituíveis, causava de logo admiração no leitor, concordasse ou não com a sua opinião.

Economista era muito pouco, pouquíssimo, para classificar Roberto Campos, escritor, 
pensador, filósofo social. O economista era o lado mais visível, parecendo o mais impor-
tante, mas desaparecia diante da riqueza do seu saber e da sua cultura. Com Roberto 
Campos foi-se uma das maiores inteligências nacionais, roubando-nos um dos maiores 
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valores de nossa vida intelectual. Falta-nos um ponto de referência, qualquer que seja a 
ideologia de quem com ele dialogasse. Provocador por excelência, obrigava-nos a pensar 
para contradizê-lo e combatê-lo.”

Ao pensar em escrever as suas recordações, examina os gêneros con-
fissões e autobiografia, e declara: “decidi-me por escrever um livro de 
memórias, em que minhas experiências terrenas seriam apenas um pre-
texto para debuxar a psicologia das tribulações do liberalismo econômi-
co num país enfatuado pelo dirigismo”.

O ponto alto de sua obra é o volume A Lanterna na Popa, publicado em 
dois grossos volumes, em 1994, com várias reedições. Na verdade, não é 
possível reescrever a história econômica do nosso país na segunda meta-
de do século XX, sem consultar A Lanterna na Popa, com o qual ganhou 
o Prêmio senador José ermírio de moraes

O parecer da comissão do Prêmio conclui:
“O livro de memória preenche os requisitos, pois, escrito em estilo agradável, escorreito, 

límpido, original na construção da frase, fugindo, portanto, do seco relatório burocrático, o 
livro prende o leitor pelo interesse que desperta, não raro pelo pitoresco das passagens da vida 
do autor, pelas opiniões sobre personalidades da República e de outros países.”

em conclusão declara o parecer:
“Nenhuma das poucas histórias da República, ou estudos sobre a República, abran-

ge com tal pertinência, tal riqueza de detalhes o período de meio século, como o faz A 
Lanterna na Popa. É livro que honra e enriquece a cultura brasileira. Seja-lhe, pois, 
concedido pela Academia Brasileira de Letras, o Prêmio José Ermírio de Moraes”.

Houve discussão no plenário sobre o autor e não a obra, havendo 
quem propusesse a alteração do regulamento, mas afinal o parecer foi 
aprovado, apenas com dois votos contrários”.

Há quem veja no livro de memórias a influência de chateaubriand 
Memórias de Além-Túmulo.

No prefácio, ele afirma: “conto neste livro as peripécias do menino 
do Pantanal, que se tornou teólogo no claustro, diplomata na guerra e 
na paz, economista presente à arquitetura econômica do após-guerra, 
passando depois a tecnocrata, administrador e político.
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e a justificar o título: “Nunca tive profundidade, inteligência ou 
poder para erguer um farol que lançasse um facho de luz para as futu-
ras gerações. estas memórias são apenas uma lanterna na Popa de um 
pequeno barco. como disse samuel taylor coleridge ‘a luz que a expe-
riência nos dá é de uma lanterna na popa, que ilumina apenas as ondas 
que deixamos para trás’”.

Um dos capítulos mais interessantes do livro é denominado Os 
Grandes Homens que conheci. com sua larga experiência internacio-
nal, descreve os contatos que teve com de Gaulle, Adenauer, Kennedy 
e margaret tatcher, sem falar de muitas outras personalidades da vida 
contemporânea. mas às descrições dos contatos, ele acrescenta a in-
serção do estadista em sua época, sempre com observações bastante 
pertinentes. também descreve excelentes perfis de seus mestres eugênio 
Godin e Octávio Bulhões. de seu colaborador na embaixada em lon-
dres, José Guilherme merquior, concluiu o perfil:

“A partida de Merquior aos 49 anos no auge da produtividade, parece um desperdí-
cio. Deus faz dessas coisas. Fabrica gênios e depois quebra o molde. Às vezes dá vontade 
de a gente, como no poema de Murilo Mendes, “intimar o Criador a não repetir a piada 
da Criação.”

desejoso de exercer um mandato parlamentar, foi senador pelo es-
tado do mato Grosso por oito anos e deputado federal por quatro 
anos. No seu discurso inaugural no senado, tratava da displicência de-
mográfica, da imprevidência energética e da sacralização do profano, 
este caracterizado pelo intervencionismo estatal e pelo desrespeito à 
hierarquia das leis.

No Parlamento foi um crítico severo da constituição de 88, mos-
trando as suas deficiências, reveladas pelas dezenas de emendas cons-
titucionais votadas a partir de 1988, assim como da política governa-
mental em matéria de informática, e permaneceu quase sempre uma voz 
isolada na defesa dos princípios que sempre defendera.

mas reconhece: “senti, inicialmente, no senado um desconfortável 
isolamento, lutando contra os mitos dos monopólios estatais, o obscu-
rantismo da política de informática, os devaneios da demagogia assis-
tencialista.”

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   111 25/09/2017   21:21:47



112  Alberto Venancio Filho

Ao completar oitenta anos diria:
“Tudo que posso dizer na curva dos 80 é que combati o bom combate, sem cultivar 

utopias, mitos, nem cultivar popularidade fácil. Não vi mais que os outros. E procuro 
nunca ver demais. E aprendi a não ter medo das heresias de hoje, que podem ser a verdade 
de amanhã e a rotina de depois de amanhã.”

Na virada do milênio, último volume publicado em 1999, retorna aos 
temas provocados pela conjuntura. mas são praticamente os mesmos 
temas dos livros anteriores a privatização, a globalização, os problemas 
tributários, a reforma política e questões de ideologia. se o livro, segun-
do o título, representa a despedida do milênio, parece representar outras 
despedidas. diz ele:

“Buscava combinar a análise do presente com a reavaliação do passado e ensaios e 
perspectivas do futuro.”

No final de A Lanterna na Popa, concluiu melancolicamente e reconhe-
ce com uma ponta da autocrítica: 

“Minha capacidade de com preensão e previsão foi muito superior à minha capacidade 
de persuasão. Minha luta pela implantação no Brasil de uma economia de mercado, 
baseado na certeza da falência eventual do dirigismo socialista, foi em grande parte uma 
pregação no deserto.”

e mais adiante:
“Minha geração falhou na tarefa de fazer do futuro o presente, lançando o país numa 

trajetória de progressão sustentado sem inevitáveis desníveis de renda e oportunidades. 
Infelizmente a minha ‘Lanterna na Popa’, só ilumina as ondas passadas.”
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Evaldo Cabral  de  Mello

Para o leitor, um motivo de frustração reside muitas ve-
zes nos livros que não chegaram a ser escritos. A este 
respeito, ocorre-me o exemplo da obra que, durantes 

muitos anos, Ortega y Gasset propôs-se dedicar à tauroma-
quia, a qual se devia intitular Paquiro, ou das corridas de touros. 
Ortega jactava-se de conhecer especialmente bem o tema desde 
sua juventude de “señorito madrileño”, embora na maturida-
de já não frequentasse a chamada “festa nacional”. ele era, 
aliás, useiro e vezeiro nessas promessas incumpridas: estudos 
que não escreveu ou que, mais frequentemente, deixou pela 
metade, cursos universitários que não concluiu, ensaios que fi-
caram a meio caminho. (Aconteceu-lhe destarte o mesmo que 
ele observara haver-se passado com quem ele reputava um dos 
seus precursores, Wilhelm dilthey). sorte idêntica teve seu 
compromisso de analisar o que chamou de “trágica amizade, 
três vezes milenar, entre o homem espanhol e o touro bravo”, 
embora à atividade cinegética, de que não era especialmente 
adepto, dedicasse o notável ensaio com que prefaciou as recor-
dações de caçador do conde de Yebes.

tudo que Ortega deixou acerca das corridas de touros 
foi a dúzia de páginas que contêm o epílogo para o livro do 
toureiro domingo Ortega, as notas para um brinde que não 
pronunciou e a carta em que, do seu exílio lisboeta, saudou a 
publicação da obra monumental de José maria de cossío, Los 
toros. textos de circunstância, em nenhum deles se topa com o 

Ocupante da 
cadeira 34 
na Academia 
Brasileira de 
letras.
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que devia constituir para Ortega o interesse principal das touradas, sua 
significação histórico-cultural. É no ensaio sobre Goya que ele deixou 
a pista do que teria sido o estudo sobre tauromaquia. Na sua maneira 
de ver, os historiadores da arte enganavam-se redondamente quando 
viam no pintor de Fuendetodos um artista que exprimia, do fundo da 
sua solidão, uma irredutível invidualidade. Pelo contrário, Goya parece-
-lhe alguém extremamente sensível às circunstâncias vitais, sendo, por 
excelência, o “sintônico” da definição dos psiquiatras, isto é, alguém 
que está permanentemente alerta ao que o cerca, portanto, o que vul-
garmente classificamos de camaleônico.

deste engano caracterológico, teria surgido o suposto popularismo 
do pintor, a falsa concepção de um Goya que teria sido o primeiro a 
trazer o popular para o primeiro plano da pintura espanhola. contudo, 
os temas populares já estavam em moda na espanha desde os come-
ços do século XViii, graças a artistas estrangeiros, clientes da coroa e 
da alta aristocracia, que haviam importado o que constituía então um 
subgênero europeu. No tempo de Goya, não havia, portanto, qualquer 
novidade na utilização pictórica desses temas chamados “nacionais”; e 
inclusive a sugestão de que ele os pintasse partiu muitas vezes do alto, 
vale dizer, dos seus fregueses. Por conseguinte, em vez de inventá-lo, o 
que Goya fez foi colocar seu gênio a serviço do popular.

Ortega explica o popularismo de Goya pelo “fenômeno estranhís-
simo”, como ele o apoda, que resumiu na seguinte fórmula: na espa-
nha do século XViii, a cultura popular, inclusive as formas de vida 
quotidiana, impõem-se irresistivelmente à cultura nacional, eliminando 
a vigência dos padrões das classes superiores, as quais, igualmente sig-
nificativo, rendem-se entusiasticamente à novidade. Por analogia com a 
linguística, que rotula de “plebeísmo” a propensão coletiva a preferir a 
forma popular dos vocábulos à forma culta (por exemplo, “paço” em 
vez de “palácio”), Ortega recorreu àquela designação para caracterizar 
a tendência que avassalou então a espanha, suspendendo por vários 
decênios a circularidade da cultura das elites e da cultura popular, que é 
de regra, mediante a consagração exclusiva dos usos desta última.

semelhante processo tinha de parecer insólito ao autor de La rebelión  
de las masas, para quem a norma consistiria, pelo contrário, em que as 
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classes subalternas admirem os valores dos grupos privilegiados e pro-
curem assimilá-los. Ocorrera, portanto, na espanha, uma inversão, o 
que ele chamava de “autêntica enormidade”. segregando-se nas suas 
formas vitais e orgulhoso delas, o povo esnobava os usos elitistas, ao 
passo que a aristocracia e a burguesia delas se saturavam. desde finais 
de seiscentos, o povo espanhol virara-se para dentro de si, estilizando 
suas maneiras tradicionais e dando lugar, aí por meados da centúria 
seguinte, à onda plebeísta que inundou o país e cuja máxima expressão 
foi a corrida de touros. Pois bem: tal inversão na espanha bourbônica 
era, segundo Ortega, o indício irrefutável de que as classes dirigentes se 
achavam incapacitadas de criarem seus valores, tornando-se, por conse-
guinte, inaptas a exercer sua função diretora.

É sabido que o espetáculo taurino foi originalmente uma prática 
do aristocrata, que, de cima do cavalo, símbolo senhorial, lanceava e 
picava os touros. Foi precisamente quando o povo espanhol começou 
a se introverter que surgiram as primeiras alusões ao “toureiro”, deno-
minação dada aos plebeus que, a pé, exibiam-se nas vilas e povoados. 
Não se tratava ainda da corrida de touros, que se tornará um esporte no 
sentido rigoroso da expressão, ou seja, sujeito a regras formais. Pensava 
Ortega que a corrida propriamente dita só teria surgido por volta de 
1740. Ao passo que ao peão, isto é, ao toureiro, passam a caber as fainas 
nobres da corrida, isto é, o trabalho de capa e muleta e a colocação de 
banderilhas, o papel do cavaleiro é depreciado. destarte, ele se torna 
o objeto privilegiado dos doestos dos espectadores, sobretudo desde 
que se começou a proteger os cavalos mediante couraças, concessão à 
sensibilidade dos turistas do norte dos Pirineus, que já proporcionavam 
à festa uma clientela rentável mas que ficavam terrivelmente chocados 
com a exposição das vísceras dos animais estraçalhados pelos touros. 
Não se pode imaginar uma inversão de papéis mais completa, em favor 
do homem a pé, isto é, do homem do povo.

O entusiasmo que a corrida de touros suscitou na espanha de mea-
dos do século XViii foi imenso, atingindo todas as categorias sociais. 
Os ministros iluministas da coroa dos Bourbons chegaram mesmo a 
preocupar-se com o fato de que a gente do povo vendia a camisa para 
ir aos touros. mas espanhol de boa cepa, malgrado toda sua cultura 
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filosófica e germânica, Ortega não se isolou num elitismo de cunho 
desdenhoso, enxergando na tauromaquia enriquecimento cultural e mo-
tivo de felicidade nacional. Nas suas mesmíssimas palavras, “poucas 
coisas em toda a história apaixonaram tanto e fizeram tão feliz nossa 
nação como esta festa”. “Ricos e pobres, homens e mulheres dedicam 
uma boa parte de cada dia a prepararem-se para a corrida, a ir a ela, a 
falar dela e de seus heróis”. A festa taurina é ademais “somente a face 
ou presença momentânea de todo um mundo que vive oculto por trás 
deles, desde os cercados onde se criam as reses bravas até os bares e ta-
vernas onde se reúnem as tertúlias de toureiros e aficionados”. Ortega 
poderia estar falando dos desfiles da marquês de sapucaí ou do futebol 
brasileiro.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   116 25/09/2017   21:21:48



O barco frágil da existência – 
schopenhauer, Nietzsche e tagore

José  Thomaz Brum

“Gemuit sub pondere cumba sutilis”
Virgílio

Arthur schopenhauer, no parágrafo 63 de O mundo como 
vontade e como representação (1819), no trecho em que dis-
corre sobre a justiça eterna (die ewige Gerechtigkeit), men-

ciona a imagem do “barco frágil”, ou da “frágil embarcação” 
(dem schwachen Fahrzeug):

Tal como, em meio ao mar enfurecido que, ilimitado em todos os quadran-
tes, ergue e afunda vagalhões bramantes, um barqueiro está sentado em seu bote 
(Kahn), confiando na frágil embarcação (dem schwachen Fahrzeug vertrauend); 
da mesma maneira, em meio a um mundo de tormentos (mitten in einer Welt voll 
Qualen), o homem individual permanece calmamente sentado, apoiado e confiante 
no principium individuationis (princípio de individuação).1

O “barco frágil” é aquele em que vislumbramos o mundo 
para nós enquanto pessoa (“no aspecto que as coisas tomam 
aos olhos do indivíduo, no aspecto do fenômeno”) [der Weise, 
wie das Individuum die Dinge erkennt, als Erscheinung]. mas, adverte 

texto apresentado originalmente no Vii colóquio internacional schopenhauer, realizado 
em salvador, na Universidade Federal da Bahia (UFBA) em outubro de 2015.

1 scHOPeNHAUeR, Arthur. Sämtliche Werke, i, ed. von löhneysen, cotta-insel, stutt-
gart/Frankfurt Am main, 1960, p. 482. (tradução brasileira de J. Guinsburg, in: Nietzs-
che, Friedrich. O nascimento da tragédia, ed. companhia das letras, 1992, p. 30).
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schopenhauer, isso para “uma pessoa que vai se dissipando” (eine vers-
chwindene Person), para um ser individual que toma como realidade sua 
existência presente, seu “prazer do momento” (augenblickliches Behagen).

A viagem nessa “embarcação frágil” é guiada pelo Véu de maya 
(durch den Schleier der Maja) que nos vela, que esconde a essência única 
das coisas: a Vontade. Nietzsche cita o texto acima no capítulo pri-
meiro de seu livro O nascimento da tragédia (Die Geburt der Tragödie) de 
1872. cita-o, “em um sentido excêntrico” (in einem excentrischen Sinne), 
para aproximá-lo de sua concepção do princípio estético apolíneo, 
uma das “pulsões artísticas da Natureza”, aquela que cria o “mundo 
do sonho”, ou “a bela aparência do mundo do sonho” (der schöne Schein 
der Traumwelten)2. Nietzsche chega a falar de Apolo como “a esplêndi-
da imagem divina do principium individuationis” (das herrliche Götterbild des 
principii individuationis).

mas, como bem sublinha John sallis em seu Nietzsche and the space of 
tragedy (1991):

The purpose of Schopenhauer’s words – before being reinscribed by Nietzsche – was not to 
describe the contemplative repose granted (“concedido”) in the proto-artistic or artistic Apolli-
nian state. Their purpose was, on the contrary, to describe something brought on (“causado”) by 
a certain blindness (“cegueira”), by the failure (“fracasso”, “incapacidade”) to see through the 
principium individuationis: the state of one enclosed (“fechado”, “encerrado”) in his individua-
lity by phenomena, by empirical existence...3

Nietzsche inscreve a noção schopenhaueriana de “princípio de in-
dividuação” em outro contexto, estético, no qual Apolo representa “a 
sabedoria da aparência, juntamente com a sua beleza” (die Weisheit des 
‘Scheines’, sammt seiner Schönheit)4. sabemos a função da sabedoria da expe-
riência onírica, do sonho das imagens plásticas, nessa filosofia trágica 
que busca reconciliar a forma com o fundo amorfo do Uno primordial 
(Ur-einem); sendo essa conciliação a proeza realizada – diz Nietzsche – 
pela tragédia ática.

2 NietZscHe, Friedrich, KSA, 1, p. 26.
3 sAllis, John. Nietzsche and the space of tragedy, the University of  chicago Press, chicago and london, 
1991, pp. 32-33.
4 NietZscHe, Friedrich. KSA,1, p. 28.
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Ora, é no âmbito do 4.o livro de O mundo como vontade e como representação, 
no horizonte de uma filosofia moral em que “chegando a conhecer-se 
a si mesma” (bei erreichter Selbsterkenntnis), “a vontade de viver afirma-se e 
depois nega-se (Bejahung und Verneinung des Willens zum Leben), que o “prin-
cípio de individuação”, sob a imagem do “barco frágil”, é mencionado 
por schopenhauer. No caso do Nietzsche de O nascimento da tragédia, a ên-
fase é posta na “calma” que provém do autoconhecimento pelo qual “o 
homem apolíneo ajusta a si mesmo sua individualidade” (Apollinian man 
accommodates himself to his individuality)5, o que é obtido pelo “belo brilho 
das imagens apolíneas” (the beautiful shining of Apollinian images). O autoco-
nhecimento (Selbsterkenntnis) da vontade de viver em schopenhauer, nessa 
passagem do parágrafo 63 de O mundo como vontade e como representação, pre-
tende denunciar uma espécie de alienação do homem nos fenômenos, na 
vida presente. O autoconhecimento apolíneo de Nietzsche, utilizando 
a mesma passagem, tende para um elogio do “repouso contemplativo” 
(contemplative repose) concedido pelo estado artístico apolíneo.

Gostaria de lembrar que, do ponto de vista de uma “antropologia do 
imaginário” (Gilbert durand), a “morada sobre a água” (“a barca, a nau 
ou a arca”)6 sugere o meio de transporte arquetípico de nossa viagem 
em direção à morte. durand observa bem: “Ísis e Osíris viajam em uma 
barca fúnebre”. Gaston Bachelard, em A água e os sonhos, chega a indagar 
se “a morte não foi o primeiro navegador”7. A imagem de segurança 
dada pela embarcação marítima vem do fato de supor – apesar da ale-
gria de navegar estar sempre ameaçada pelo medo de afundar – sempre 
uma “segurança acolhedora” como a dada pela arca (lembrar a “Arca de 
Noé” bíblica, a arca acolhedora arquetípica).

dito isso, gostaria de acrescentar que o adjetivo “frágil” aparece, por 
exemplo, no poeta romântico inglês shelley (1792-1822), quando este 
menciona (e o faz frequentemente) “um barco frágil que evolui à deriva 
em águas tempestuosas”8. shelley fala desse “barco frágil” em vários 

5 sAllis, John. op. cit p. 32.
6 dURANd, Gilbert. Les structures anthropologiques de l’imaginaire, [1969], ed. dunod, Paris, 1992, p. 285.
7 BAcHelARd, Gaston. L’Eau et les rêves, librairie José corti, Paris, 1942, p. 100.
8 FRÓes, leonardo. ‘Os embates de shelley pelas artes da vida’, posfácio à sua tradução de O triunfo da 
vida de shelley, ed. Rocco, Rio de Janeiro, 2001, p. 69.
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poemas, como Queen Mab, Alastor e no célebre Adonais (he is not dead, he doth 
not sleep, he hat awakened from the dream of life). esse “barco frágil”, segundo 
leonardo Fróes, seria símbolo da “própria evolução do indivíduo pelas 
incertezas da vida”9. mas, como vimos através de schopenhauer – e 
de maneira diversa, mas complementar, no caso de Nietzsche – o que 
chamamos “certezas existenciais” é obra ou de uma ilusão metafísica, 
como a que descreve schopenhauer (ilusão criada pelo princípio de in-
dividuação), ou de uma aparência estética gerada pelo sonho apolíneo, 
como quer Nietzsche.

Para finalizar esse breve comentário sobre a imagem do “barco frágil 
da existência”, não posso deixar de citar um poema escrito por Rabin-
dranath thakur, em inglês tagore (1861-1941), prêmio Nobel de litera-
tura de 1913, em seu livro The Gardener10 (O Jardineiro):

Lembro um dia, quando eu era menino. Lancei um barco de papel na vala. Era um 
dia seco de julho; eu estava sozinho e feliz com meu brinquedo. Lancei meu barco de papel 
na vala.

De repente, cresceram as nuvens da tempestade, sopraram rajadas de vento e a chuva caiu 
em torrentes. Águas barrentas encheram o vale e engoliram meu barco. Amargurado, pensei 
que a tempestade veio somente para inutilizar a minha felicidade. Toda sua malícia vinha 
contra mim.

Hoje o dia de julho está nublado e pensei nos brinquedos com que outrora me distraía. 
Queixava-me da sorte por suas muitas falsidades comigo, quando de repente lembrei do meu 
barquinho de papel na vala.11

É nítido nesse poema o contraste entre o ponto de vista do indivíduo e 
o ponto de vista da Vontade universal, e nos lembramos da frase de schope-
nhauer no mesmo parágrafo 63: “e se o mundo é assim ou assim, é porque a 
Vontade o quis” (und wie der Wille ist, so ist die Welt), e também do trecho que vem 

9 Idem. 
10 tradução inglesa do próprio tagore, que o verteu de seu idioma natal – o bengali. ed. macmillan 
and co., london, 1913.
11 Tagore. Obras selecionadas, tradução de Raul Xavier, ed. livros do mundo inteiro, Rio de Janeiro, 1972,  
p. 79. Raul Xavier e murillo Nunes de Azevedo foram , entre nós brasileiros, pioneiros na divulgação 
do pensamento filosófico da Índia e do extremo Oriente. Raul Xavier publicou, nos anos 1970, Os Upa-
nichadas e Os Vedas pela ed. livros do mundo inteiro. murillo Nunes de Azevedo é autor da importante 
suma O pensamento do Extremo Oriente, ed. Pensamento, antes publicado sob o título de O olho do furacão.
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antes: “todos os obstáculos que cada um encontra, todos aqueles que poderia 
encontrar, estão no caminho apenas com justa razão” (und in allem, was ihm 
widerfährt, ja nur widerfahen kann, geschiet ihm immer Recht)12. 

É verdade que tagore, mais próximo temporalmente de nós do que  
schopenhauer e Nietzsche, é um romântico, mais aparentado a shelley, e que 
nele ressoa a comum influência do Uno de Plotino13. mas é verdade tam-
bém que o monismo fundamental da filosofia vedantina (filosofia aceita pelos 
brâmanes da família de Rabindranath), que afirma a “unidade fundamental 
da essência de todos os seres”, não é estranho ao schopenhauer leitor dos  
Oupnekhat, ou dos Upanichadas como dizia Raul Xavier.

O “barco frágil da existência”: uma imagem de nossa fragilidade ou lumi-
nosa revelação da justificação cósmica de tudo?

12 scHOPeNHAUeR, Arthur. Sämtliche Werke, i, ed. von löhneysen, p. 480.
13 XAVieR, Raul. introdução à sua tradução de Tagore. Obras selecionadas, p. 20.
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Grande Sertão: Veredas 
e a tradição fáustica

Marcus  V.  Mazzari

Abordar Grande Sertão: Veredas no contexto da tradição 
fáustica significa relacioná-lo também à ideia de “li-
teratura mundial” (Weltliteratur), que Goethe concebe 

em seus anos de velhice. Já próximo dos oitenta anos, dizia o 
poeta a Johann Peter eckermann no dia 31 de janeiro de 1827:

 “Mas a verdade é que se nós, alemães, não olharmos para além do estreito 
círculo de nossas relações, cairemos facilmente em pedante presunção. Por isso 
gosto de ver o que se passa nas nações estrangeiras e aconselho a cada um a 
fazer o mesmo. Literatura nacional não quer dizer muita coisa nos dias de 
hoje; chegou a época da literatura mundial e cada um deve atuar agora no 
sentido de acelerar essa época.”

extrapolando o “estreito círculo” da própria cultura, o 
olhar do velho poeta abarcava então vastíssimo horizonte, a es-
tender-se, citando apenas alguns exemplos, das obras de man-
zoni, de lord Byron e Walter scott, de Balzac e stendhal – 
cuja estreia literária em 1830 Goethe acompanhou com grande 
interesse – até romances chineses (também objeto da conversa 
com eckermann datada de 31 de janeiro de 1827), poesia persa 
e árabe ou ainda canções sérvias e até mesmo de indígenas 
brasileiros, que lhe inspiraram dois poemas com o subtítulo 
Brasilianisch. desentranhados, como diria manuel Bandeira, do 
ensaio de montaigne sobre os canibais, um deles transfigura 
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poeticamente a antropofagia, enquanto o outro tem temática amorosa, 
falando de uma serpente colorida (provavelmente uma coral) que inspi-
ra o selvagem brasileiro a confeccionar um adorno à amada. É verdade 
que a primeira versão desses poemas se deu na juventude, mas Goethe 
retorna a eles e os refunde 43 anos mais tarde, estimulado principal-
mente pela fecunda amizade com o botânico Karl Friedrich Philipp 
von martius, a quem gostava de chamar Martius, der Brasilianer, e também 
sob o influxo da concepção de literatura universal.1 Quanto apreço não 
dispensou Goethe a essa manifestação dos tupinambás, difundida na 
europa por montaigne, ao colocá-la, em outro poema da velhice, ao 
lado de salmos de davi e da poesia persa:

Como Davi entoou a harpa e o canto principesco,
A canção da viticultora soou docemente junto ao trono,
O Bulbul [rouxinol] do persa envolve o canteiro de rosas
E pele de serpente esplandece como cinto indígena.

A mescla de salmos hebreus, gazais persas, canções indígenas mostra 
como Goethe amalgamava então, sob a égide da literatura mundial, cria-
ções poéticas de diferentes partes do mundo, conforme se depreende 
também dessa quadra do Divã do Ocidente e do Oriente:

Herrlich ist der Orient
Über’s Mittelmeer gedrungen;
Nur wer Hafis liebt und kennt
Weiß was Calderon gesungen.2

 Ȅ

1 A respeito dessas duas canções tupis e, sobretudo, da relação entre Goethe e martius, publiquei o 
ensaio “Natureza ou deus: afinidades panteístas entre Goethe e o ‘brasileiro’ martius”. in: Revista 
estudos Avançados, 24 (69), 2010 (pp. 183-202).

Quanto às canções populares sérvias, Goethe as conheceu em tradução inglesa (Servian popular poetry) 
e, sobretudo, na tradução alemã de Jacob Grimm de peças líricas coletadas por Vuk stefanovic Karadžic 
(1787-1864), tendo-as comentado, no sentido de sua concepção de “literatura mundial”, em vários 
artigos publicados a partir de 1825 na revista Über Kunst und Altertum.
2 em tradução literal: “magnífico, o Oriente / Penetrou pelo mediterrâneo. / só quem ama e conhece 
Hafiz / sabe o que calderón cantou”.

daniel martineschen está preparando a tradução integral desse ciclo de poemas (West-östlicher Diwan) 
que Goethe publica em 1819 (e, em segunda edição ampliada, em 1827). A publicação está prevista para 
2016 pela editora estação liberdade (são Paulo).
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Profundamente enraizado na realidade brasileira, particularmente a 
sertaneja, tributário de uma tradição cultural que engloba nomes como 
José de Alencar, Alfredo taunay, Afonso Arinos de melo Franco, eu-
clides da cunha e tantos outros narradores, historiadores, sociólogos 
brasileiros, Grande Sertão: Veredas representa também uma significativa 
contribuição de nosso país à literatura mundial, tal como no século 
XiX a obra de machado de Assis. Pois à parte a influência brasileira, de 
quantas outras fontes não se valeu Guimarães Rosa para a composição 
de seu grande Epos, que já foi chamado de Ilíada brasileira? Fontes que da 
Antiguidade – Homero, a Bíblia, textos budistas ou os Vedas – passam 
por dante, shakespeare, cervantes, Goethe, dostoiévski e chegam até 
thomas mann, para citar apenas essas referências mais proeminentes.

O célebre “diálogo com Guimarães Rosa”, conduzido por Günter 
lorenz em janeiro de 1965, dá testemunho da amplitude do horizonte 
literário e cultural do autor de Grande Sertão, e numa conversa transmi-
tida pela televisão alemã em 1962 – que pode ser parcialmente vista no 
filme de 2013 “O outro sertão”, de Adriana Jacobsen e soraia Vilela – o 
entrevistador (Walter Höllerer, que se tornaria figura de proa na cena 
literária alemã) pede a Rosa que fale sobre o seu herói Riobaldo e recebe 
uma resposta concisa e direta: “É uma espécie de Fausto sertanejo.”

mas também grandes críticos perceberam de imediato, isto é, logo 
após a publicação do romance em 1956, essa dimensão fáustica explici-
tada pelo próprio Guimarães Rosa. Numa dessas apreciações pioneiras 
do Grande Sertão, Paulo Rónai ressaltou o procedimento narrativo que 
vai preparando o leitor “para algum mistério espantoso”. este mistério 
seria o ponto de fuga da narrativa, pois quando o “Fausto sertanejo” 
chega à encruzilhada das Veredas-mortas, “a revelação, embora pressen-
tida, não deixa de transtorná-lo, a ele e a nós”. e poucas linhas adiante: 
“O mito atávico do pacto com o demônio é revivido nele sob forma 
convincente, como experiência possível dentro da nossa realidade”.3

Num outro ensaio de primeira hora, “O homem dos avessos”, Antonio 
candido refere-se ao pacto como “símbolo” que dinamiza a “recorrência 

3 “três motivos em Grande sertão: Veredas”, ensaio de 1956 reproduzido como prefácio em algumas 
edições do romance, como a 19ª, publicada pela Nova Fronteira em 2001.
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dos torneios de expressão, elaborados e reelaborados a cada página em 
torno das obsessões fundamentais” do narrador. esse símbolo dinamiza-
dor desempenha em sua visão um papel estruturante tanto na dimensão 
linguística como também no plano do enredo, uma vez que constitui “o 
princípio, a ideia que enforma Grande Sertão: Veredas”. e num estudo pos-
terior (“A personagem do romance”), ao enfocar a questão da verossimi-
lhança – o velho eikos aristotélico – à luz do pacto demoníaco almejado 
por Riobaldo, o crítico aponta para a interação de diversos procedimen-
tos narrativos na elaboração desse motivo nuclear da obra, de maneira 
que, “mesmo que não tenha ocorrido, o material vai sendo organizado de 
modo ominoso, que torna naturais as coisas espantosas”.4

A verossimilhança, contudo, não é um apanágio do romance rosiano, 
pois assoma com extraordinária maestria também em outras obras orga-
nizadas em torno do pacto demoníaco, com as quais Grande Sertão pode 
ser relacionado, seja a Tragical history de christopher marlowe, El Mágico 
Prodigioso, de calderón de la Barca (peça caracterizada por marx, em 
carta a engels de três de maio de 1854, como “Fausto católico”), o Fausto 
de Goethe, ou ainda Doutor Fausto de thomas mann. mas ao contrário 
dessas obras – e, mais ainda, da fonte primeira de toda a tradição fáusti-
ca, a Historia von D. Johann Fausten, publicada anonimamente em Frankfurt 
no ano de 1587 –, a originalidade do romancista mineiro consiste em 
impregnar a cena do pacto com extrema ambiguidade, que para muitos 
leitores pode não esclarecer-se nem mesmo com a declaração que faz 
Riobaldo, no final do relato, de que o diabo não existe e que, portanto, 
não houve pacto.

Pode-se dizer assim que é a ambiguidade, a indeterminação que 
confere ao romance brasileiro o lugar sui generis que ocupa na linha-
gem literária em questão, trazendo à memória as palavras que deus, 
num magnífico conto também de inspiração fáustica (“A igreja do 
diabo”), dirige ao mefistófeles machadiano para rechaçar-lhe os ar-
gumentos capciosos: “tudo o que dizes ou digas está dito e redito 
pelos moralistas do mundo. É assunto gasto; e se não tens força, nem 
originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales 

4 “O homem dos avessos”, in Tese e antítese. são Paulo, companhia editora Nacional, 1978; “A persona-
gem do romance”, in candido, A. (e outros): A personagem de ficção. são Paulo, Perspectiva, 1972.
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e te retires”.5 Rosa deu admirável prova de força e originalidade ao 
renovar um assunto não só dos mais antigos, mas também tratado 
por nomes exponenciais na literatura mundial. e para nos aproximar 
hermeneuticamente da especificidade rosiana na plasmação do pacto, 
cumpre observar mais de perto como o material “ominoso”, de que 
falam Paulo Rónai e Antonio candido, vai sendo organizado paulati-
namente, com longa mão épica.

como sabido, o narrador de Grande Sertão embarca-nos no grande flu-
xo da história romanesca num momento já avançado do enredo. Abrin-
do-se o relato romanesco com o travessão e a palavra “nonada”, o que 
percorremos de início, ao longo de dezenas e dezenas de páginas, são 
veredas narrativas que nos vão descortinando os mais variados aspectos 
do mundo do sertão, como as diversas manifestações do mal e do malig-
no – do evil e do devil, do substantivo neutro das Böse e do masculino der 
Böse, explorando nuances das línguas inglesa e alemã. cito aqui um des-
ses exemplos iniciais: “Quem muito se evita, se convive. sentença num 
Aristides – o que existe no buritizal primeiro desta minha mão direita, 
chamado a Vereda-da-Vaca-mansa-de-santa-Rita – todo o mundo crê: 
ele não pode passar em três lugares, designados: porque então a gente 
escuta um chorinho, atrás, e uma vozinha que avisando: – ‘eu já vou! 
eu já vou!...’ – que é o capiroto, o que-diga...” Por que são precisamente 
três “lugares” em que o capiroto se faz ouvir? Há aqui uma relação com 
a tradição fáustica? Voltará esse número três na consumação do pacto, 
centenas de páginas adiante?

Pouco depois encontramos novo indício de como a cena das Vere-
das-mortas vai se preparando lenta e ominosamente: “Agora, bem: não 
queria tocar nisso mais – de o tinhoso; chega”. Na sequência imediata, 
contudo, Riobaldo é irresistivelmente atraído ao âmbito que pretendia 
evitar: “mas tem um porém: pergunto: o senhor acredita, acha fio de 

5 Advertência semelhante se lê no preâmbulo de Paul Valéry a seu Mon Faust, “Au lecteur de bonne foi 
et de mauvaise volonté”: “le personnage de Faust et celui de son affreux compère on droit à toutes 
les réincarnations. l’acte du génie de les cueillir à l’état fantoche dans la légende ou à la foire, et de 
les porter, comme par l’effet de sa température propre, au plus haut point d’existence poétique, sem-
blerait devoir interdire à jamais à tout autre entrepreneur de fictions de les ressaisir par leurs noms 
et de les contraindre à se mouvoir et à se manifester dans de nouvelles combinaisons d’événements 
et de paroles”.
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verdade nessa parlanda, de com o demônio se poder tratar pacto? [...] 
Vender sua própria alma...”

em meio, porém, a todas essas veredas narrativas que serpenteiam 
pelas 130 páginas iniciais do grande romance – até que a histórica 
épica se abra com o episódio da travessia do Rio-de-Janeiro e do 
são Francisco com o “menino”: “Foi um fato que se deu, um dia, 
se abriu. O primeiro.” – o leitor se depara com flashes antecipatórios 
que talvez apenas no horizonte de uma segunda leitura poderão 
ser organizados e inseridos no puzzle do enredo. Um exemplo se 
configura por ocasião da morte de medeiro Vaz, quando se coloca 
a questão do sucessor. com os olhos o chefe agonizante (“o mais 
supro, mais sério”, “se governando mesmo no remar a agonia”) de-
signa Riobaldo para a liderança, mas este é ainda “um pobre menino 
do destino”, ainda não passou pelo ritual do pacto, e consequente-
mente esquiva-se da designação. diadorim se oferece para assumir 
a liderança, mas Riobaldo discorda e sugere o nome de marcelino 
Pampa que, embora de “talentos minguados”, é aclamado por todos 
como novo chefe. O magnífico episódio é cortado então por uma 
nova vereda, que parece ecoar o topos, modulado entre outros por 
calderón de la Barca, da vida como sonho: “tem horas em que pen-
so que a gente carecia, de repente, de acordar de alguma espécie de 
encanto. As pessoas, e as coisas, não são de verdade! [...] será que, 
nós todos, as nossas almas já vendemos?” e vem o insólito “causo” 
do pacto entre dois jagunços do bando de Antônio dó, davidão e... 
Faustino!

No contexto da história romanesca, esse episódio pode ser visto 
como espécie de mise en abyme. Jagunço abastado, davidão, cuja con-
dição superior já soa no aumentativo do nome, propõe, “em lei de 
caborje – invisível no sobrenatural”, um pacto a Faustino, “pobre dos 
mais pobres”: chegasse a vez dele, davidão, morrer em combate, seria 
o Faustino a morrer em seu lugar.

O trato é fechado, mas acontece que o bando de Antônio dó atra-
vessa vários tiroteios e a morte não chega a nenhum deles; passado 
certo tempo, davidão dá baixa na jagunçagem e oferece a Faustino 
alguns alqueires de terra para que venha morar em sua vizinhança.  
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e Riobaldo acrescenta: “mais deles, ignoro. No real da vida, as coisas 
acabam com menos formato, nem acabam. melhor assim. Pelejar por 
exato, dá erro contra a gente. Não se queira. Viver é muito perigoso...”

mas Riobaldo contou esse caso a um forasteiro, rapaz citadino 
“muito inteligente”, conforme diz; e este ponderou que o pacto de 
Faustino precisava de um final “sustante”, pois era assunto de grande 
valor. e o desfecho inventado constitui o mise en abyme que antecipa e 
prismatiza o término da fábula romanesca: “que, um dia, o Faustino 
pegava também a ter medo, queria revogar o ajuste! devolvia o dinhei-
ro. mas o davidão não aceitava, não queria, por forma nenhuma. do 
discutir, ferveram nisso, ferravam numa luta corporal. A fino, o Faus-
tino se provia na faca, investia, os dois rolavam no chão, embolados. 
mas, no confuso, por sua própria mão dele, a faca cravava no coração 
do Faustino, que falecia...” Por força do pacto, portanto, Faustino 
morre no lugar do davidão.

todavia essa historieta, cuja impregnação fáustica ressoa até mes-
mo no nome de um dos pactários, só poderá desdobrar seu significa-
do mais profundo centenas de páginas adiante, espelhada num outro 
caso narrado pelo fazendeiro Ornelas e, sobretudo, no destino de 
diadorim, que encontra a morte no duelo a faca contra Hermógenes.

também “em lei de caborje – invisível no sobrenatural”, confor-
me se diz do pacto de Faustino, será o pacto encenado nas Veredas-
-mortas cerca de quatrocentas páginas adiante, ao qual Riobaldo faz 
alusões antecipatórias em vários outros momentos do relato. de que 
maneira Guimarães Rosa plasma esse episódio que constitui o ponto 
de fuga do romance? como se configuram a “força” e a “originalida-
de” com que soube, voltando às palavras do deus machadiano, reno-
var assunto tão antigo?

Antes que Riobaldo tome o rumo efetivo 
das Veredas-mortas, o bando de Zé Bebelo, 
ao qual pertence, é acometido por uma série 
de adversidades: degradados à condição de 
andarilhos após seus cavalos terem sido aba-
tidos na Fazendo dos tucanos, os jagunços se 
veem, na expressão do narrador, “arranchados 
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no sezonático”, rodeados pelos catrumanos num espaço arcaico de 
crendices e superstições que compõem uma atmosfera de “subdemo-
nidade”, recorrendo a esse neologismo lançado por thomas mann 
em seu Doutor Fausto.6

Ao chegar, nos passos subsequentes, ao retiro da coruja, Riobaldo avista 
uma encruzilhada que “não desmentia nenhuma tristeza”; vem-lhe instan-
taneamente a premonição do significado fatídico desse lugar marcado por 
duas trilhas e designado como Veredas-mortas. seguem-se novos revezes e 
intensificam-se evidências de “caiporismo” no chefe Zé Bebelo. sufocado 
por toda sorte de indagações e dúvidas – a estas, vale lembrar, é o diabo 
que traz respostas seguras, como evidencia já o livro popular de 1587 –, o 
herói vai tomando efetivamente o rumo fáustico, e outro passo preliminar 
é informar-se junto ao trânsfuga lacrau sobre detalhes do acordo fechado 
pelo Hermógenes que, segundo a informação obtida, teria sido batizado 
com o sangue de um inocente; ao leitor reitera-se o que fora antecipado na 
parte inicial da narrativa: “‘O Hermógenes fez o pauto. É o demônio ra-
budo quem pune por ele...’ Nisso todos acreditavam. Pela fraqueza do meu 
medo e pela força do meu ódio, acho que eu fui o primeiro que cri”.

Quando finalmente as insinuações do narrador se tornam claras e é 
explicitada sua intenção de “fechar o trato” com o maligno na encru-
zilhada à meia-noite, a primeira tentativa já havia se frustrado. Pouco 
tempo depois, também a segunda tentativa é abortada “sem motivo 
para sim, sem motivo para não”, e o narrador apressa-se a assegurar que 
não foi por medo, pois “o que algum Hermógenes tivesse feito, por que 
era que eu não ia poder?”

6 O neologismo “subdemonidade” (Unterteuftheit) aparece no capítulo Vi do romance, no contexto da 
caracterização de insólitos moradores de Kaisersaschern: “A marca de tal subdemonidade arcaico-neu-
rótica e da secreta disposição psíquica de uma cidade [...]”.

A despeito das inúmeras diferenças entre os romances de mann e de Rosa, algumas formulações – sobre-
tudo as referentes ao diabo – revelam surpreendentes afinidades, por exemplo, a observação de leverkühn de 
que “quem crê no diabo, já lhe pertence” e, do lado do romance brasileiro, o raciocínio de Riobaldo: “quando 
um tem noção de resolver a vender a alma sua, que é porque ela já estava dada, vendida, sem se saber”. 

em depoimento a elizabeth Hazin, Franklin de Oliveira, que conviveu por muitos anos com Gui-
marães Rosa, ressaltou o impacto que a leitura do Doutor Fausto teve sobre Guimarães Rosa, “de tal forma 
que o romance se incorporou à novela [concepção original do Grande sertão], ou à sua ideia, antes que 
a mesma tomasse forma escrita” (citação à p. 60 de sua tese de doutorado “No nada o infinito – da 
gênese do Grande sertão: veredas”, defendida em 1991 na Universidade de são Paulo.)

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   130 25/09/2017   21:21:49



Grande Sertão: Veredas e a tradição fáustica  131

O número “três”, associado ao diabo, já aparecera na menção inicial 
ao Aristides da Vereda-da-Vaca-mansa, que ao passar em três certos 
lugares ouve a vozinha do capiroto: “eu já vou! eu já vou!...” três vezes 
Fausto precisa invocar Mephostophiles no livro anônimo de 1587 e na tra-
gédia de marlowe7, ao passo que no drama de Goethe o próprio mefis-
tófeles diz ao doutor na cena do pacto: “É mister três vezes repeti-lo.” 
Quanto ao “Fausto sertanejo” de Guimarães Rosa, se as duas primeiras 
tentativas de invocar o diabo se frustram, a terceira irá vingar e esta se 
abre com as palavras: “eu caminhei para as Veredas-mortas.”

se os passos de Riobaldo na encruzilhada são descritos de maneira 
minuciosa, com objetividade realista, no universo ficcional do Grande 
Sertão o estatuto ontológico da cena não possui de modo algum a univo-
cidade que se observa na Historia de 1587, na Tragical History, de marlowe, 
no Mágico prodigioso, de calderón, ou no Fausto, de Goethe. e é justamente 
em torno da indeterminação que vinca todo o episódio do pacto que 
se constitui a motivação decisiva para o relato que Riobaldo faz a seu 
ouvinte citadino, artifício sobre o qual repousa o romance.

Na fortuna crítica do Grande Sertão, a cena da encruzilhada foi analisada 
dos mais variados ângulos. À luz dos vínculos da narrativa de Riobaldo 
com a tradição fáustica buscaremos nos acercar da maneira como Guima-
rães Rosa, mesclando com admirável originalidade elementos populares e 
eruditos, inovou esse antiquíssimo motivo da cultura judaico-cristã.

se o jagunço escolhe a meia-noite para fazer o trato, isso remonta 
primeiramente à esfera popular, conforme já apontado por leonardo 
Arroyo em seu estudo A cultura popular em Grande Sertão: Veredas; mas lem-
bra também detalhes da cena iii na peça de marlowe, em especial o 
esconjuro noturno num bosque ermo e a subsequente ordem de Faus-
to a mefistófeles para retornar à meia-noite em seu gabinete. também 

7 Na peça de marlowe o número três se reitera também em outras invocações; na cena V, mephosto-
philes passa a Fausto a seguinte instrução: “se devoto disser’s pra ti três vezes / isto aqui [fórmulas 
mágicas], surgirão homens armados, / Prontos a executar quanto desejes”.

igualmente três vezes Fausto invoca o diabo, numa encruzilhada noturna iluminada fantasmagorica-
mente pelo luar, no filme expressionista de 1926 Faust – eine deutsche Volkssage [Fausto – uma saga popular 
alemã], de Friedrich Wilhelm murnau. A tripla invocação se deve à leitura, pouco antes, de um Höllen-
zwang (como se chama em alemão uma espécie de pergaminho com fórmulas de magia negra) com a 
instrução: “então vá a uma encruzilhada e chame-o três vezes”.
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caberia aqui a referência à extraordinária cena alegórica “meia-noite”, 
na segunda parte da tragédia goethiana, cujos eventos parecem proces-
sar-se no íntimo de Fausto. No romance rosiano, várias das sensações 
e manifestações posteriormente reconstituídas pelo narrador parecem 
igualmente ter-se dado no psiquismo do jagunço, começando com a 
impressão de estar sendo vigiado pelo “cão que me fareja”, traço que 
remete de novo tanto à tradição popular (por exemplo, a frequente con-
traposição entre a “lei do cão” e a “lei de deus”, conforme aparece nos 
Sertões, de euclides da cunha) como à alta literatura, lembrando de novo 
a tragédia de Goethe e o perro em que se disfarça mefisto para fechar 
o cerco em torno de Fausto durante seu passeio de Páscoa – “o diabo 
na rua no meio do redemoinho”, conforme glosado por Haroldo de 
campos em seu estudo Deus e o Diabo no Fausto de Goethe.

chegada a meia-noite, Riobaldo percebe já terem desaparecido as três-
-marias e a constelação das plêiades, mas o cruzeiro do sul rebrilha forte, 
oferecendo uma imagem especular da “concruz dos caminhos”. Para a con-
sumação do pacto, considera ele, é necessário estipular as cláusulas – inicia-
tiva que, na tradição, cabe em parte ao diabo e, em parte, ao pactário, como 
ilustra Goethe com insuperável originalidade. O herói de Rosa, todavia, 
vê-se tomado apenas pelo desejo de “ficar sendo”, de querer “só tudo”, o 
que parece equivaler à conquista de uma constituição tão maciça quanto a 
do inimigo a ser enfrentado, isto é, o também pactário Hermógenes.

tendo se informado amplamente sobre o assunto, Riobaldo sabe 
que é imprescindível explicitar “formalidade de alguma razão” e as-
sim figura em seu íntimo: “Acabar com o Hermógenes! Reduzir aquele 
homem!...” Pouco depois vem a invocação, que ocorre exatamente três 
vezes, sendo que no terceiro esconjuro Riobaldo acrescenta o prono-
me possessivo “meus”, reforçando uma possível dimensão subjetiva dos 
acontecimentos: “ei, lúcifer! satanás, dos meus infernos!”

se desde o início Riobaldo não esperava deparar-se com uma apari-
ção aterradora, como a que se manifesta ao Fausto de marlowe, ou em 
meio a vendaval tremendo, segundo o livro anônimo de 1587, ao fim do 
ritual vem-lhe a intuição de que talvez tenha ido ao encontro de um 
“falso imaginado”. Por outro lado, contudo, fica-lhe também a sensação 
de ter sido ouvido em meio ao silêncio noturno: “mas eu supri que ele 
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tinha me ouvido”. Aparentemente numa dimensão subjetiva, delineia-se 
então um “catrapuz de sinal” e a Riobaldo parece confirmar-se a con-
dição de pactário ao sentir um “adejo”, um “gozo de agarro”, desenca-
deando imagens de um novo nascimento (“rio que viesse adentro a casa 
de meu pai”) e, por conseguinte, de um novo poder.

como se observa desde o início do episódio, a originalidade, toda a ma-
estria artística envolvida na representação do episódio das Veredas-mortas 
consiste em deixar os eventos oscilarem incessantemente entre as esferas da 
subjetividade e da objetividade. Ao leitor subtrai-se, com o jogo cambiante 
de afirmativas e negaças, a possibilidade de orientação mais segura; as sen-
sações relatadas apoiam-se no registro dos órgãos sensoriais e, ao mesmo 
tempo, sugerem a anulação destes, do que resulta uma profusão de expressi-
vos efeitos narrativos, à semelhança do oxímoro em que se manifesta a ten-
sionada expectativa do personagem: “Não vendo estranha coisa de se ver”.

É verdade que importantes sinais lançados pela narração post eventum 
fazem a representação ambígua pender com mais força para a dimensão 
subjetiva, a consumação da aliança com o “satanás dos meus infernos”. 
No entanto, está em ação aqui a reconstituição posterior do narrador 
que seleciona, organiza e elabora os indícios que apontam nessa dire-
ção. envolto na opacidade das vivências, o jagunço retorna das Veredas-
-mortas trazendo em si a convicção de ter passado por uma experiência 
crucial e, no fundo, inexprimível em palavras: “que isso não é falável. As 
coisas assim a gente mesmo não pega nem abarca. cabem é no brilho da 
noite. Aragem do sagrado. Absolutas estrelas!” 

em última instância, essa experiência seria a consumação efetiva do 
pacto em meio à cena noturna. Um acordo tácito, afinal, não repugnaria 
à entidade que ostenta também os cognomes de “calado” e “sempre-
-sério”. Além disso, quatrocentos anos após a façanha do doutor Faus-
to histórico, talvez já não seja mesmo necessário, como nos confessa 
Adrian leverkühn, o músico pactário de thomas mann, que as coisas 
se deem aqui de maneira explícita: “Não penseis [...] que, para a pro-
messa e o estabelecimento do pacto, eu tenha precisado de uma encru-
zilhada na floresta, de muito pentagrama mágico e conjuração grosseira, 
uma vez que já são tomás ensina que, para a apostasia, não se carece de 
palavras propiciadoras da invocação, mas qualquer ato já é suficiente, 
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mesmo sem homenagem explícita”. e antes disso, no célebre capítulo 
XXV, o próprio diabo já dissera que, para o selamento do pacto, eles 
não precisariam de encruzilhada na floresta ou de invocações mágicas.

Não mais carecendo que o diabo apareça em pessoa para a firmação 
do trato, então as dúvidas e angústias posteriores de Riobaldo terão 
sua razão de ser: “então, não sei se vendi? digo ao senhor: meu medo 
é esse.” No plano da história, o primeiro sinal de que os “prazos prin-
cipiavam” oferece-se a Riobaldo na intensa sensação de frio que o aco-
mete após as horas passadas na encruzilhada: “Nunca em minha vida 
eu não tinha sentido a solidão duma friagem assim. e se aquele gelado 
inteiriço não me largasse mais.”

se Rosa incorpora à sua elaboração literária do pacto o traço do 
“frio” (e também da “febre”), vale lembrar que no capítulo XXV do 
Doutor Fausto o diabo exala sem cessar a onda invernal que faz Adrian 
leverkühn tremer intensamente, embora em pleno verão italiano.

No início do capítulo XXiii da Historia, de 1587, quando o diabo surge 
de repente ao doutor Fausto, é dito que este “não se aterrorizou pouco” 
diante da horrorosa aparição – “pois embora fosse no verão, emanava 
uma corrente de ar tão fria do diabo que o doutor Fausto achou que fosse 
congelar”8. Vale lembra também, rastreando o frio que acomete Riobaldo 
após o ritual das Veredas-mortas, que tanto na Historia como na Tragical 
History de marlowe, o sangue do doutor Fausto se congela no momento 
da assinatura, o que leva mefistófeles a providenciar um braseiro para 
liquefazê-lo. e eis as palavras que calderón faz cipriano pronunciar no 
momento da assinatura do pacto (ato iii, cena XiX): “Pluma será este 
punhal, papel será este lenço branco e tinta para escrever é este sangue dos 
meus braços. Que frio! Que horror! Que assombro!”

No Grande Sertão o motivo do frio que envolve Riobaldo após a ence-
nação do pacto é preparado, com admirável requinte épico, por um epi-
sódio anterior em torno de uma pesada desavença com diadorim logo 
após o encontro daquele com sua futura esposa Otacília, na fazenda 

8 No original de 1587: Doct. Faustus erschrack nit ein wenig vor seiner Grewlichkeit. Denn vnangesehen, daß es im Sommer 
war, so gienge jedoch ein solcher kalter Lufft vom Teuffel, daß Doctor Faustus vermeinte, er müßte erfrieren.
A associação do diabo com o frio e o gelo encontra-se também em dante, que configura o nono e 
último círculo do inferno como a glacial Judeca, onde a lei do “contrapasso” (canto XXViii, v. 142) 
faz penar os que traíram a frio: Judas, Bruto, cássio e incontáveis outros traidores afundados no gelo.
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santa catarina.9 mas é talvez thomas mann quem tenha conferido 
maior complexidade a esse motivo que vem da Historia e da peça de 
marlowe. Pois a “frieza” se insinua também na condição que o diabo 
estipula ao músico leverkühn em troca de seus préstimos: “A tua vida 
terá de ser fria. Por isso não poderás amar.” com esse mandamento de 
renúncia ao amor (ao qual se atribui a faculdade de “aquecer”) parece 
explicitar-se componente incontornável nas histórias de pacto demoní-
aco, de tal modo que a transgressão tem por consequência a perda do 
ser amado – no Doutor Fausto a morte inominável do pequeno Nepo-
muk, no Grande Sertão a perda trágica de diadorim.

Observada, porém, a cláusula da renúncia, o diabo disponibiliza em 
contrapartida os meios necessários para a superação de obstáculos e im-
passes, como mais uma vez thomas mann formula de maneira paradig-
mática: “mandamos às favas a lerdeza, a timidez, os castos escrúpulos e 
as dúvidas”. mas essa promessa diabólica de ruptura não passa a vigorar 
também para Riobaldo após ter atravessado o ritual das Veredas-mor-
tas? Pois “às favas” são mandadas de fato todas as dúvidas e hesitações 
que antes o faziam assomar mais enquanto figura hamletiana do que 
fáustica: “se eu fosse filho de mais ação, e menos ideia [...] As razões 
de não ser”, como em certo momento o velho narrador se recorda do 
“pobre menino do destino”.

A partir do pacto, porém, o relato se impregna de indícios de que, 
como na contagem dos 24 anos acordados na Historia von D. Johann Faus-
ten e na versão de marlowe, os prazos começaram efetivamente a trans-
correr: Riobaldo torna-se falante e principia a dar ordens aos compa-
nheiros; as palavras lhe saem firmes, decididas, desafiadoras; passa a 
contestar abertamente as decisões de Zé Bebelo e, como por instinto, vai 
atualizando a cada passo sua regra de conduta: “A primeira coisa, que 
um para ser alto nesta vida tem de aprender, é topar firme as invejas dos 
outros restantes... me rêjo, me calejo!” também desaparecem os sonhos, 
a agressividade recrudesce, os cavalos assustam-se com sua presença, 
mas são prontamente subjugados ao grito de “Barzabú”.

9 Analisei mais detidamente o motivo do frio nesses dois episódios (a encenação do pacto nas Veredas-
-mortas e a desavença com diadorim motivada por ciúmes) no ensaio “Veredas-mortas e “Veredas-
-Altas: a trajetória de Riobaldo entre pacto demoníaco e aprendizagem”. in Labirintos da aprendizagem, são 
Paulo, editora 34, 2010 (pp. 17 – 91).
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Riobaldo destitui então Zé Bebelo, impõe-se como novo chefe – 
não sem antes matar dois jagunços em desacordo – e, agora de posse 
do cavalo de exceção siruiz, assume as rédeas do comando, as quais 
estiveram antes nas mãos de Joca Ramiro e medeiro Vaz. como que 
instintivamente, o primeiro ato simbólico do novo chefe Urutu-branco 
é galgar um “itambé de pedra muito lisa” e de seu cume saborear o novo 
poder: “tinham me dado em mão o brinquedo do mundo.” como não 
enxergar nesse “itambé” uma alusão à montanha a que o diabo conduz 
Jesus para avistar as magnificências do mundo e propor-lhe, em exata-
mente três tentativas, um pacto: “tudo isto te darei, se, prostrado, me 
adorares.” (mateus, 4: 1–11.)

O passo subsequente consiste em engrossar suas fileiras com arre-
gimentações forçadas; e é exibindo autoconfiança que o novo chefe dá 
início às manobras que o conduzem ao portento da travessia do liso 
do sussuarão, rumo ao combate final com as forças do Hermógenes: 
“safra em cima, eu em minha lordeza. [...] Ah, não, eu bem que tinha 
nascido para jagunço. [...] comi carne de onça?”

tomando decisões rápidas e certeiras, o chefe pactário, agora sob 
o cognome Urutu-branco, encaminha seus subordinados ao arraial do 
Paredão, para a luta final contras os “judas” comandados por Hermó-
genes e Ricardão. Pela “lei de caborje” firmada tacitamente no pacto 
das Veredas-mortas, o pactário Riobaldo deve agora “acabar com o 
Hermógenes, reduzir aquele homem”, retornando à cláusula que figu-
rou então para si mesmo. mas o final trágico da história faz com que 
diadorim assuma o seu lugar no duelo final, engalfinhando-se a faca 
com Hermógenes numa cena que rodopia sob a tripla ocorrência das 
palavras que dão plasticidade e concretude à epígrafe do livro: “... o 
diabo na rua, no meio do redemunho...”

impõe-se assim, agora em chave trágica, o mesmo tema da permuta-
bilidade que se anunciara centenas de páginas atrás com o caso do pacto 
do Faustino. mas esse tema é reiterado pouco antes da morte de diado-
rim, no encontro de Riobaldo com o fazendeiro Ornelas. este lhe conta 
então a “esquipática” historieta do doutor Hilário, jovem delegado na 
cidade de Januária que faz com que um outro homem – “sujeito mau, 
agarrado na ganância e falado de ser muito traiçoeiro” – passe por si e 
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receba em seu lugar uma portentosa paulada na cabeça. e Ornelas con-
clui sua narração desse modo: “Ante o que, o dr. Hilário, apreciador dos 
exemplos, só me disse: – Pouco se vive, e muito se vê... Reperguntei qual 
era o mote. – Um outro pode ser a gente; mas a gente não pode ser um 
outro, nem convém... – o dr. Hilário completou.”

cumpre assinalar por fim que o tema da permutação do destino tam-
bém está presente na longa tradição fáustica, ocupando posição central 
no extraordinário filme de René clair La beauté du diable, de 1959, e ainda 
em algumas versões da história de Fausto para teatro de marionetes, 
como a comentada por Walter Benjamin num de seus programas radio-
fônicos para crianças10. É quando o boneco de Fausto, em seus últimos 
instantes de vida, tenta ludibriar o cômico e simplório Hanswurst (lite-
ralmente João salsicha), a quem deve ainda algum dinheiro, na tentativa 
de escapar às garras do diabo. À guisa de pagamento, Fausto propõe 
trocar suas finas vestimentas pelas roupas miseráveis de Hanswurst; mas 
este, que aqui não se mostra tão tolo assim, recusa: “Ah, não; assim o 
diabo pode acabar levando a pessoa errada; antes que aconteça um equí-
voco desses, prefiro deixar o meu dinheiro com você.”

trata-se, mutatis mutandis, das mesmas palavras ouvidas por Riobaldo 
no “causo” do dr. Hilário: “Um outro pode ser a gente; mas a gente não 
pode ser um outro, nem convém...” contudo, se na narrativa do fazendeiro 
Ornelas o tema da identidade trocada aparece em registro jocoso – como 
no teatro de marionetes e em parte também no filme fáustico de René 
clair – esse tema lança luz sobre dois acontecimentos cruciais de Grande 
Sertão: Veredas, quais sejam, a morte de Joca Ramiro em substituição à de Zé 
Bebelo e, sobretudo, a de diadorim pela do presumível “pactário”.

Os “causos” de Faustino e do dr. Hilário ocultam, portanto, sig-
nificado dos mais expressivos e, por essa razão, Riobaldo incorpora à 

10 lembre-se que foi no teatro de marionetes que Goethe se deparou pela primeira vez com a figura do 
doutor Fausto, com a qual conviveria ao longo de 75 anos. No relato autobio gráfico Poesia e verdade o poeta 
narra nos seguintes termos o presente que recebe de sua avó no Natal de 1753: “Numa noite de Natal, 
porém, ela coroou todas as suas bondades ao nos apresentar um teatro de bonecos e, com isso, criar um 
novo mundo na velha casa.” e quando, aos 22 anos de  idade, põe-se à procura de temas para seus primeiros 
trabalhos dramáticos, ocorre-lhe a figura do doutor que conhecera na infância: “A significativa fábula 
do teatro de marionetes soava e reverberava em meu íntimo de múltiplas maneiras. eu também havia me 
movimentado por todas as ciên cias e fora remetido suficientemente cedo à vanidade de tudo isso. também 
havia feito muitas tentativas na vida e a cada vez voltado mais insatisfeito e torturado ao ponto de partida.”
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narrativa a visão de seu mestre Quelemém sobre a última historieta, isto 
é, que “os fatos daquela era faziam significado de muita importância em 
minha vida verdadeira, e entradamente o caso relatado pelo seo Ornelas, 
que com a lição solerte do dr. Hilário se tinha formado”.

mas Quelemém de Góis, mestre tardio de Riobaldo, é justamente a 
personagem que contribui de maneira decisiva para que a história narrada 
em Grande Sertão: Veredas se desloque da sombria encruzilhada fáustica para 
o luminoso caminho do romance de formação e aprendizagem. de seus 
conselhos e orientações não raro sibilinos, Riobaldo vai extraindo aos 
poucos a convicção de que não fez o trato fáustico, de que não vendeu a 
alma ao diabo. e é assim altamente significativo ser Quelemém de Góis 
quem confirma ao herói que as Veredas-mortas jamais existiram, pois na 
verdade se chamam Veredas-Altas. de suas palavras depreende-se, portan-
to, não só a volatilização do pacto, mas, sobretudo, a sugestão de que o 
jagunço Riobaldo teria antes comprado (e não vendido) sua alma. A árdua 
prova que o herói atravessou na encruzilhada erma é definitivamente sub-
traída ao influxo demoníaco e abre-se à dimensão do aperfeiçoamento, 
da aprendizagem, da formação. O “capinar” é solitário, mas a “colheita” 
comum, dissera muito antes o mesmo Quelemém, e ao leitor oferece-se a 
possibilidade de interpretar essas palavras sibilinas à luz da absolvição que 
voltará a soar nas derradeiras linhas do grande romance:

“Mas, por fim, eu tomei coragem, e tudo perguntei:
‘O senhor acha que a minha alma eu vendi, pactário?!’
Então ele sorriu, o pronto sincero, e me vale me respondeu:
– ‘Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou vender, às vezes, são as ações que 

são as quase iguais...’”

mas aqui já estaríamos nos distanciando da proposta desta palestra, 
que procurou expor a maestria com que Guimarães Rosa se apropriou 
da tradição fáustica para – mesclando-a com a linhagem do romance de 
formação e desenvolvimento – fazer de Grande Sertão: Veredas uma excep-
cional contribuição brasileira à literatura mundial.
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entre a cegueira e clarividência: 
leitores e autores cegos e suas 
formas de redescobrir os textos

Denise  Schitt ine

De repente o mundo das letras, palavras e páginas conhece seu crepúsculo. 
O vento sopra a chama da vela. A luz se apaga. Leitores não reconhecem 
mais suas famílias de escritores. Escritores não enxergam mais as fontes de 
inspiração. Com o que contam leitores e escritores cegos para refabularem 
suas histórias? Com a fé? Ler e escrever no escuro: a literatura através da 
cegueira (Editora Paz &Terra) mostra que é a fé no outro, na voz amada 
e na leitura compartilhada que fará com que os textos encontrem uma voz. 
E o que antes era visto por um, pode ser lido por outro e ouvido por dois.

O que importa no momento da leitura é que tudo seja 
perfeitamente encenado: o ledor, o texto e a plateia. 
essa santíssima trindade sem a qual o prazer pela 

leitura e a escrita não existiria. saímos dela, no reino da ociosi-
dade e lassidão da cama, entre os lençóis com a voz quente de 
nossos pais, e voltamos a ela quando a luz dos olhos se apaga, 
para renovar os nossos votos de compromisso como leitores. 
de súbito, viramos de novo aquele leitor da primeira infância, 
encantado e incansável, que sempre puxa os fios da história, 
olhando o seu ledor e pedindo: “mais”.
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todos nós já fomos esse leitor, todos nós já nos flagramos reivindicando 
uma história de novo, seja no passado para o nosso tutor, seja no presente 
para ganhar tempo. Uma história que possa desdobrar e, quem sabe, esten-
der nosso tempo de vida e de amor. É nesse outro, o ledor, que os leitores 
e autores cegos vão reencontrar a potência do texto. sartre, quando criança, 
descobriu uma segurança e eloquência numa mãe tímida e servil.

Anne-Marie fez-me sentar à sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou 
as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a 
cabeça: quem estava contando? O quê? E a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum 
sorriso, nenhum sinal de conivência, eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia 
sua linguagem. Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante, 
compreendi: era o livro que falava.1

Aquela voz tinha o poder de dar vida às fadas que estavam dentro dos 
livros. “As fadas estão aí dentro?”, pergunta o menino sartre incrédulo.

A vida toda, em nossas leituras, buscamos de novo o alento dessa 
voz. com a maturidade, ela se encolhe, se interioriza e está em nós, em 
silêncio, acompanhando o texto, concordando, criticando e refazendo-
-o: é a voz interior. e o que desejamos, videntes ou não, é reestabelecer 
esse equilíbrio de uma apresentação completa onde há um ledor apai-
xonado, dominando a história, fazendo sair das páginas a fantasia; o 
ouvinte, presente no momento único de tempo e espaço onde a leitura 
acontecerá; e o livro, a transformar-se em matéria viva. O casamento se 
refaz: livro, leitor e história.

 � O olhar
essa tríade, irmandade compacta, esteve dispersa por mais de um 

século. O fio que ligava o leitor ao texto era o olho, potência renascen-
tista, senhor do conhecimento. Nas palavras de leonardo da Vinci em 
seu livro Traité de la peinture:

É o príncipe das matemáticas: suas disciplinas são intimamente certas; determinou as al-
titudes e dimensões das estrelas; descobriu os elementos e seus níveis; permitiu o anúncio de 

1 sARtRe, Jean Paul. As palavras. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2000, pp. 34-35.
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acontecimentos futuros, graças ao curso dos astros; engendrou a arquitetura, a perspectiva, a 
divina pintura [...].

O que o olho não faz?2

O olho percorre as palavras, perscruta os caminhos, silencia a leitura, 
exila o leitor. O “estar no mundo” desse leitor é marcado pela bolha 
invisível que ele desenha em torno de si e seu objeto de desejo e apren-
dizado: o livro. 

mas é também o olho que engana, que disfarça, que atraiçoa, que 
seduz, que paralisa. ele tem uma potência realizadora, mas também, e 
em muitos momentos, destruidora. em desobediência às regras impos-
tas pelos anjos, a mulher de ló olha para trás em busca de um registro 
da destruição de sodoma e se transforma numa estátua de sal. Um 
olhar que, de tão poderoso, fazia a medusa petrificar todos os homens 
que ousassem contemplá-la. tão traiçoeiro que fez Orfeu desafiar as 
condições impostas por Plutão e olhar para trás ao conduzir para fora 
de Hades a sua amada eurídice. Orfeu salva o amor com a força da sua 
voz, mas perde eurídice pela segunda vez ao confiar na visão. em auto-
punição à sua cegueira moral e para não enxergar o seu terrível destino, 
Édipo arranca os próprios olhos. O Renascimento vinha para reafirmar 
o poder do olhar. Poder que tinha a sua origem distante na mitologia. O 
olhar está no cerne das interdições divinas: não se pode olhar os deuses 
sem que eles o permitam. em sinal de respeito, os homens devem baixar 
os olhos, expressão ligada à humildade até os dias atuais.

Na etimologia das palavras ligadas ao ato de ver há a obscuridade 
em significados como esconder, ocultar, escurecer e escuridão, mas, no 
extremo oposto, sentidos como: luz dos olhos, irradiar, brilhar, mos-
trar, clarear. e é nesse segundo grupo que se insere o olhar interior, 
do conhecimento e da invenção, um outro olhar, que vê mais porque 
sonha, porque vê além e é dele que o leitor vai se beneficiar. esse olhar 
da sabedoria é diferente do simples olhar curioso denunciado por santo 
Agostinho no livro X de Confissões: “(...) um desejo de conhecer tudo, 
por meio da carne. esse desejo curioso e vão disfarça-se sob o nome 

2 dA ViNci, leonardo. Traité de la peinture. Paris: chastel, 1987, pp. 89-90.
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de conhecimento e ciência. como nasce da paixão de conhecer tudo, 
é chamado nas divinas escrituras, de concupiscência dos olhos (...)”3. 
É como se o olhar não se contentasse com a superfície das coisas e, 
desavisadamente, usurpasse os outros sentidos. e essa contaminação é 
tão naturalizada que não nos damos conta quando ela passa para a lin-
guagem. dizemos: “veja o som desse instrumento”, ou “veja como isso 
brilha” ou ainda, “olha esse sabor”.

O leitor, seja de livros ou de mundo (e por isso também autor), se 
situa exatamente nesse lugar entre o ver e o conhecer: do grego o verbo 
eidô; observar, examinar, instruir, conhecer, saber. mas também, leitor e 
autor desenvolvem a função mais mística da visão ligada à da fantasia, ao 
fantástico, à imaginação e ao ser visionário, elementos necessários para a 
leitura e a escrita. e juntando o conhecimento à imaginação o poder do 
olhar basicamente se solidificou. Ver é saber. saber é ver além. A busca da 
sabedoria se dá “pela luz” ou “à luz de”. A própria filosofia é chamada 
de théoria, ação de ver, contemplar, e o théorema é “o que se permite con-
templar”, a regra o preceito. levando em conta que o conhecimento era 
considerado mérito de poucos “iluminados”, muitos ainda precisavam 
de luz e estavam, de certa maneira, cegos. mas, e quando a luz dos olhos 
realmente se esvai? Quando o conhecimento foi absorvido, mas os olhos 
– doentes, exaustos – não lançam mais uma luz sobre o texto? Jorge luis 
Borges em seu conhecido “Poema dos dons” fala de uma cegueira impo-
tente diante de uma biblioteca que só poderá ser lida nos sonhos: “desta 
cidade de livros se fizeram donos/uns olhos sem luz, que só podem/ler 
na biblioteca dos sonhos”4. Os autores, criadores e leitores cegos buscam 
suas próprias fontes de luz e despertam seus olhos interiores.

 �  enxergar de dentro
No poema “les aveugles”, em Fleurs du mal, Baudelaire pinta um 

quadro impressionante dos cegos, claramente construído pelo olhar 
dos videntes. Os personagens do poema lidam com o desconhecido, 
o silêncio e a escuridão. embora um cego como Borges tenha insistido 

3 santo Agostinho. Confissões. são Paulo: Abril cultural, 1973. livro X, p. 222.
4 BORGes, Jorge luis. el hacedor. Buenos Aires: Alianza editorial, 2006. p. 64.
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que sua cegueira era amarela (não negra). com esse “ouro”, ele era 
capaz de fazer a alquimia que o levava à iluminação interior. Por serem 
um “mistério”, um “outro”, os cegos de Baudelaire são descritos como 
“horripilantes”, “terríveis”, “ridículos” e “estranhos”. movimentam-se 
como “sonâmbulos” porque o “brilho divino” de seus olhos já se apa-
gou, mas, corajosos, atravessam a escuridão e olham para cima. “O que 
buscam lá no céu os cegos que aqui estão?”, se pergunta o poeta (e nós 
também). Possivelmente uma luz que nós, videntes, não somos capazes 
de enxergar, uma luz interior.

Foi acreditando nessa “visão interior” que Platão solidificou a ideia 
de que só a visão do intelecto era capaz de vislumbrar a verdade, con-
templar os conceitos que, a princípio, eram invisíveis ao corpo. A des-
confiança do filósofo em relação aos sentidos encontrava sua raiz na 
divisão entre corpo e alma. Para ele, a visão física, corporal, era a princi-
pal responsável pelo engano e as ilusões. mas é a valorização da ciência 
e o surgimento do pensamento cartesiano no início da idade moderna 
que dariam o golpe de misericórdia na supremacia da visão como o 
principal e absoluto meio de conhecimento. O aperfeiçoamento do te-
lescópio por Galileu Galilei coloca em xeque confiabilidade dos olhos 
como principais filtros do mundo: havia uma variedade de coisas que 
os olhos humanos não podiam alcançar. marilena chaui atesta em seu 
belo ensaio “Janela da alma, espelho do mundo”:

Os olhos estorvam a visão. Iludem-nos, mentem-nos e, graças à geometria que preside o te-
lescópio, onde a experiência é guiada pela razão, confirmam o verso de La Fontaine [...]: “meus 
olhos nunca me enganam, mentindo-me sempre.” 5

Os olhos não eram mais a medida de todas as coisas. Por outro lado, 
o homem que quisesse desenvolver conhecimento e ser capaz de filosofar 
deveria abandonar a consciência do seu corpo e a distração que as visões 
do mundo a sua volta geravam para que alma fosse iluminada pelo ver-
dadeiro. As teorias neoplatônicas, encabeçadas por Plotino, defendiam 
que os olhos da carne deveriam ser fechados para que o homem pudesse 

5 cHAUi, marilena. “Janela da alma, espelho do mundo”. in: Adauto Novaes (org). O olhar. são Paulo: 
companhia das letras, 2006, p. 55.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   143 25/09/2017   21:21:50



144  Denise Schittine

finalmente mergulhar no belo. era preciso preparar o terreno para abrir 
“o olho do espírito”. Não apenas a filosofia como a religião embarcaram 
nesse ponto de vista. instaura-se, então, uma tradição contra as belezas 
corporais, que iludem e enganam. O olhar externo tinha um alcance su-
perficial e pouco verdadeiro. A fábula de Narciso transforma-se na me-
táfora ideal para esse momento: o homem que se apaixona pela própria 
imagem refletida e, ao tentar tocá-la, morre afogado nas águas do rio.

Plotino também acreditava na divisão entre corpo e alma e descon-
fiava dos sentidos, que traem, mas apresentava uma saída contra as vi-
sões mundanas: abrir o olho interior e manter o foco nas belezas da 
alma. Aquele que se fixava apenas nas belezas dos corpos estava fadado 
a ter a alma submersa num abismo intelectual obscuro e profundo le-
vando a uma convivência com as sombras. desembaraçar-se dos limites 
e da confusão que o olhar carnal gerava era uma forma de adquirir mais 
sabedoria e desenvolver um olhar espiritual. compreensivelmente, teó-
logos como santo Agostinho beberam nessa tradição neoplatônica. O 
olho interior não se prendia às aparências do visto, mas, ao contrário, 
poderia chegar a ter uma visão sobrenatural, embora o êxtase da con-
templação divina fosse reservado apenas aos santos. Ao enxergar melhor 
a própria alma, o homem desenvolveria a imaginação e o entendimento, 
duas características fundamentais para o trabalho de escrita e leitura.

então, havia uma cegueira que era o resultado apenas de uma de-
formação ou deficiência dos olhos e que tornava o homem incapaz de 
vislumbrar o mundo físico, mas existia outra, mais grave, que atingia a 
capacidade de conhecimento e de justiça. e o apagamento dos olhos car-
nais poderia ser compensado com uma excelente visão interior. descartes 
propunha uma solução radical para despertar esse olhar interior: fechar os 
olhos, vedar os ouvidos, esvaziar o pensamento das imagens mundanas e 
voltar-se para si mesmo, passear internamente pela alma e aí buscar uma 
fonte de autoconhecimento. tornar-se cego ao espetáculo do mundo.

 � Na rota de tirésias
No verão de 1990, Jacques derrida sofreu uma paralisia facial de ori-

gem viral que durou exatos treze dias, mas que deu a ele a exata dimensão 
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das limitações da cegueira. curado, o filósofo imediatamente se empe-
nhou em organizar uma exposição com o acervo do museu do louvre 
sobre a cegueira. Qual não foi sua surpresa ao encontrar uma quantidade 
expressiva de desenhos que ele dividiu entre dois tipos de cegueiras: a 
sacrificial e a transcendental. A primeira, em geral, é o tema do desenho: o 
sacrifício corporal da perda dos olhos representado no acontecimento da 
imolação, no espetáculo e na representação dos cegos. A segunda surge 
exatamente da invisível condição de possibilidade do desenho: desenhar 
sem um modelo à frente, sem um objeto real para “copiar”.

A cegueira transcendental nos interessa porque trata de uma das exi-
gências da criação: para se ler bem o mundo é preciso estar “cego”. toda 
a produção artística parte de uma cegueira inicial, de uma escuridão 
fundadora, para depois ir se aclarando na medida em que a criação avan-
ça. A metáfora dessa proposta de criação, em que a memória substitui a 
percepção, está no cerne do relato exemplar de Dibutade, que caracteriza 
a origem do desenho (mas que podemos pensar como a gênese de ou-
tras criações como a composição e a escrita, por exemplo).

A história da jovem corintiana foi tema de diversas pinturas. di-
butade, obrigada a se separar do amante que vai viajar por uns dias, 
decide cristalizar a imagem do ser amado contornando a sombra desse 
homem na parede com a ajuda de uma lâmpada. enquanto ela desenha, 
não pode vê-lo porque precisa dar costas a ele para a operação. em 
algumas obras sobre o tema, dibutade conta com a ajuda de uma per-
sonagem para avançar nos contornos do amante: o cupido. mas existe 
uma especificidade: eros está sempre de olhos vendados, o que restaura 
o mito do “amor cego”, de amar alguém para além de suas qualidades 
visuais. e o amor precisa ser demonstrado sem a ajuda do olhar: “como 
se ver fosse proibido para desenhar, como se só desenhássemos com a 
condição de não ver, como se o desenho fosse uma declaração de amor 
destinada à invisibilidade do outro.”6

em todas as representações desse quadro, o importante é que a ima-
gem do amante é construída na sombra, é uma skiagraphia, uma arte da 
cegueira. dibutade abre mão de seus sentidos e percepções e baseia-se 

6 deRRidA, Jacques. Mémoires d’aveugle. Paris: editions da la Réunion des musées Nationaux, 1990, p. 54.
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na memória para esboçar seu amor. O que a lenda de dibutade mostra? 
Que mesmo que os modelos estejam presentes, no ato de criação ou de 
leitura o que acionamos diretamente é a memória e a imaginação; e ambas 
recebem a influência do filtro do amor. dibutade usa o seu lápis como um 
bastão de cego para guiá-la pela sombra: os dois coincidem para formar 
o desenho. O fato é que o primeiro ato, o da criação, é feito no escuro e 
no isolamento: no princípio da escrita de uma obra, todo autor é metafo-
ricamente cego. Já a leitura necessita da solidão, do silêncio e da coragem 
de atravessar um texto: ao abrir um novo livro sem conhecer o “trajeto”, 
todo o leitor é também metaforicamente cego. A leitura e a escrita são 
atos que começam na obscuridade e, pouco a pouco, vão se iluminando 
com a ajuda dos afetos e da memória.

Não é à toa que existe uma tradição mitológica que associa o saber 
à cegueira. Na Grécia Antiga, havia pelo menos três personagens capa-
zes de professar a verdade pelas qualidades que os distinguiam: o rei, 
o adivinho e o aedo (ou poeta). O último por ter acesso pela memória 
ao invisível e ser capaz de enunciar “o que é, o que foi e o que será”. 
Não é apenas mnemosine (memória), esposa de Zeus, mas também 
suas filhas, as musas, que auxiliam e inspiram o poeta e fazem com que 
a sua palavra alcance a verdade. tradicionalmente, o poeta tinha uma 
dupla função: devia celebrar os deuses e cantar os feitos humanos. tudo 
o que ele contava poderia, então, ser fixado como Verdade (Alethèia) e 
memória coletiva. era um trabalho arriscado, alvo de muitas cobranças, 
porque dava ao poeta um poder soberano: como um árbitro supremo, 
ele decidia se um homem merecia ser lembrado ou não. A palavra poé-
tica estava no meio de dois polos: a censura e o louvor, que determinam 
quais homens seriam glorificados, quais cairiam no esquecimento; quem 
merece a imortalidade e quem ficará preso ao olvido.

Na Grécia Antiga, os deuses subtraíam a visão do poeta e lhe davam 
em troca o dom da palavra e da memória. estranhamente, a maioria 
dos poetas da Antiguidade terminava cega. entre eles o reconhecido 
Homero; tamiris, que perdeu sua lira e sua visão por se vangloriar de 
ser o melhor entre os poetas; e demódoco, de quem as musas tiraram 
a “luz dos olhos” para dar em troca o “doce cantar”. Os historiadores 
acreditam que a cegueira era uma maneira de fechar os olhos físicos e 
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voltar-se para o interior para dar mais atenção à palavra. mas a hipótese 
mais concreta é de que os reis cegavam os poetas para impedi-los de se 
deslocar em direção a outros reinados e cantar as glórias dos oponen-
tes. Além dos bardos, os adivinhos tinham o mesmo poder da palavra 
mágico-religiosa proveniente da Verdade e da memória. tirésias foi a 
figura mais poderosa entre eles. Filho do espartano Éveres com a ninfa 
clarico, ele foi o adivinho mais importante do ciclo tebano. Respeitado 
pelo povo de tebas, previu destinos coletivos e trajetórias individuais, 
como a sina do rei Édipo. tirésias perdeu sua visão por desafiar os 
deuses, mas ganhou em troca o dom da previsão e da sapiência sobre o 
presente, o passado e o futuro para toda a eternidade.

estranhamente, uma gama de escritores, poetas e leitores ocidentais 
se tornaram herdeiros da tradição de tirésias: sábios cegos. milton es-
creveu Paraíso Perdido cego, acreditando passar por uma provação divina. 
dante, depois de um problema de vista, se revelou eterno adorador de 
santa luzia. Jorge luis Borges tentou se preparar para a cegueira, mas 
notou que não estava pronto quando não pôde mais ver o paraíso da 
Biblioteca Nacional de Buenos Aires. João cabral, ao perder a luz dos 
olhos, não pôde mais escrever seus poemas, que eram extremamente 
visuais. José mindlin sabia de memória todos os livros lidos e amados 
de sua biblioteca. esses homens, provenientes da linhagem de tirésias, 
transformaram-se em demiurgos, deuses menores criadores de seus pró-
prios mundos de poesia e imaginação.

mas para restaurarem sua relação com os livros, essas caixas mágicas 
e misteriosas, contaram com a ajuda da memória; fiel escudeira dos 
antigos poetas, de suas bibliotecas físicas e mentais, e, principalmente, 
da leitura compartilhada. e, a partir daí, aprenderam a revalorizar a voz 
como um poderoso instrumento, a procurar um ledor que pudesse fa-
cilitar a relação entre eles e o texto e encontrar nesse ledor a voz amada, 
aquela de que falamos no início desse texto. A visão nos faz descobrir e 
amar o conteúdo dos livros; a falta dela fez esses homens revisitarem a 
sua primeira relação como leitores e redescobrirem a potencialidade da 
fala. Por isso a cegueira é uma forma de sapiência, poder, mas também 
um pedido de ajuda ao amor.
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Páginas de leonardo da Vinci 
em tradução manuscrita

Paulo Henrique Pappen

este texto fala do projeto de tradução que realizei a 
partir de alguns “manuscritos” de leonardo da Vinci 
(1452-1519), como pesquisa de mestrado que fiz, com 

bolsa da cAPes, na Pós-Graduação em estudos da tradução 
na Universidade Federal de santa catarina (PGet/UFsc).

digo “manuscritos” entre aspas porque não se tratam ape-
nas de palavras escritas à mão. Foram escritas à mão, sim, mas 
nessas folhas, junto com as palavras escritas, se encontram (nos 
dois sentidos desse verbo) desenhos, ilustrações, esboços, ra-
biscos. e, no entanto, quando se traduz tradicionalmente esse 
material, costuma-se ignorar tudo que não seja “palavra”. isto 
é, os textos de leonardo são em geral publicados em forma de 
livro tradicional: livros tipografados, compostos por palavras 
tomadas em seu aspecto conceitual, com ênfase na dimensão 
informativa dos textos. É um ponto de vista válido, eviden-
temente, sobretudo quando se pensam nas contingências do 
mercado editorial: um livro impresso com imagens poderia 
sair muito mais caro. de minha parte, no meu projeto de tra-
dução, eu não quis negligenciar o fato de que, além de escrever, 
leonardo desenhava, ilustrava, rabiscava, calculava, tudo isso 
de modo imbricado e, me parece, indissociável1. 

1 isso pode ser facilmente visualizado nos códices de leonardo digitalizados no site da 
Biblioteca leonardiana: http://www.leonardodigitale.com/
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literatura. em 
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o livro Estudo de 
causo (editora 
Penalux) e o 
documentário 
Uma história de 
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Vejamos o percurso que realizei nesse projeto. Vamos começar visua-
lizando a Figura 1, a seguir.

Figura 1 – Codice H (1493-94), ff. 133r-134v.
Foto: site da Biblioteca leonardiana. disponível em: http://www.leonardodigitale.com/ 
Acesso em: 7/8/16.

A Figura 1 é um exemplo de como são as folhas deixadas por leonar-
do. Na parte superior, em tinta preta, estão algumas anotações de estu-
dos gramaticais de latim. Observe que a escrita é espelhada, partindo da 
direita para a esquerda, como é comum entre canhotos e canhotas (bem 
como em árabe e hebraico).

Abaixo, em sanguínea, está escrito: le cose vedute da 1 medesimo occhio 
parranno alcuna volta grande alcuna volta piccole, que traduzo como “as coisas 
vistas por 1 mesmo olho parecerão alguma vez grande e alguma vez pe-
quenas”. É uma tradução literalizante, que deixa explícita a antiguidade 
do texto e me permite tentar manifestar o ritmo de leonardo. Ou seja, 
me apoiei em teóricos como Henri meschonnic, para quem “[m]ais 
do que o sentido, e mesmo onde o sentido das palavras aparentemente 
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não é modificado, o ritmo transforma o modo de significar.” (1999: 102, 
tradução minha)2.

minha tradução pode ser vista na Figura 2:

Figura 2 – tradução das páginas 133r-134v. Codice H (1493-1494). caneta nanquim sobre papel 
couchê. 21 x 29cm.
Foto: site da Biblioteca leonardiana. disponível em: http://www.leonardodigitale.com/
Acesso em: 7/8/16. 

Repare como a coloração varia entre a Figura 1 e a 2: isso se deve ao 
processo de impressão, ou seja, à manipulação pela qual vão passando 
essas folhas, o que o meu projeto procura respeitar. Guardadas as pro-
porções, as folhas usadas por leonardo da Vinci também passaram por 
processos de manipulação e sofreram com as contingências do tempo 
e do espaço. em certa medida, portanto, no meu trabalho eu traduzo 
também essa materialidade, que se reflete no fato de cada folha ser única 
e irrepetível. 

2 mescHONNic, Henri. Poétique du traduire. lagrasse: Verdier, 1999.
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O processo artístico e tradutório foi o seguinte. eu copiava a imagem 
do site da Biblioteca leonardiana ou de alguma outra página de internet 
em que encontrasse uma reprodução de boa qualidade. então, eu fazia 
uma impressão digital e escrevia à mão a minha tradução. Usei a mão 
direita, mas escrevendo de modo espelhado. Não traduzi as palavras em 
latim, já que elas são estrangeiras também no texto-fonte. considere que, 
assim como o texto em italiano, meu texto em português brasileiro não 
usou vírgulas e, onde aparece um numeral (o risquinho com uma bolinha 
em cima representa o número 1), traduzi também com um numeral. 

chama atenção a fragmentaridade e a miscelânea constitutivas das fo-
lhas deixadas por leonardo. como se pode ver nas Figuras 1 e 2, não se 
trata apenas de palavras escritas. se trata, na verdade, de uma imbricação 
muito comum aos materiais que produzimos em nossos estudos rotinei-
ros, nossos “diários de bordo” ou mesmo “livros de artista”, cheios de 
rabiscos, anotações esparsas, ideias a serem desenvolvidas, frases copiadas, 
desenhos feitos com fins específicos ou apenas por tédio. 

se quisermos trabalhar com esse material deixado por leonardo da 
Vinci temos que fazer uma escolha principal, entre tentar reorganizar 
o caos ou incorporar a desordem. melhor: precisamos escolher entre 
rejeitar a organização caótica desses manuscritos ou aceitar a ordem 
do caos que eles apresentam. e isso vale tanto para a área da tradução 
quanto para as Artes Visuais. meu gesto aqui é de aproximação, uma 
aproximação que, segundo me consta, ainda não foi feita em relação aos 
manuscritos de leonardo: valorizar tanto a parte “literária” quanto a 
parte “visual” das páginas produzidas por ele. 

em geral, de acordo com uma pesquisa inicial feita por mim (a ser 
publicada), na qual analisei catorze antologias que apresentam em por-
tuguês alguns textos de leonardo (treze edições brasileiras e uma por-
tuguesa), a maioria dos projetos optou pela primeira alternativa: orga-
nizar os escritos de leonardo, selecionar os fragmentos e dispô-los em 
forma de livro. essa tarefa envolve uma série de reescritas. No fundo, é 
uma “manipulação da fama”3, no intuito de mostrar leonardo da Vinci 
também como um autor de aforismos, fábulas, textos técnicos etc. Para 

3 leFeVeRe, André. Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame. New York: Routledge, 1992.
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esses propósitos, é necessário mostrar os escritos dele de modo mais 
ou menos coerente com a estética habitual dos livros. logo, são feitas 
antologias que separam os textos por temática. 

Por exemplo, o livro Obras literárias, filosóficas e morais, da editora 
HUcitec4 é composto por diversas seções internas, que dividem os 
textos de leonardo entre “pensamentos”, “fábulas”, “alegorias”, “proê-
mios” etc. esse é um modelo do que em geral é feito a partir dos manus-
critos de leonardo. É o resultado de uma série de reescritas: primeiro, é 
preciso “decodificar” a grafia de leonardo; depois é preciso transcrever, 
adequando os textos à ortografia do italiano atual, acrescentando-se 
pontuação e, eventualmente, corrigindo alguns “erros”. isso está per-
meado pela ideia de que é preciso preparar o texto para que ele possa ser 
lido por “leigos”. As traduções existentes no Brasil são feitas geralmente 
a partir desses livros já editados. Assim fica possível apresentar leonar-
do como um autor, inclusive, de literatura e filosofia, acompanhando a 
imagem dele como um artista, no sentido atual, e não como o artífice 
que ele realmente era5. 

esse é o caminho usual: antologizar. selecionar uma espécie de “the 
best of ” e montar um livro. No máximo, são reproduzidas algumas ilus-
trações, mas deslocadas, descontextualizadas, desencontradas, seguindo 
o mesmo raciocínio usado no tratamento dos trechos escritos. A não ser 
o caso específico de Os cadernos anatômicos de Leonardo da Vinci6, nenhuma 
das antologias encontradas pela minha pesquisa inicial estabelece uma 
relação direta entre texto e desenho. essa obra, no entanto, se restringe 
às investigações de anatomia e fisiologia feitas por leonardo. A minha 
ideia, então, era traduzir a partir do italiano de leonardo e apresentar 
uma certa variedade de páginas que fossem representativas da multipli-
cidade dos manuscritos dele.

4 ViNci, leonardo da. Obras literárias, filosóficas e morais. seleção e apresentação de carmelo distante. 
tradução de Roseli sartori. são Paulo: HUcitec, 1997.
5 Para uma discussão a esse respeito, veja KicKHÖFel, eduardo Henrique Peiruque. “A Philosophiae 
partitio de Gregor Reisch. Um mapa para ler o Renascimento”. in: Limiar, vol 2, n.o 3, 2014, pp. 85-115. 
6 Idem. Os cadernos anatômicos de Leonardo da Vinci. tradução do italiano para o inglês, comentários e intro-
dução de charles d. O’malley e J. B. de c. m. saunders. tradução para o português de Pedro carlos 
Piantino lemos e maria cristina Vilhena carnevale. cotia: Ateliê editorial / campinas: editora da 
UNicAmP, 2012.
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Para isso, propus um caminho que se desviasse da “literolatria” de 
que fala Arlindo machado: “o culto do livro e da letra”, uma “crença 
inabalável no poder, na superioridade e na transcendência da palavra, so-
bretudo da palavra escrita” (ênfase na edição consultada)7. me propus 
a fazer algo diverso porque, em primeiro lugar, considero que “a parte 
literária” de leonardo, e mesmo a parte “científica”, já foram suficien-
temente bem apresentadas; isto é, pelo menos para fins de introdução 
ao trabalho escrito de leonardo, as catorze antologias encontradas em 
português parecem servir. em segundo lugar, proponho algo diferente 
porque acredito que seja importante fazer um movimento de aproxima-
ção entre as áreas de letras e as Artes Visuais, e não apenas porque estou 
lidando com manuscritos de uma pessoa consagrada pelo seu trabalho 
visual, mas porque tenho visto na escrita um aspecto muito mais visível 
do que “lível”. Quando leio, acabo sendo atravessado principalmente 
pelo aspecto de desenho das grafias, da disposição dos parágrafos, das 
cores contrastantes.

em um texto sobre o artista visual cy twombly (e muito mais), 
Roland Barthes diz que cy twombly “liberta/libera/livra a pintura 
da visão”8. e o que eu tento fazer também é libertar, liberar e livrar a 
escrita da leitura. isto é, as páginas de leonardo da Vinci que traduzi 
não precisam ser lidas para gerar sentido de leitura. elas não precisam 
fazer sentido, certamente não aquele sentido que se costuma buscar em 
textos tipografados. Por isso a ideia de manuscrever as traduções, o que 
dá vazão, mais do que à leitura, à visualidade da palavra. Acontece que,
ante uma escrita traçada à mão, é ainda a inteligibilidade dos signos que nós consu-
mimos, mas elementos opacos, insignificantes – ou antes: de uma outra significância 
– retêm nossa vista (e logo nosso desejo): o contorno nervoso das letras, o jato de tinta, 
o arroubo dos pés das letras, todos esses acidentes que não são necessários ao funciona-
mento do código gráfico e, por consequência, são já suplementos. (p. 135, ênfase na edição 
consultada, tradução minha)9.

7 mAcHAdO, Arlindo. O quarto iconoclasmo e outros ensaios hereges. Rio de Janeiro: Rios Ambiciosos, 2001.
8 BARtHes, Roland. “cy twombly ou ‘Non multa sed multum’”. in: BARtHes, Roland. L’obvie et 
l’obtus. essais critiques iii. Paris: seuil, 1982, pp. 128-143.
9 Op. cit.
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talvez se possa buscar, portanto, uma “outra significância” nas pági-
nas em que apresento minhas traduções. isto é, a implicação da minha 
pesquisa em tradução, em vez de mais uma antologia com textos de 
leonardo, é uma “miscelânea caótica” que, para se realizar no mundo, 
não precisa ser necessariamente lida como um livro. 

Outro aspecto do meu projeto é a performance de escrita que expe-
riencio, remetendo à ideia de “palavra-performance” lançada por ca-
mila Alexandrini (2015)10. A “palavra-performance” é aquela que “[...] 
rabisca os espaços (em branco ou não) da página e dilacera a pretensão 
de domínio da escritura”. mas a performance, no meu caso, ocorre so-
bretudo porque me proponho a escrever de modo espelhado, como fazia 
leonardo. e, como Roland Barthes imitando os traços de cy twombly, 
digo que “[...] eu não copio o produto, mas a produção. eu me coloco, 
se se pode dizer: no passo da mão.” (p. 139, ênfase na edição consultada, tra-
dução minha)11. Ou seja, em certo sentido, minha grafia traduz a grafia 
de leonardo. minha mão direita traduz a mão esquerda dele. Para além 
do estranhamento linguístico, há o estranhamento corporal. Além dos 
textos, eu traduzo o gesto de leonardo.

como se vê na Figura 2, tento ocupar o mesmo espaço de parágrafo 
que leonardo, mas escrevo em caixa alta, enquanto o texto-fonte é em 
cursiva. Além disso, uso uma cor diferente, mais forte. Uma vantagem 
que encontro em escrever a tradução à mão é poder seguir o ritmo do 
texto de leonardo, que está em relação direta com o espaço da folha, 
com o suporte material. dessa maneira, fica acentuada a tradução: o 
texto em italiano está numa posição de subtexto. literalmente, o texto 
que veio antes está na base do texto que veio depois, numa dinâmica que 
lembra e ao mesmo tempo contraria a dinâmica de palimpsesto. “Pa-
limpsesto imperfeito”, diria João Barrento, e acredito que meu trabalho 
possa dialogar com esse conceito: 
[é] no intervalo entre o “mesmo” impossível e o “quase” necessário que se instalam – têm 
de se instalar, porque não lhes é concedido outro espaço que não seja o desse desvão – todos 

10 AleXANdRiNi, camila. “Palavra-performance: um estudo por vir”. in: Cultura e fé, n.o 149, jul.-
-dez., 2015, pp. 287-295. disponível em https://www.idc.edu.br/upload/revistas/43/Palavra_perfor-
mance.pdf. Acesso em 19/7/16.
11 Op. cit.
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os manipuladores do real textual, eternos fabricantes de palimpsestos imperfeitos. Por 
uma razão fundamental: porque o seu trabalho é um trabalho feito sobre as palavras, e 
sobre as palavras no tempo, o trabalho de quem vem depois e actua noutro palco.12

“desvãos”, diz João Barrento, “intervalo”. O que faço talvez possa 
ser visto como um palimpsesto imperfeito porque eu não apago o que 
está escrito antes. Assim, no caso da tradução manuscrita reproduzida 
na Figura 2, esses desvãos e intervalos do processo tradutório podem ser 
de fato visualizados, por meio das entrelinhas que geram uma espécie 
de textura visual, conforme a expressão da artista e professora cláudia 
Zanatta (2016, em comunicação pessoal). A relação entre essas manifes-
tações artísticas (escrita, desenho, tradução) passa a ser inequívoca. eu 
gostaria que esta fosse uma contribuição epistemológica da minha pes-
quisa para os estudos de tradução: a visualização do gesto tradutório. 

O projeto era trabalhar diretamente em cima de fotografias impressas 
de páginas produzidas por leonardo da Vinci, de modo que a reescrita 
acontecesse em forma de sobrescrita: escrever acima, por cima ou em 
cima. Acredito que esse seja um gesto desconstrutor da expectativa que 
recai sobre a possibilidade de lermos na nossa língua o que outra pessoa 
escreveu na dela. Quer dizer, o modelo tradicional é traduzir apagando 
o texto-fonte, ignorando a visualidade do objeto-texto. Na melhor das 
hipóteses, o texto de que se traduziu é apresentado lado a lado. mas eu 
quis levar em conta o suporte em que a obra (no sentido conceitual) 
está disseminada (no sentido prático). No meu trabalho, o texto tradu-
zido se coloca junto, sobreposto, superposto e nas entrelinhas do texto/
imagem-fonte. As consequências disso são de natureza criativa, já que 
“[a] obra não é jamais a mesma quando inscrita em formas distintas, ela 
carrega, a cada vez, um outro significado.” (p. 71)13.

A textura visual que meu trabalho gera, me parece, é uma atitude 
de valorização do ato tradutório, já que, ao não apagar o texto-fonte, 

12 BARReNtO, João. “Palimpsestos imperfeitos (Que significa traduzir o cânone?)”. in: cOstA, 
Walter; GUimARÃes, mayara R.; leAl, izabela. (Orgs.) Ensaios sobre tradução e cultura. Rio de Janeiro: 
7 letras, 2013, pp. 7-19.
13 cHARtieR, Roger. A aventura do livro: do leitor ao navegador: conversações com Jean lebrun / Roger 
chartier. tradução de Reginaldo carmello corrêa de moraes. são Paulo: imprensa Oficial do estado 
de são Paulo; editora UNesP, 2009.
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estou mostrando visualmente a tradução, o aspecto visual da recriação 
do texto. O exercício que realizo poderia servir para desvelar uma rela-
ção natural entre as artes escritas, lidas e visuais, e também para ressaltar 
o lado artístico no trabalho com as palavras. Quem sabe não são as 
próprias páginas de leonardo que me pedem para traduzi-las dessa ma-
neira? como se costuma dizer nos cursos de tradução, é o próprio texto 
que determina como quer ser traduzido. impossível não citar Walter 
Benjamin agora: no texto fonte “jaz a lei da tradução, como que oclusa 
[beschlossen] na sua própria traduzibilidade.” (p. 212, itálico na edição con-
sultada, qual seja, a tradução de Haroldo de campos para um excerto 
desse texto de Benjamin)14. 

creio que todo mundo que traduz acaba enfrentando uma angústia, 
ou ao menos uma melancolia, que decorre de uma frustração ao tentar 
dizer em determinada língua o que alguém diz em outra. mais do que a 
frustração ao tentar dizer o que o outro diz, existe a frustração ao tentar 
dizer como o outro diz. Na minha pesquisa, me deparei ainda com a 
angústia de tentar dizer onde o outro diz. isto é, além de precisar resol-
ver a questão inicial, que é a tradução sob um ponto de vista textual e 
conceitual, senti necessidade de buscar alternativas para uma tradução 
do material, dos manuscritos em sua dimensão de objeto físico. 

Nesse percurso, perdi uma capacidade que eu tinha de separar o as-
pecto “textual” do “visual”. A pesquisa me ampliou o olhar literológico 
com que eu costumava reagir aos fenômenos de escrita, tais como essa 
aparentemente insuperável tecnologia chamada livro. Agora, quando me 
deparo com palavras escritas em determinado livro, além de pensar no 
que e em como as palavras me dizem, penso também em onde essas palavras 
estão. Por exemplo, o tamanho da folha em que elas estão dispostas. 
A cor do papel. O tipo da letra. O peso do livro. O fato de as folhas 
estarem rabiscadas por alguém que as usou anteriormente. esse onde do 
texto merece tanta atenção quanto o como e o o quê. 

O fato de eu não montar um livro no formato tipografado, encader-
nado, encapado não significa que eu não tenha feito uma seleção, mas os 

14 BeNJAmiN, Walter. “die Aufgabe des Übersetzers [Ao que se dá e o que dá o tradutor] [A tarefa 
do tradutor]”. [excerto] tradução de Haroldo de campos. in: cAmPOs, Haroldo de. Transcriação. 
Organização de marcelo tápia e thelma médici Nóbrega. são Paulo: Perspectiva, 2015, pp. 211-14.
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critérios da seleção eram a aleatoriedade e a afinidade a partir das con-
tingências dessa aleatoriedade. consequentemente, não haveria razão 
para estabelecer uma ordem de apresentação das páginas. elas vieram, 
portanto, soltas, dentro de um envelope anexado à dissertação de mes-
trado, como cartas de um baralho: elas devem estar embaralhadas para 
que o jogo seja possível. O jogo – esse é o ponto – da aleatoriedade, do 
caos, da fragmentaridade em que se encontram (nos dois sentidos desse 
verbo) os manuscritos de leonardo da Vinci. Portanto, optei por gerar 
uma miscelânea, uma mistura, e não uma antologia, um “o melhor de”. É 
que entendo a diferença entre antologia e miscelânea da seguinte manei-
ra: antologia é um livro formado por textos reunidos a partir de critérios 
que visem gerar uma unidade ordenada (por exemplo, uma seleção de 
trechos sobre pintura, escritos por leonardo da Vinci); miscelânea é uma 
mistura quase ou de fato aleatória, uma reunião de textos sem a inten-
ção de formar uma unidade ordenada (por exemplo, a reunião total dos 
manuscritos que leonardo deixou quando morreu). 

A miscelânea produzida, chamada Páginas de Leonardo da Vinci, não 
foi concebida para ser um produto comercial. Pretendo apresentá-la 
em locais públicos como universidades, escolas, museus e bibliotecas. 
Nessas exposições, as pessoas poderão tocar as folhas e experimentar a 
aleatoriedade das páginas que leonardo da Vinci deixou e que, no meu 
trabalho, procurei traduzir. 

Parece-me normal que, para trabalhar sobre um autor variado, eu 
tenha buscado uma atitude variada também. como se, para traduzir 
leonardo, fosse interessante traduzir a postura dele em relação ao co-
nhecimento. essa postura, que talvez vá um pouco na contramão do 
especializacionismo que se vê tantas vezes na atualidade, é o que vou 
levar de mais substancial da pesquisa que realizei.
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contribuição italiana para a 
construção da identidade social 
e cultural do Rio de Janeiro

Aniello Angelo Avella

“Brasil, minha terra, terra dos meus verdadeiros amigos 
[...]”

Pier Paolo Pasolini, HiErarquia.

em seu número 200, de março de 2015, a revista Comunità 
Italiana apresentou aos leitores uma ampla reportagem 
intitulada: “Veja como os italianos foram e continuam a 

ser fundamentais na história do Rio”. Na ocasião dos 450 anos 
de fundação da cidade, a revista quis “dedicar este especial aos 
famosos ou anônimos italianos que fazem parte das maravi-
lhas de uma cidade tão especial”.

A louvável iniciativa deu voz e visibilidade a personagens 
conhecidos e menos conhecidos que deixaram um marco im-
portante de sua criatividade na vida artística, cultural, política 
e social do Rio de Janeiro, contribuindo para criar uma relação 
histórica da qual, até ainda há pouco tempo, se teve escasso co-
nhecimento.

Abafada pelo estereótipo segundo o qual a presença italia-
na no Brasil ficaria concentrada essencialmente em são Paulo, 
Rio Grande do sul e em poucas outras regiões do País, a ita-
lianidade da cidade maravilhosa sofreu incompreensível falta 
de atenção dos estudiosos das duas partes.

Università degli 
studi di Roma 
tor Vergata.
Universidade do 
estado do Rio 
de Janeiro.
istituto italiano 
di cultura di 
Rio de Janeiro.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   159 25/09/2017   21:21:51



160  Aniello Angelo Avella

entre as poucas obras que se ocuparam com seriedade deste assunto, 
o trabalho da socióloga cléia schiavo Weyrauch (2009) ocupa um lugar 
destacado. ela lança luz na capacidade dos imigrados de darem impulso 
à modernização da cidade, oferecendo traços de criatividade e beleza 
ligados à tradição da qual eram portadores. cléia trabalha em particular 
com o contingente dos oriundos das regiões do nosso “meridione”, 
área geográfica do antigo Reino das duas sícilias, com especial ênfase 
nos “calabrisi”. É interessante reparar que, apesar do modelo urbanís-
tico de referência da reforma da área central do Rio ser o parisiense, a 
realização foi efetivada por operários chamados diretamente da calábria 
pelo emprendedor Antonio Jannuzzi (lembremos os “scalpellini” de 
Fuscaldo, província de cosenza, famosos por sua manualidade de ele-
vado perfil e requinte). também neste caso, o modelo francês desejado 
pelas elites locais, querendo ter uma “Paris nos trópicos”, veio a ser 
reinterpretado à luz de nossa melhor tradição artesanal.

O caso da imperatriz teresa cristina de Bourbon, napolitana, irmã 
de Ferdinando ii, a qual casou com d. Pedro ii em 1843 e viveu no Brasil 
até a queda da monarquia, é realmente clamoroso. Até anos recentes, 
sua imagem foi reduzida à de uma sombra do marido: em comparação 
com o imperador Filósofo, amigo e interlocutor de personalidades de 
primeira grandeza nos mais variados campos do saber e das artes (man-
zoni, Hugo, Wagner, Nietzsche, Pasteur, charcot, Bell etc.), a impera-
triz napolitana foi rapidamente alcunhada de “mãe dos Brasileiros” e 
colocada pela historiografia exclusivamente no âmbito doméstico como 
se ela fosse totalmente privada de voz e interesses culturais. Pode-se su-
por, como foi escrito por maria eugenia Zerbini, “que todo o empenho 
dedicado à construção da imagem pública de d. Pedro ii tenha roubado 
a luz de teresa cristina, lançando-a na categoria de cônjuge invisível”.1

 Além disso, precisa levar em consideração o preconceito contra a 
dinastia Bourbon de Nápoles, que a historiografia brasileira herdou da 
itália do período sucessivo ao chamado “Risorgimento”: tendo sido 
derrotado nas guerras que haviam levado à unificação do País, o Rei-
no de Nápoles durante muito tempo foi retratado como reacionário, 

1 ZeRBiNi, m. e. , “A imperatriz invisível”, Revista de História da Biblioteca Nacional, 1 /ii/2007.
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domínio das superstições e da ignorância. somente em tempos mais re-
centes, ao se aproximar o aniversário dos 150 anos da unificação italiana 
(2011), a nossa historiografia emendou muitos pontos de vista evidente-
mente deformados e enganadores.

No Brasil, tal revisão acaba de ser iniciada, especialmente sob im-
pulso de alguns arqueólogos que vão evidenciando o enorme vulto das 
atividades que teresa cristina realizou neste setor: graças a ela, o Brasil 
possui a maior coleção de arqueologia clássica da America latina, rica 
de mais de 700 peças vindas do Reale museo Borbonico, hoje museo 
Nazionale de Nápoles, que em parte estavam no dote que ela levou ao 
casar, em parte chegaram por meio de um intercâmbio entre achados 
arqueológicos vindos da itália e objetos de artesanato indígena, que 
ela havia concordado com seu irmão Ferdinando, e ainda outros de 
Veio, encontrados durante as escavações promovidas pela imperatriz, 
mesmo estando no Rio. No mês de março de 2016, o museu Nacio-
nal organizou um congresso internacional intitulado “teresa cristina.  
A imperatriz Arqueóloga”, e realizou uma exposição com peças recen-
temente restauradas.

A imperatriz napolitana desenvolveu um papel importante também 
em outros campos, contribuindo para imprimir um forte marco de “ita-
lianidade” na cultura brasileira. No teatro, na dança, na música, nas 
artes plásticas assistiu-se, durante aqueles anos, a um fluxo ininterrupto 
de personalidades originárias das mais variadas regiões da itália, que 
eram acolhidos e protegidos por teresa cristina independentemente 
de qualquer discriminação de natureza política ou aversões dinásticas. 
Pode-se afirmar que, graças a ela, uma espécie de “república italiana das 
artes” formou-se na corte do Rio de Janeiro no segundo império. Foi 
assim que os italianos entraram no processo da utopia de mário de An-
drade, quando afirmava: “Não sou um, sou trezentos”, estabelecendo 
um novo paradigma para a identidade do Brasil, não mais singular mas 
plural. Pode-se afirmar que a partir da chegada de teresa cristina, as 
antigas, esparsas influências italianas na sociedade e na cultura brasileira 
começaram a se tornar sistêmicas. 

se, como já foi dito, o Novo mundo foi inventado antes de ser des-
coberto, (O’Gorman,), a “construção” da identidade cultural brasileira 
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se deu através de uma série de relatos de estrangeiros que voltaram para 
seus Países de origem, e de estrangeiros que, ao se radicarem no Brasil, 
constituíram as bases de uma nova formação do povo brasileiro.

Um dos casos mais interessantes é o dos imigrantes italianos, que 
aqui chegaram maçiçamente no último quartel do século XiX e nas 
primeiras décadas do século XX. contando com cerca de 35 milhões 
de pessoas, segundo estimativas da embaixada em Brasília, os “oriundi” 
representam a maior colônia de origem italiana no mundo.

Ao acolher esta comunidade com seu patrimônio de experiências 
sociais e culturais, assim como as de outros grupos étnicos, o Brasil 
passou a ser o receptáculo do mundo todo e, ao mesmo tempo, sem 
nenhuma espécie de referência com o mundo antigo que foi relatado, se 
transformou em um lugar em que todos os estrangeiros se reconhecem 
e se estranham ao mesmo tempo (Ribeiro).

tradições religiosas, como as festas de san Gennaro, san Vito, 
madonna della Aquiropita, se cruzaram com elementos das culturas 
locais e se “crioulizaram” no sentido apontado por sérgio Buarque 
de Holanda em seu magistral livro Visão do Paraíso (1958). O mesmo 
aconteceu com a culinária e o folclore. Neste processo de mestiçagem 
cultural as bordas das identidades foram amolecidas, pois os conta-
tos entre pessoas e povos diferentes são fonte primária do “novo”, 
criando situações de sociabilidade que produzem transformações das 
identidades sociais. Quando uma pessoa ou um povo entra em conta-
to com outros grupos étnicos, é obrigado a pôr em discussão alguns 
aspectos do seu próprio estilo de vida para definir uma imagem de si 
que o torne distinguível e compreensível aos olhos dos outros (leed, 
1991). A empatia ente as duas culturas é tamanha que darcy Ribeiro 
chegou a dizer: “A nova Roma está aqui. encarnada em lusitanidade, 
Roma nas Américas vestiu-se de carne índia e de carne negra para 
construir esta enorme latinidade.”

A imigração italiana no Brasil, impulsionada pelos problemas eco-
nômicos e sociais da nação recém-unificada, foi favorecida por fatores 
ligados às heranças culturais comuns. O historiador ítalo-brasileiro Jú-
lio cesar Vanni sublinhou o empenho de teresa cristina que, “para 
melhorar a drástica situação da saúde pública, da miséria, do ensino 
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superior na cidade, já carente de professores, conseguiu de d. Pedro 
ii facilidades para que viessem para a corte brasileira muitos italianos, 
médicos, engenheiros, professores, farmacêuticos, enfermeiros, artis-
tas, artesãos e trabalhadores qualificados. No começo, eram na maioria 
napolitanos, depois chegaram de outras regiões e todos levavam, além 
de suas experiências profissionais, seus instrumentos musicais, que in-
fluenciaram a cultura musical da cidade”.2 O apoio dado por d. Pedro 
ii às iniciativas da esposa demonstra sua confiança e estima. É sabido, 
por exemplo, que foi a própria imperatriz quem convenceu d. Pedro a 
enviar para a itália carlos Gomes, enquanto o monarca queria que ele 
estudasse na Alemanha.

demonstrando os vínculos intelectuais estabelecidos entre o mari-
do e sua esposa, d. Pedro – logo depois da morte de teresa cristina 
– encarregou seu procurador de fazer uma doação ao povo brasilei-
ro de livros, documentos raros, fotografias e objetos pessoais de sua 
propriedade, exigindo que tal acervo fosse chamado “coleção teresa 
cristina”. com cerca de 50 mil elementos, a “coleção” encontra-se no 
Rio de Janeiro, em parte na Biblioteca Nacional, em parte no instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, outra parte ainda no museu imperial 
de Petrópolis.

temos, portanto, mais um elo que contribui para reforçar a “italia-
nidade” da cidade maravilhosa.

A contribuição italiana para a formação do Brasil, um assunto am-
plamente desenvolvido por sérgio Buarque de Holanda em sua pro-
dução intelectual, começa já nos primeiros anos depois da chegada de 
Pedro Álvares cabral.

Na famosa carta Mundus Novus (deixando de lado, aqui, a antiga dis-
cussão sobre sua autenticidade), Américo Vespúcio descreve a costa da 
Região dos lagos em termos edênicos, parecidos com os da Carta de 
caminha: “E se no mundo existe algum paraíso terrestre, sem dúvida não deve estar 
muito longe destes lugares.”

três séculos mais tarde, os encantos da natureza seduzem também o 
“herói dos dois mundos”, Giuseppe Garibaldi. em suas memórias, que 

2 VANNi, J.c. , Italianos no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, editora comunità, 2000, pp. 41-42.
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ele confiou a Alexandre dumas, pai, descreve assim sua chegada na baía 
de Guanabara: 

“Quando, depois de atravessar o estreito que leva à baía, tranquila como um lago, 
vi a cidade, dominada pelo Pão de Açúcar, imensa rocha cônica que serve como nível 
ao navegante; quando eu vi aquele exuberante aparelho da natureza, do qual a África 
e a Ásia me haviam dado apenas uma pálida ideia, fiquei realmente estupefato pelo 
espetáculo e não conseguia parar de contemplá-lo.”

O elenco dos italianos conquistados à primeira vista pela beleza do 
Rio é bastante extenso. lembraremos aqui apenas os cônjuges Pietro 
maria e lina Bo Bardi, que chegaram ao Brasil em 1946. Na hora 
de desembarcar no Rio, lina ficou impressionada com o prédio do 
ministério da cultura, obra de lúcio costa, que “avançava como um 
grande navio branco e azul contra o céu; senti-me em um país ini-
maginável, onde tudo era possível.” (assim escreve em seu Currículum 
Literário, 1993)

O Rio visto pelo Pasolini citado na epígrafe é o de 1970, em plena 
ditadura militar, quando o poeta lá ficou por uma breve temporada 
em companhia da divina maria callas. mesmo revertendo o paradig-
ma do paraíso terrestre no de uma cidade onde “de tudo o dinheiro e 
a carne são donos”, segundo uma Hierarquia imposta pela prepotên-
cia dos poderosos antigos e novos, ele sente a forte humanidade da-
quela “gente humilde e gentil”, dos garotos de programa “que andam 
de calção e camiseta”, e de mães de cabelos brancos que envelhecem 
“como envelhecem as pobres”. seja como for, o poema é uma home-
nagem ao Rio e ao Brasil, que Pasolini percebe como parecido com 
a itália daqueles anos, a itália do subproletariado, da marginalização, 
das periferias urbanas, da pobreza material e espiritual que ele filmou 
em Accattone.

O poema se encerra com estas palavras de amor: 
“Ó Brasil, minha terra natal, onde
as velhas lutas – bem ou mal, já vencidas –
para nós, velhos, voltam a fazer sentido –
respondendo à graça dos delinquentes ou dos soldados
à graça brutal.
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“A voz dos nossos imigrados, que se instalaram no Rio após serem 
“acolhidos” na ilha das Flores, ficou gravada nos jornais e periódicos, 
com vultosa produção de ‘feuilleitons”, publicados em italiano naquela 
época. sobre o assunto temos um importante trabalho de danúsia torres 
dos santos.3 No que diz respeito mais diretamente aos temas da cultura 
(música, espetáculo, literatura etc.), Orlando de Barros com seus livros e 
artigos revelou facetas inéditas da presença italiana na sociedade carioca.

Hoje, a vizinhança espiritual e cultural entre itália e Brasil está con-
firmada no Rio de Janeiro por elementos indiscutíveis em todos os 
setores da vida social, política, cultural. Pensemos apenas, entre os nu-
merosos exemplos possíveis, na marina colasanti e no marco lucchesi: 
este último criou a magnífica metáfora do “anfíbio”, que indica os que 
interpretam “um solo a duas vozes. O violino e o contrabaixo. [...] Um 
verso de luzi e outro de drummond”. O ítalo-brasileiro, especialmente 
o que mora no Rio, não se perde nos meandros do desenraizamento, 
pelo contrário, parece que absorveu e “deglutiu” o melhor dos dois 
mundos; a dele, diz ainda o poeta, é “paixão do infinito, nostalgia do 
mais”, que o leva a formar “uma espécie de rio que entra no mar do 
Brasil, pois os italianos se misturaram muito no Rio de Janeiro”.
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A trindade dantesca de 
Nauro machado

Carlos  Nejar

A crítica, em regra, se firma nos precedentes de um au-
tor. Não se apercebe das necessidades das descober-
tas. e quanto maior o criador, maiores dimensões se 

estabelecem na leitura de sua obra. diante de certa miopia 
contemporânea, alguns poetas precisam ser póstumos para se-
rem plenamente compreendidos. Por seus contemporâneos es-
tarem mais longevos no tempo. Ou o tempo ser mais longevo 
neles.

Foi o que sucedeu com Fernando Pessoa, hoje considerado 
o segundo camões. Nauro machado é um dos que buscam 
os contemporâneos que o amem. e como prova disso, todos 
nos encontramos, aqui, nesta cidade de são luís do mara-
nhão, para homenageá-lo. sim, conforme diz o próprio Nau-
ro: “Oramos, dor, oramos/para a paz dos sedentos.” e o ato 
de Nauro se “encantar” nos versos, é o ato de se tornar imor-
tal. e refiro-me ao conjunto do que escreveu e aos poemas 
da Trindade Dantesca. Foram editados antes, isoladamente, em 
2003, 2004 e 2005 e agora estão num volume, em três partes –  
“A Rocha e a Rosca; Pão maligno com miolo de rosas e Pátria 
do exílio”, saídos em 2008, com capa da escritora e extraordi-
nária companheira do poeta, Arlete machado. É um livro in-
sólito e grave dentro da própria estranheza. essa estranheza vi-
sível nos criadores importantes pelo crítico americano Harold 
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Bloom. e se a estranheza tem graus, aqui os graus se mesclam numa 
inviolada sede do invisivível. Pois o livro todo é uma luta de Nauro com 
o Anjo, como Jacó. Ou a busca dramática de deus diante do espetáculo 
da existência. Ou “somos dados aos espetáculos dos homens e dos an-
jos”, no parecer do Apóstolo dos Gentios, Paulo. Por isso, defende, com 
razão, chesterton, que “se não existisse deus, não existiriam os ateus”. 
mas um Poeta com essa força tem a intuição antecipada do eterno, 
onde deus é definitivo. e nem a razão nem o inconsciente nem alguém 
em caverna ou no alto monte dele escapa.

As sextilhas – tirante os Quartetos – disfarçam sabiamente os ter-
cetos de dante Alighieri. mas sua temática conserva a ferocidade da 
morte, como quem a conhece demasiadamente. dir-se-ia que se imi-
ta? Não. tem a marca impressionante da harmonia e fidelidade a si 
mesmo, desde o primeiro verso. O que é comunhão com o próprio 
cosmos.

Não é “o museu de tudo”, ou mesmo a “educação pela pedra” ca-
bralina. Não é a “máquina de símbolos”, de Jonathan swift, forjada 
ficcionalmente. Nem a educação dos sentidos, de Haroldo de campos, 
pois os sentidos conduzem “ao desregramento” rimbaudiano. Não é a 
máquina do mundo de camões ou drummond com a pedra no meio 
do caminho, quando o mundo se desagrega da máquina, na medida do 
instinto e vertigem. Aqui, é uma máquina de fogo, dominada pelo ma-
quinista, irmão de caronte, onde cada vagão se purifica do multiplicar 
das metáforas nos trilhos e a estação é o universo.

A centelha, em Nauro, não faz o que quer, faz o que seu fogo 
manda. Faz o que é destino cantar, entre atinados vocábulos, termos 
arcaicos, vozes unidas na voz, metáforas inesperadas, inaugurando 
o que maiakovski adverte, ao salientar que cada verdadeiro poeta 
cria suas regras. A dita disformidade é uniformidade, a chama serve 
à unidade do poema, como uma nova ordem. Para alguns, a lava é 
metamorfose de pureza verbal; para Nauro machado é sua própria 
natureza vulcânica que não precisa escolher as lavas, quando as lavas 
que o escolhem. Não precisa de purificação, é o próprio céu e in-
ferno, carnadura e essência. Nada na sua prodigiosa imaginação lhe 
parece estranho.
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“Ó treva no chão dos trevos
para sempre decepados,
           leite amado sem bezerros

para a tumba dos riachos,
ventre escorrido nos dedos
           dos perfumes funerários.

           Ó sóis que em trevas ceguem
           nossos olhos dentre as tábuas,
           ó mares que sejam réquiem

           quando as córneas forem náufragas
           da claridade do sêmen
           anoitecido nas pálpebras.

Que essas partes sem meeiros,
exceto os vermes, e só esses,
           enfim se cubram de vez,

para enfim nos seus inteiros
despirem-se, e sem mais vezes,
           em toda a minha nudez”.
(dividi para os leitores e ouvintes as sextilhas em tercetos,  
vislumbrando a proximidade com dante).

O Poema igualmente se embebe da antítese camoniana – da luz e da 
treva, pois se procura luz encontra sombra e, se procura sombra, acha 
a luz.

Pois este Poeta, além da ferocidade de ver, sentir, pensar, suas ima-
gens explodem como ondas de vertiginoso oceano, que alia o épico 
com o ontológico, fugindo dos corolários da aristocrática estética. Não 
persegue o social, persegue o humano e permanente. e é épico porque o 
sopro tem clarividência do mundo, épico por não se distrair no pequeno 
ou comezinho. Quer o cosmos como palco. O teatro do mundo, como 
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desejava o espanhol calderón de la Barca. Goethe observava que “cem 
cavalos cinzentos não geram um cavalo branco”. Para Nauro, cavalos 
cinzentos do verso são cavalos brancos. e branca música das esferas. 
mostrando quanto a poesia não é só o livro de gravuras da meninice, 
nas imagens, é sinfônica melodia,

 “Ó formas do que encho e penso
   pela fala de um imenso
             corredor em mim vivido;
   Ó passos que já se façam
   além do espaço onde passam
   os resíduos do existido:

   Já acabado, enfim completo,
   como resto que alguém cobra
   pela soma do alfabeto,
             para fazer-me sem sobra.
             cubro a palavra, que é um feto,
     para fazer-me Verbo e Obra.”

Ou todos os versos são cavalos brancos da alma. sem esquecer que a 
trindade dantesca é a da agonia. Onde começa o que Kierkegaard chama 
de desespero humano, terminando não como simples “ludus”, mas sina, 
erosão, evidência reveladora.

Não conheço ninguém que tenha visionado dante, o gênio de Flo-
rença, em Augusto dos Anjos, afinidade espiritual de Nauro. mas aqui, 
neste que é o maior bardo da história do maranhão, que não é filho da 
mídia, mas de si mesmo, os olhos são dantescos, o instinto de abismo é 
dantesco, os círculos, o grito lancinante vem das criaturas no inferno ou 
paraíso. mas há uma desrealidade do real, onde a alegoria é o tutano da 
alma. e François Rabelais reaparece subterrâneo na proeza do delírio, 
às vezes do grotesco. e Poeta é o que desloca a realidade dentro de uma 
verdade que se inventa.

Nauro machado inventa, porque não pode deixar de inventar, inven-
ta distraído de infância, inventa de se olvidar quando vivo, como se já 
navegasse no veleiro de caronte. e “vou jogado dentro, apenas/minuto 
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a minuto, ano a ano:/minhas dores, minhas penas”. e sua capacidade 
de inventar por travessas e becos é portentosa.

mas a memória é o corte, no que em dante é circular, corte de cortes 
na amazônica aventura, cortes de erudição, que “é surda” para Góngora, 
corte do limite da aparência, onde o feio é espantosamente belo, corte 
na tradição dos símbolos pitagóricos, com frestas no poema como uma 
tela. seja às vezes de Goya, ou de Van Gogh. Vejam as cores na tinta do 
poema:

  “Ó impiedosa dádiva
   de piedade nenhuma,
             negra e ávida ave, ó ave
             cujas penas são de bruma,
             são de sangue para a nave
             nessa praia em negra espuma”.

este grande Poeta, que é Nauro machado, não tem geração, salvo 
em si mesma. e seus poemas nos leem, tão lucidamente, que nem nos 
damos conta de que está nos vendo.

Antônio Olinto, de saudosa lembrança, escreveu que um poeta com 
a grandeza de Nauro machado, mostra quanto atingiu esta nossa civili-
zação. mas penso que um Poeta, como ele, tem o sortilégio de levantar 
cada vez mais a civilização da infância, que é ápice de nossa comum 
humanidade. 
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Walmir Ayala, pássaro fora 
da gaiola dos modismos

Frederico Gomes

Walmir Ayala, morto prematuramente aos 58 anos, 
completaria 84 em 2017, no ápice de uma crise 
que envolve todo o espectro social brasileiro e 

paralisa o país. diante de sua enorme capacidade de produção 
artística e intelectual (quase duas centenas de livros, alguns 
ainda inéditos), o poeta, romancista, contista, cronista, tea-
trólogo e crítico de arte provavelmente estaria perplexo com 
o desmonte cultural que vem se processando entre nós há al-
gumas décadas. Além do mais, para quem foi crítico militante 
de artes plásticas, literatura e teatro em sua época, esse cenário 
desolador e amesquinhado da cultura brasileira contemporâ-
nea seria com certeza novo empecilho à manifestação da sen-
sibilidade poética do autor, já que, em vida, por não professar, 
como outros importantes poetas de sua geração, o modismo 
dos procedimentos de vanguarda, sua obra sofreu forte recal-
que promovido pela ditadura estética do saber universitário, 
que se propagava, então, pela mídia em geral.

É verdade que, para quem o conheceu pessoalmente ou 
admira seu trabalho, Walmir Ayala não era afeito a “escolas” 
ou “igrejinhas literárias”, sempre entendendo a arte não como 
um modo de reconhecimento, mas de conhecimento. daí sua 
intensa atividade em prol da arte como crítico militante e or-
ganizador de antologias poéticas (dez volumes publicados), 
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inclusive divulgando assim, democraticamente, possíveis novos poetas 
de talento –, incluindo-se também as publicações sobre artes plásticas 
de sua autoria ou por ele coordenadas e as coautorias, traduções e adap-
tações literárias.

contudo, apesar da generosa, mas rigorosa militância cultural e 
de sua poética estar consagrada junto a renomados poetas como, por 
exemplo, Ferreira Gullar e lêdo ivo, entre outros, a obra legada por 
Walmir Ayala continua sendo objeto do duplo esquecimento, acima 
referido, por parte da crítica. Ou, melhor dizendo: seja por sua sin-
gularidade poética estar fora da rigidez dos cânones estéticos ou pela 
indiferença com que o talento artístico é tratado institucionalmente 
no tempo presente no Brasil, tanto a crítica quanto o leitor ainda pre-
cisam redescobrir o verdadeiro lugar de sua obra na história da nossa 
literatura.

A viagem (Bem-te-vi, 2011), poemas publicados postumamente, escri-
tos em 1990, pouco antes de sua morte em 1991, é bem uma síntese da 
sua trajetória poética. O pequeno, mas belo volume, é constituído de 
45 poemas não numerados e sem títulos, em versos livres e metrifica-
dos, que lemos como um longo e único poema, pois, por serem alguns 
datados, percebemos que foram feitos de um só fôlego, tematizando o 
amor, a morte e a solidão causados pela perda de um ente querido, a 
do seu filho adotivo. Observem, para referendar o que vimos dizendo, 
como o poeta trata, de forma original e sofrida, a partir de elementos 
banais como janela e camisa, estes temas universais naquele que seria o 
poema de n.o 10:

Há uma janela batendo
na casa desabitada.

A camisa que te deram
para partir, era minha,
preta no fundo cavado,
sobre o fundo, riscadinha.
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E esta janela batendo
tem dobre de ladainha.

O pano com que vestiram
tua frigidez daninha
era como esta saudade
que o meu silêncio espezinha.

Esta camisa era minha,
como esta janela agora
batendo determinada
na minha alma
nesta casa
pelo vento transpassada.

Não há calor que te traga,
mas minha dor continua
à tua morte colada.

Já no que seria o de n.o 43, escrito durante a semana santa em sa-
quarema (a maioria dos poemas foram escritos neste balneário carioca), 
o poeta se alça agora à esfera da religiosidade para expressar o mesmo 
sentimento de desolação que paira sobre o poema anterior, versatilidade 
temática que se espraia por todo o volume. leiamo-lo:

Procissão do Senhor Morto,
que idade terá teu corpo
se a morte é o início de tudo
e ressurgirás inteiro
como a nova flor do horto?
Terás idade daquele
enredado como as algas
no mar do meu desconforto?
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Não vejo teu rosto oculto
na sombra de um pano roxo,
mas imagino outro rosto
que não esse das estampas
onde marcas doloroso
piedade do nosso instante
(vida breve, frágil porto)
imagino o rosto infante
em seu delírio absorto
sondando os lírios da morte,
– Procissão do Senhor Morto –
Vou seguindo teu cortejo
com os pés descalços na pedra
deixando sinais de sangue
neste calvário de cinzas.
Revivo o mendigo andejo
que acompanhou teu suplício
e imagino a claridade
deste teu olhar de santo
espelhando o olhar doente
do meu morto ardendo em pranto,
como eu, nesta litania
de avinagrar meu soluço
numa esponja de agonia.

Há muito mais a ser dito sobre a poesia de Walmir Ayala do que o 
espaço nos permite e do que estas belas redondilhas exemplificam. Nos-
sa tentativa aqui foi apenas a de registrar alguns indícios que pudessem 
apontar ao leitor a excelência da vasta obra poética e literária do autor. 

Portanto, prossigamos em nosso intuito, agora voltado para três dos 
seus romances: As ostras estão morrendo (leitura, 2007), Partilha de som-
bra (leitura, 2011) e À beira do corpo (leitura, 2012), nesta ordem. No 
primeiro deles o romancista incursiona pelas veredas do romance noir, 
abrindo-o com um genial diálogo que desvenda, de pronto e contra a 
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tradição deste, toda a trama da narrativa: a de um triângulo amoroso 
(do mesmo modo que as cenas de abertura shakespearianas propunham 
o tema básico da peça). Ao redor deste triângulo estão presentes to-
dos os componentes do romance noir propriamente dito: o detetive (na 
figura de um repórter de polícia), o delegado, o crime, a vítima, as 
testemunhas e, last but not least, o suspense. O que vale ressaltar aqui, 
porém, é o contraponto ao realismo cru típico de romances policiais 
por meio de uma análise íntima e reflexiva do drama dos personagens 
(mais exacerbada, como veremos, no relato trágico de À beira do corpo).  
O classicismo e o alto teor poético da linguagem que observamos em 
Partilha de sombra e, sobretudo, em À beira do corpo são menos ostensi-
vos neste caso por tratar-se de recursos estilísticos pouco propensos à 
proposta da narrativa, mas nem por isto As ostras estão morrendo se torna 
menos rigoroso e sedutor em seu significado radicalmente diverso da 
tradição noir. Ainda assim, um “noir carioca”, como observou cíntia 
moscovich nas orelhas do livro.

em Partilha de sombra o autor se revela um narrador mais atento ao as-
pecto introspectivo dos personagens do que às circunstâncias prosaicas 
de suas vidas. isto não significa, contudo, que introspecção e existência 
objetiva estejam mal amarradas na trama romanesca; ao contrário, mes-
mo a trama ocorrendo num bairro carioca tradicionalmente boêmio 
como santa teresa, o que menos importa ao autor é a paisagem externa, 
física ou descritiva do local – e sim a casa por acaso ali localizada: “uni-
verso de seres semimortos”. são apenas seis personagens em busca não 
de um autor, como em Pirandello, mas do sentido de suas existências 
vazias e dolorosas. em suma, segundo as palavras do próprio Ayala, 
“são criaturas isoladas, quase sem diálogo, preparando-se para morrer. 
Apesar disso, iluminadas de uma secreta energia, que é memória e apego 
às mínimas coisas e aos grandes mistérios. e tudo acontece num mo-
mento de tão completa pobreza que qualquer coisa é uma entrada no 
paraíso”.

À beira do corpo, primeiro romance publicado por Walmir Ayala, em 
1964, traz em seu arcabouço estético-formal os elementos, já plena-
mente desenvolvidos, que constituirão seu estilo marcado por um 
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classicismo moderno – ou seja, o de uma apurada técnica de con-
tenção narrativa, quase cinematográfica em sua montagem, aliada a 
uma alta e densa voltagem poética. A trama do romance transcorre 
em Vila Nova, cidade provinciana localizada no interior gaúcho, a 
um só tempo pacata e abafada por uma violência surda e invisível, 
latente em sua rotina de costumes e hábitos conservadores e deflagra-
da pela irremediável e irremissível paixão adúltera de Bianca, seguida 
pela vingança duplamente homicida de Vicente, o marido traído. O 
narrador-personagem destas ocorrências é um verme que habita “a 
carne recém-pousada em seu leito de morte”, possuindo mesmo a me-
dida de sua paixão, a irremissível e trágica paixão da adúltera Bianca, 
enfatizemos. Aliás, como indaga argutamente lêdo ivo nas orelhas do 
livro, “quem mais autorizado para contar a história de nossas vidas 
do que o verme que, nascido em nossos corpos, surge da morte e da 
decomposição para falar sobre nós como se tivesse convivido conosco 
desde o momento inicial de nossa aparição no mundo?” É sob o relato 
deste verme que adentramos no mundo desta magistral narrativa cheia 
de suspenses, intrigas e imagens poéticas de Walmir Ayala, fazendo-
-nos lembrar com alguma frequência da cidade de Vila Nova como 
uma espécie de Verona, palco italiano do amor trágico e imortal de 
Romeu e Julieta.

O autor nos deixa entrever certa inocência de Bianca diante dessa 
paixão proibida, experimentada por ela não como um fardo pesado, 
uma culpa, mas como um sofrimento que se harmoniza com a felici-
dade da inocência. É a cumplicidade do pai de Bianca com os habi-
tantes da cidade que, em seus silêncios abafadiços e cheios de frustra-
ções, prejulgam-na, impondo a Vicente sua ação radical. Retornando 
ao belo e certeiro texto de introdução de lêdo ivo, podemos afirmar 
que se trata de “um dos romances mais belos e lancinantes da litera-
tura brasileira”. Porque, em À beira do corpo, o autor dá continuidade, 
aprofundando-o, ao arcabouço estético-formal do romance anterior 
citado acima, embora a feitura deste anteceda cronológica e paradoxal-
mente o primeiro, numa espécie de inversão atemporal ou de universos 
paralelos da física quântica.
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Finalizando, O canário e o manequim (Nova Fronteira, 2015), original-
mente publicado em 1961, entre os seus mais de 70 livros de literatura 
infantojuvenil, é uma bela metáfora de sua obra à medida que, indepen-
dente de gêneros literários, Walmir Ayala foi e sempre será um poeta em 
pleno voo sobre todos os gêneros literários. Um pássaro fora da gaiola 
dos modismos.
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c o n t o

O pão nosso de cada dia

Jorge Reis -Sá

Um homem levanta-se, é de solidão a sua tristeza.  
A manhã desponta nevoeira na rua da castela, 1984. 
dentro de dias, Platini terminará as ilusões dos in-

fantes portugueses. mas esse homem, hoje, tem superiores res-
ponsabilidades – comprar pão.

 O ato de comprar pão não só custa como se impõe, diaria-
mente, como uma dor. Há livros e livros sobre a simbologia do 
pão, muito por culpa de Jesus cristo. Agradecendo não ter sido 
salada o alimento da última ceia, deparamo-nos com a necessi-
dade de uma reflexão diária bem mais crucial do que muitos dos 
dogmas da igreja que criou: afinal, quando custa um pão?

Jorge Fidélio tem um nome demasiado novo para a idade. 
Não o Fidélio, que lhe dá salubridade. mas quem se chama 
Jorge não pode esperar qualquer deferência pela antiguida-
de. Há nomes que caem bem a qualquer um, mário, mesmo 
queixando-se nos poemas. António. Artur. Rodrigo. Francis-
co. Porque são diminutivos quando novos – tó, chico, Quico 
– e se revestem de sobriedade quando velhos. Jorge, não. e o 
senhor Fidélio será certamente o Velho Fidélio bem mais que 
alguma vez um senhor Jorge se possa tornar o Velho Jorge.

todos os dias este homem se levanta pela hipotermia. A mu-
lher que ama está no andar de baixo. também seu marido mor-
to. e não há sequer desencanto, também essa carlota o ama e 
já não há pouco. A ideia tem permitido que regresse à juven-
tude imberbe da loló, o marido morreu e ela ama. O marido 
vivo e ela amava: loló amava Jorginho, a dona carlota ama o 
senhor Fidélio. casou entretanto com um Artur, mas o inter-
valo acontece por vezes durante demasiado tempo.

Nasceu em 
Vila Nova de 
Famalicão, 
cidade do Norte 
de Portugal, em 
1977. licenciado 
em Biologia, 
é editor desde 
1999. Poeta, 
cronista, 
ficcionista. 
No Brasil tem 
publicados os 
romances Todos 
os dias, O dom 
(ambos pela 
Record) e, mais 
recentemente, 
A definição do 
amor (pela 
tordesilhas).
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todos os dias se levanta e não há ânsia para além da que lhe cai do 
coração aos pés, a de carlota. mas porque há um jantar. e ouvir ontem: 
talvez amanhã eu mesma vá comprar o pão. Foi ela quem o disse, dando 
sinal ao padeiro, logo pela manhã, que o deixou à porta como todos 
os dias. este ouviu, sorriu, disse bom-dia pela madrugada com que se 
levantara e percebeu que amanhã o não viria deixar no saco de pano que 
fica durante a noite pendurado à porta.

Fidélio despertara com o barulho na casa de banho. e viera à janela, 
que entreabira aveludadamente, ver a sua querença.

O jantar é à noite, apenas, e se o dizemos não é para salientar o pleonas-
mo, antes que o dia está a começar e o homem acordara a sonhar com ele. 
são poucas demasiadas pessoas. ela, ele, a filha isabel, um dos maridos (se-
quenciais, mas a mãe já lhes perdeu a conta), a neta dos seus olhos. carlota 
e susana de um lado. isabel e o marido número xis do outro. só ele pode 
ampará-la, desempatando. três contra dois por deferência e necessidade. 
e ela sempre o soube. Por isso dois dias antes, sabendo a filha por perto, 
começou uma conversa com o vizinho como se começa conversas com o 
vizinho, então senhor Fidélio, e este tempo, já viu?, acabando por fazer o 
que desejava: convidando-o naturalmente para jantar, assim não fica sozinho 
em casa, disse como uma justificação para a filha e uma preocupação para si.

A noite nunca acaba bem quando isabel regressa do seu exílio vo-
luntário na grande cidade – ninguém poderia ou poderá colecionar ma-
ridos na rua da castela – o cemitério é demasiado perto. carlota já 
tem demasiado como preocupação para ansiar o pão. eu mesmo irei 
comprar o pão, pensou.

O pão nosso de cada dia chega à porta pelo padeiro. mas não hoje. 
será comprado logo pela manhã. O pão é contado para o almoço, para 
o lanche (com chouriço e uma cerveja no outro lado da rua, em casa 
dos Belo, por exemplo, quando o filho Fernando visita os pais – com 
um pouco de leite no seu rés-do-chão) e jantar. mas não hoje. Hoje há 
o jantar e as contas são outras. O pão sai também à tarde, na última 
fornada para os esquecidos. mas mesmo assim, a ânsia.

conhece-a demasiado bem para esperar que o vá comprar pela ma-
nhã. também o pão, por ser mais fresco, é razão para ressentimento 
quando a filha se esquecer desse gesto. e carlota – na vã esperança dessa 
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lembrança, é certo – nunca deixa passar a possibilidade de mais uma 
tristeza ser recordada. mas eis que tentarei que se lembre, disse ontem e 
lembrou mal o nevoeiro hoje iluminou o quarto.

Para isso tem de decidir. É a pior decisão de uma vida inteira, a ser 
tomada dia a dia por tantos, a ser afastada por eles com a chegada do 
padeiro pela madrugada. mas mesmo assim, motivo de conversa, dis-
cussão, acerto. sobrou um dos quatro. Faltou um dos três depois de 
ajustado. e voltou a sobrar e a faltar.

É a pior decisão de uma vida inteira a ser tomada dia a dia. Uma gota 
a cair da torneira, uma vez por sol e doendo tanto. É A decisão. Jesus 
cristo instituiu o pão, por isso mesmo se pode deitar fora um pedaço 
de fruta, um pouco de carne com demasiado nervo, até uma boa porção 
de salada ou de arroz. mas não o pão. Nosso. de cada dia. Porque aca-
baríamos por deitar fora a esperança e possibilidade do corpo de cristo.

eu mesmo irei comprar o pão. Passou o dia de ontem fazendo contas. O 
erro não se permite quando se fala de algo tão sagrado. ele sabe que cami-
nhará sobre um arame sem rede. mas tem de ser. É altura de lhe fazer notar 
que pode ser, que talvez possa ser altura de conseguirem jantar mais vezes 
juntos. Almoçar mais vezes juntos. tomar o pequeno-almoço juntos com 
tudo o que isso representa da noite passada. eu mesmo irei comprar o pão.

e foi. comprou ao fim da manhã sete pães. Um foi comido ao almo-
ço. Outro foi comido ao lanche com o leite, ele viu. tudo estava confor-
me. O jantar iria ser um sucesso. mas a susana chegou ao fim da tarde 
sem lanchar. e há pão, avó?, perguntou. e colocou tulicreme em dois 
pães – os mais brancos, que o pão tostado esteve o tempo demasiado 
que não devia no forno – e comeu-os. Fidélio não acreditou. e se? e se 
o pão não chegasse? Pior do que sobrar só mesmo não haver. e se fosse 
a casa dos Belo pedir pão? A padaria já fechara. e se?

O jantar correu bem até que o cesto se esvaziou. e ouviu da boca de 
uma carlota que até essa altura era toda sorrisos, afinal o seu mais que 
tudo tinha-lhe tirado a ânsia decidindo por ela quantos pães comprar, 
tinha ido à padaria trazendo-os como rosas: o pão acabou?

e com ele a possibilidade de tomarem o pequeno-almoço os dois no 
dia seguinte. 

Rio, Centieira, Junho-Outubro, 2016
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Pedro Karp Vasquez

membro titular do instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro e do Pen clube do Brasil, Pedro Karp 
Vasquez é escritor, fotógrafo e curador, autor de 

26 livros, entre os quais figuram duas obras relativas ao desen-
volvimento das ferrovias no Brasil: Ferrovia e fotografia no Brasil da 
Primeira República (2008) e Nos trilhos do progresso: a ferrovia no Brasil 
imperial vista pela fotografia (2007), ambos publicados pela meta-
livros. Prepara atualmente um terceiro volume, focalizando o 
período da Rede Ferroviária Federal.
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marc Ferrez. Viaduto do silvestre, da estrada de Ferro do corcovado, c. 1884. Acervo museu 
imperial.

Postal de Arthur Wischral. composição em trecho da estrada de Ferro curitiba-Paranaguá, 
c. 1915. coleção Rubens Fernandes Junior.
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marc Ferrez. túnel na estrada de Ferro do Paraná, c. 1885. Acervo instituto moreira salles.
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cartão postal da Union Postale Universelle. túneis e viadutos na serra de santos, são Paulo 
Railway, c. 1920. coleção Rubens Fernandes Junior.

dana merrill. deslocamento de trilhos provocado por fortes chuvas, estrada de Ferro 
madeira-mamoré, Rondônia, 1907-1911. Acervo museu Paulista da Universidade de são Paulo.
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claro Jansson. chegada da locomotiva à localidade de Hansa [atual ibirama], linha do são 
Francisco da estrada de Ferro santa catarina, 1912. Acervo Jandira Jansson.

cartão postal de m. Pontes & co., Bazar de Paris. interior da estação da luz, são Paulo 
Railway, c. 1910. coleção Rubens Fernandes Junior.
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Postal de Arthur Wischral. Viaduto Presidente de carvalho, da estrada de Ferro do Paraná, 
c. 1915. coleção Rubens Fernandes Junior.
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Octávio de Oliveira castro. engenheiros João teixeira soares e Antoine-Émile Grandmasson 
sobre um auto de linha em trecho de subida da serra do mar, estrada de Ferro do Paraná,  
c. 1925. coleção sanson/museu imperial.

claro Jansson. Ponte em construção na localidade de Hansa [atual ibirama], linha do são 
Francisco da estrada de Ferro santa catarina, 1912. Acervo Jandira Jansson.
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p o e s i a

Adriana lisboa

Adriana lisboa é autora, entre outros livros, de Parte 
da paisagem (poesia) e dos romances Sinfonia em branco 
(Prêmio José saramago), Azul corvo (um dos livros do 

Ano do jornal inglês The Independent) e Hanói (um dos livros do 
ano do jornal O Globo). seus livros foram traduzidos em mais 
de vinte países. seus poemas e contos saíram em revistas como 
modern Poetry in translation e Granta.
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terra

Vai soar estranho aos amigos
mais urbanos 
que pediram notícias: 
  neste momento
minha vida anda mudada o sentido 
das coisas anda
mudado e embora isso não me pareça 
ter importância

para lá de mim (mas não será a poesia
um estranho labutar
só 
que pertence ao outro também?)

tenho encontrado alegria numa
pimenteira plantada anteontem
nas peônias escancaradas feito repolhos
e no curioso recato com que se perfumam
tenho desconfiado 
  muito
do teatro do mundo da aceleração das 
cidades importantes neste momento tenho me
comprazido em condescender

à terra
ao adubo
a uma estranha e mística fome 
de girassóis.
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Uma rosa

não é uma rosa não é uma
rosa

subtraia da rosa
todas as não-rosas
prive a rosa do jardim
do jardineiro seus pais seu pão
tire da rosa o sol a terra 
 o verão a chuva os chineses 
 que resolveram cultivá-la
faz cinco mil anos e cleópatra 
empenhada em seduzir marco Antônio
o pigmento da rosa a abelha a Flora
de Botticelli a rosa de Pentecostes a rosa
de Hiroshima a rosa sem
 rima a rosa sem 
nome o nome da 
rosa

e nada resta a que se 
possa chamar
rosa

(aí a verdadeira
rosa).
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substantivo coletivo

Há peixes subindo
pelas minhas pernas
ex-ursos de circo alojados
entre as minhas costelas
migrações cíclicas acontecendo
ao redor dos meus pulsos

nas veias água
 pesada 
 aguardente
minhas cordas vocais
dizem babéis
travessias de desertos montanhas
 sob a neve num país estrangeiro
os olhos do estrangeiro
punhos cerrados mãos estendidas

chefes urram a falência
de suas democracias
e nos meus olhos pássaros
procuram o verão
há uma árvore crescendo no meio
das pedras
da minha boca
várias colônias de insetos
residem ali
em meu estômago há matilhas
plêiades hordas arquipélagos
tenho tatuagens que são nomes
esquecidos de civilizações
esquecidas
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às três horas da manhã meu corpo
respira em silêncio
 sem sono
a escuridão deste mundo
sístole
diástole
sístole.

relâmpago

disse o sábio 
dos shakyas que assim
era preciso
meditar sobre as coisas
 
 o que elas são: um sonho
um fantasma uma gota
de orvalho um
relâmpago

estampadas no ocaso de um 
momento que já foi
inscritas no acaso de um verso
que já 
foi.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   197 25/09/2017   21:21:57



198  Adriana Lisboa

meninos

O velho Fiat 147 
 placa mu1881
meu braço empoleirado na janela aberta
ali dentro uns quarenta graus
 no barato

no sinal o menino veio encostou
o caco de vidro no
meu braço pediu dinheiro

abri a carteira
tirei uma parte (o resto também 
 tia ele disse)
e nos fitamos: é que eu
vou precisar mesmo deste dinheiro 
 expliquei
 (ênfase no mesmo)
ele se desculpou
pegou sua parte e se embrenhou pelo 
formigueiro lento do trânsito

tanto tempo faz
eu me pergunto se aquele menino 
ainda se lembra 
de mim 
e do instante 
em que trocamos
palavras olhares 
 cédulas 
de uma moeda que 
já nem existe mais.
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Jayro José Xavier

J ayro José Xavier é professor (de língua Portuguesa da 
UFF), poeta e ensaísta. entre outras obras, publicou: 
poesia, Idade do Urânio (cátedra, 1974), Enquanto vivemos 

(Achiamé, 1981), Poemas (ed. do autor, 2007); ensaio, Camões 
e Manuel Bandeira (iNl, 1973). Luz no chapéu, poemas, aguar-
da editor.
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Uma baleia 

era a maravilha dos sete mares

longe
parecia uma ilha
azul

mas agora nós a víamos de perto, fechados
naquela sala escura e abafada, onde
navegávamos com
o olho móvel da câmera. 
          (sim, 
chegara um pouco cansada
às ondas de celuloide
daquele velho poeira)

Na proa do navio baleeiro nem sinal
do fantasma senil
do capitão Ahab. Apenas o canhão
arpoador. Apenas
– mas sem pressa –
homenzinhos ajustando
sua mira
telescópica. 
    ela
não tinha como 
escapar
e por isso mergulhando dava adeus
com o leque aberto da cauda
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Que imagens nos olhos traria do sôfrego
abismo? Que histórias 
de tantos humanos
naufrágios? 

     Vinha
de longe, sim,
das águas 
profundas de um tempo bíblico
era grande demais para nós.
era ainda maior: 
era mansa. tão mansa 
que Jonas morou em seu ventre
 
tão maiores
nossos dentes
 
ei-la abrindo uma rota de sangue no mar

– um mar 
sem Homero, mar
de mero documentário,
onde já ninguém ouve o clamor 
das sereias
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O Peixe

        Eu vos darei o Peixe, ó famintos de todas as idades
                    Jorge de lima

Quando nasci a mesa estava posta 
– o Peixe exposto sobre a mesa.
comíamos o Peixe, enorme. satisfeitos
de nossa gula, comíamos o Peixe.

era um tempo de festa para o corpo 
ou de finos prazeres para o espírito?
Nenhum de nós sabia. comíamos o Peixe
interminável, o Peixe sem perguntas,

cordeiro, carne mansa sobre a mesa.
O Peixe nos olhava com seu olho absurdo.
será que nos odiava? e mais doía:

era amor, era amor que repartia
por todos nós. Que abandonamos o banquete
e nos matamos a tiros.
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O medo do menino

O medo do menino, perdido
no mundo
escuro da casa
adormecida
     (só a lanterna verde
             da lua
varando a bandeira da
janela alta
do quarto)
     
O medo do menino, insone
na noite quente de verão,
          ali
coberto até a cabeça
        (os pais
        fechados no quarto ao lado)

de onde vinha aquele medo, o demo, 
o inquilino das trevas, 
aceso quando
se apagavam todas 
as lâmpadas?

O menino nem
suspeitava. suando,
        olhava por 
um furo 
aberto no cobertor
as vigas
negras
do teto de telha vã 
(onde ocultavam-se
aranhas)
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A madeira do teto estalava
ao peso
do calor de janeiro,
acordava
as mil vozes da casa
em silêncio: 
     soluços
abafados em lenços,
gemidos
atrás das portas.
       e aqueles
passos
sonâmbulos 
que só ele ouvia
(e por isso o algodão
nos ouvidos)

O medo do menino
        que exausto
adormece
abraçado a seu travesseiro
de penas. e,
pena maior: 
     acorda
aqui 
em mim
com suas almas penadas
(tentando
se descobrir
no poema)
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estância Vrajabhumi

Rãs mergulhando
no tanque. e o vento
nas frondes altas
das araucárias

me deito. Nu
sob a folhagem.
O céu à mão
na terra, mansa

deixo-me estar.
Nenhum desejo.
como se um fruto
pendesse, intacto,

anterior
à nossa fome,
no chão me deixo
estar. e leve,

leve, levito. 
– Adeus, senhores,
la vida es sueño,
recito. e sonho

liberto de
nossas paixões.
Por um momento
(ah! mas tão breve)

em paz, em paz
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Poema com moringa

1. Uma moringa d’água 
– Vênus de argila, prenha
de muitos anos,
no peitoril da janela

Para além da janela, o mundo
– feito fundo medievo
de paisagem:
      o céu flutuando
e campos 
e cabras e bois
pomares e montes
trilhas que sobem e se perdem na distância
sob a luz  
crepuscular

imóvel tudo 
no tempo. 
como um quadro
na parede

2. imóvel? Aqui a paleta do verso
estremece

entrando na sala
com o mesmo silêncio de sempre
nos pés
uma voz de cabelos já grisalhos
me rompe a muda
contemplação
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sua mão
acende a lâmpada, pontual, 
           espalha
um tinir de talheres, 
        acorda
o frêmito
das primeiras mariposas

(estas mesmas que invadem
agora o meu canto, na busca perene
de luz,
   enquanto 
eu vejo a noite
cerrando
lenta 
a cortina)
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Jorge elias Neto

J orge elias Neto (1964), Vitória – es. médico, pesqui-
sador e poeta. especialista em eletrofisiologia cardía-
ca. Fellow da Universidade de Paris. livros de poemas 

publicados: Verdes versos (2007), Rascunhos do absurdo (2010),  
Os ossos da baleia (2013), Glacial (2014), Breve dicionário (poético) do 
boxe (2015), Cabotagem (2016). membro da Academia espíri-
to-santense de letras. 
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Anacrônico

meu é este desperdício,
olhar que não se enquadra,
silêncio que espia na luz apagada,
o medo de não estar vazio
quando se acercar a luz do nada.

meu é este dizer do tempo,
discurso interrompido,
lampejo, lamento,
saber inútil
o saco e a porra.

meu não é o inicio,
mas o gargalo,
o rente, o arrebol sorvido,
este escuro – noite que ressente de frio,
a fresta que observa,
o liberto, o estio,
ornamento dos dentes,
pavor, pavio.

meu é o fim
justificando a queda,
o dedo – semente das unhas,
o arvoredo brotando no interminável.

meu é o absurdo,
o privilégio das horas,
o beijo contado,
o assobio, o assombro,
o firmamento inútil.

meu é o desafio,
o preto e o branco
e este zelo
pelas coisas perdidas.
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saudável

Humores, farrapos,
cachaça.
Rumores, gargalos,
cabaços.
Batuques, bagulhos,
     carcaça.
e eu debruçado
     no ocaso.
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suassuna 

lábios nordestinos 
        secos 
na aridez das certezas 
e um perdão 
fluido 
e um senão 
compadecido 
e um cão 
com plumas 
e um sertão 
na oralidade 
das mãos 
na tempestuosidade 
do gênio 
no dilúvio 
da gota serena 
na inquietude 
demiúrgica das ideias 
e um bordão 
repisado 
oitenta tempos 
        chão 
de um cordel 
encarnado.
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Uma carteira e seus sentidos

                                              às crianças de Realengo

Observe essa carteira vazia
– ociosa –
desocupada.
entre na dimensão do absurdo
– no que se contorce –
e resvala,
e desperta,
e nos cala.

Observe essa carteira vazia
– ruidosa –
maculada.
Ventre da omissão confusa
– que nos paralisa –
e enoja,
e perpassa,
e retalha.

Observe essa carteira vazia
– poderosa –
enfeitada.
lembre-se da profusão do sangue
– que se dispersa –
e tinge,
e respinga,
e nos entala.
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Observe essa carteira vazia
– fervorosa –
devotada.
sinta a celebração da loucura
– que consente –
e trucida,
e cega,
e nos abala. 

Observe essa carteira vazia 
– tenebrosa –
malfadada.
sinta a emanação do ódio 
– que se alastra –
e devora,
e abraça,
e nos trespassa.

Observe essa carteira vazia 
– silenciosa –
abandonada.
crente na devassidão do mundo 
– que surpreende –
e ignora,
e reproduz,
e nos arrasa.

Observe essa carteira vazia
– deliciosa –
delicada.
Prenhe de ilusão confusa
– que consente –
e insinua,
e seduz,
e nos agarra.
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Observe essa carteira vazia 
– espaçosa –
desejada.
ciente na criação do sonho 
– que compreende –
e ama,
e perdoa,
e nos concede a graça.
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despedida

Houve uma tarde
de águas que tardavam 
sobre a areia
sustendo o instante do recuo.
(ignoravam a boca do oceano
e seu sugar profundo.)
espreitava,
o Raso-Fundo,
o entardecer da última sombra.
O leva e trás, 
abandonado em cristal,
cingiu de rubro os passos de caronte.
ele, repousou o remo,
desceu da barca
e andou sobre as águas
– manto de sal cerzido.
sob a língua
da grisalha figura
– a aguardar a partida –
o peixe morto.
Plasmou-se o pacto,
no silêncio
da hora entardecida.
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luiz Otávio Oliani

Nasceu no Rio de Janeiro e é gradua do em letras e 
direito. como poeta, está em 150 livros coletivos na-
cionais e alguns estrangeiros, além de 500 publicações 

entre jornais, revistas e alternativos. tem poemas publicados e 
vertidos para o inglês, francês, alemão, italiano, holandês, espa-
nhol e chinês. Publicou sete livros de poesia: Fora de órbita, 2007; 
Espiral, 2009, A eternidade dos dias, 2012; Luiz Otávio Oliani entre-textos, 
2013; Luiz Otávio Oliani entre-textos 2, 2015; Luiz Otávio Oliani entre-
-textos 3, 2016 e A vertigem das horas, 2016.
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Fora do carnaval

desde quando
a palavra tem máscaras?
não seria o poeta
quem se esconde
no meio do verbo?
desde quando
a palavra é maldita?
nãos seria o homem
quem distorce a denotação
que o poeta rejeita?
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Ambiguidade

não se brinca
impunemente
com as palavras

no reino onde vivem
impera a paz
dos verbetes

lá tudo é mudez
nada fere nada sangra

mas elas fogem
do pai dos burros

nas asas da imaginação
viram fel façanha fagulha

arvoram-se
no direito do voo

descobrem
que a liberdade só existe
fora dos dicionários
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da invenção de tudo

a memória é árvore
de troncos robustos

não se mantém em solo
fincada no corpo
com o segredo das flores

não escreve cartas a anjos
nem come frutos
colhidos fora do pé

apenas se basta
por guardar o mundo
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despedarçar-se

as coisas
não se despedaçam:
suplantam a existência

em exercício constante
ruímos 
frente a elas

a vida nos adormece
passageiros que somos
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Glauber de Oliveira

Glauber de Oliveira é pernambucano. É formado no 
Bacharelado de ciências sociais da UFPe e, tam-
bém, formado em Filosofia (Bacharelado/licen-

ciatura), igualmente da UFPe. tem, ao todo, três menções 
honrosas em poesia de instituições literárias meritórias do 
seu país. Além do que já se falou, deve acrescentar-se a his-
tória intelectual recôndita de vida deste autor. A sua produ-
ção é mais feita às escuras. O que motiva sobremaneira uma 
nova publicação dos seus textos é a amizade que partilhou 
e partilha com grandes nomes da literatura brasileira, que 
referendam o seu nome. O primeiro de todos é o acadêmico 
lêdo ivo (1924-2012), de quem o autor pernambucano rece-
beu seu primeiro parecer literário. Foi uma aproximação de 
mais de dez anos e que resultou num donaire de correspon-
dências e telefonemas vários. Além da presença do acadêmi-
co lêdo ivo, juntaram-se a presença de outros grandes no-
mes da literatura brasileira como opinantes do seu trabalho.  
Fale-se na acadêmica Nélida Piñon, que disse que o seu livro 
merece uma avaliação poética (apesar de ser uma miscelânea 
literária). Fale-se também no professor silviano santiago que 
praticamente diagnosticou uma ótima visão de conjunto do 
livro, onde está incluído todo trabalho do autor (o “livro 
Geral”). Outras opiniões importantes são as dos senhores 
ivo Barroso, Anderson Braga Horta e André seffrin.
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Assim disse o desaparecido:

“confúcio, onde quer que Vós estejais,
eu dirijo-Vos as minhas palavras,
confúcio, homem perfeito,
Vós deveis mostrar para nós
A imagem do mais forte,
Aquele que nasceu para governar,
Aquele que nasceu para mandar em todos,
confúcio, homem da virtude perfeita,
O que é o dragão lao tsé perto de Vós?
ele é tão alto quanto Vós
e Vós não sois menor que ele,
Já que de dragão fostes vós que O chamastes.
dragão: maior símbolo da china!
confúcio, Vós sois também tão grande
Vós também sois o próprio dragão!
Nascestes para mandar,
Nascestes para governar
e se isso não se deu,
se não fostes o sábio-salvador
Pelo menos ainda entre nós estais
Foi Vossa a china!
É Vossa a china!
É Vós a china!
se mais místico é o velho lao,
logo mais habitante do perfeito,
Vós sois o homem propulsor,
O maior homem público,
exemplo de maior homem público!
e será menor a utilidade?
logo não sois menor que o velho lao,
Nem também menos divino,
Já que também se confundem humano e divino.
confúcio! confúcio! confúcio!
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Glórias a quem teve como discípulo, Yen Hui
Ah, Hui, Ah, Hui!...
tão grande foi teu mestre magnânimo.
lamentou muito a tua morte,
só tu realizarias a virtude!
Apenas desta vez confúcio chorou.
Que seu exemplo seja ouvido por todos!
Admirável confúcio!
Admirável homem que educou Yen Hui!”

*
duas fabulações ocorrem-me
em torno desse admirável homem
Que foi sérgio milliet.
imagino-o lá no seu “Paribar”.
Ali tomava suas bebidas,
Ali fumava seus cigarros,
Ali muitas vezes ficava sozinho,
Ali muitas vezes era visitado.
suponhamos que já tinha muito escrito
Para o “estado de são Paulo”.
muitos rapazes já foram lidos,
muitos rapazes já foram comentados.
suponhamos que encontrou lêdo ivo
Ali no bar já mencionado.
“Ah, você é o lêdo ivo!... 
O jovem poeta mais bem equipado,
O que me parece o mais erudito!...
mas cuidado, lêdo ivo! cuidado!
sua poesia peca por isso,
É empanturrada de trabalho
e poesia não é isso,
Poesia não é só trabalho.”
mas falava isso, mesmo que rindo,
Fumando seus cigarros
e às vezes tirando uns golinhos.
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era bonomioso de fato,
impossível de não ser percebido.
“mas está tudo bem arrumado,
caminhe por aí, lêdo ivo
Já tem até melhorado
e dos teus colegas, você é o mais legítimo,
Você é o mais poeta de fato,
Por isso é muito exigido
e assim lhe dou um grande abraço,
Pois já o tem merecido,
Acompanho-o com cuidado,
Quero ver onde vai dar o poeta lêdo ivo!”
É muito o que poderia ser relatado,
sérgio milliet acompanhou lêdo ivo
e me suscitou este texto fabulado,
O que eu queria era isso:
Um encontro inesperado
em que o observado lêdo ivo
depois era agora comentado,
mas comentado ao vivo
Pelo que o tinha comentado.
“Ah, lêdo ivo, você é um grande espírito!
dos novos, poeta nato,
Que orgulho me dá, vê-lo subindo,
Que orgulho me dá, vê-lo tão vasto,
eu fico mesmo estarrecido.
e saiba que será sempre acompanhado,
Pois é um prazer falar de lêdo ivo!”
Agora para a segunda história parto,
milliet também está envolvido,
mas é um caso mais rápido,
É só um episódio mínimo.
imaginem qualquer conglomerado
de escritores discutindo,
de escritores num momento fraternizável.
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Prêmios são distribuídos
dos melhores do ano passado
e milliet é um dos do convívio.
É um participante do evento literário,
mas já é bem velhinho,
É da turma do passado
e confere os premiados novíssimos,
lá estão três ou quatro
de prêmios recebidos
Que milliet havia comentado,
Apesar de seus desconhecidos,
digo pessoalmente claro.
mas os que chamaríamos meninos
começando seu percurso literário,
Queriam falar com o velhinho
Que não bem os havia comentado
e para ele se dirigiam
e todos se congratulavam.
e entre tudo isso
O nosso paulista notável
mostrava um sincero sorriso
entre aqueles que havia comentado
e como se dissesse consigo:
 “Ah, que bom receber um abraço,
Que bom encontrar esses meninos,
Que tenham um grande futuro literário,
são todos tão destemidos, 
Alguns comigo já tinham deblaterado,
mas isso é inevitável,
Gosto muito disso! Gosto muito disso!
eu também fui um jovem irritado.”
enfim, meus amigos prezados,
Por sérgio milliet fiz tudo isso.

*
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existem fracos e fortes
e existe a história
de que o forte
torna-se mais fraco,
Pois o fraco vence o forte.
Ora, isso é verdade.
História bem contada,
Bem contada história.
mas vejam se isto
também não é verdade:
se o forte é forte 
e o fraco é fraco
como o forte 
deixa de ser forte?
O forte pode até
se tornar fraco,
mas nunca deixa 
de ser forte.
e o fraco pode
se tornar forte, 
mas nunca deixa
de ser fraco.
Ora, por quê?
Porque se tornar fraco,
só se torna
Quem antes é forte
e forte só se torna
Quem antes é fraco,
logo o forte é forte,
O fraco é fraco,
Por mais que este 
torne-se forte
e aquele se torne fraco.
sempre são fortes os fortes,
sempre são fracos os fracos,
Por mais que estes se tornem fortes
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e aqueles se tornem fracos.
mesmo que o fim seja
O fraco mais forte
e o forte mais fraco.
Não é porque os mais fortes,
No fim perdem para os mais fracos,
Que devemos sobrepujar os mais fortes.
Os mais fortes são mais fortes que os mais fracos.
Os fortes são os mais fortes
e os fracos são os mais fracos.
logo para o fraco se tornar o mais forte, 
É preciso que entenda o mais fraco,
Que ele só pode ser o mais forte 
se entender que existe um forte.
logo não um fraco ser forte,
Nem fraco pode se tornar um forte
sem existir um mais forte,
logo de nada vale.
mas do que adianta ser mais forte
se antes se foi o mais fraco?
logo o mais fraco é o mais forte
e o mais forte é o mais fraco.
Os fortes são os fortes
e os fracos são os fracos,
mesmo que estes terminem como fortes. 
mas é mais forte, o forte
e mais fraco, o fraco,
enfim é forte, o forte
e fraco, o fraco.
Não é porque os fortes
No fim perdem para os fracos
Que devemos sobrepujar os fortes,
Os fortes são mais fortes,
Os fracos são os fracos
mesmo que terminem fortes.

*
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Assim escreveu o desaparecido:

discussão entre um homem entendido e um discípulo.
diz o discípulo:
“Jesus fala as coisas de um jeito.
esbanja-se,
É notável isso no seu falar.”
“Buda disse que era iluminado,
está na mesma via de Jesus.
Ousou esbanjar-se.”
“conheço um conto Zen,
em que um mestre Zen,
Ao saber do esbanjamento de Buda,
disse que lhe bateria ou mataria,
Não me recordo.
e não esqueçamos que o Zen vem do budismo!”
“lao tsé achava que deveríamos caminhar para a inação.
É não agindo, é não falando que nos tornamos os maiores.”
“e assim tantas outras opiniões,
cheias de acólitos,
cheias de acólitos em embate!
e, pelo jeito, tão diferentes.” 
desculpe-me, mestre,
Não é possível que sejam iguais,
deve haver uma maior!
deve haver a maior!
mas não consigo entender tudo isso,
Não consigo navegar mar tão bravo.” 
diz o homem entendido:
“se eu fosse você, não atentava para essas coisas,
Não me importava com estas diferenças das religiões,
simplesmente eu só reparava no princípio das civilizações!”
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tradução de Annie cambe.

p o e s i a  c ata l ã

Jordi Valls Pozo

J ordi Valls Pozo (1970, Barcelona), poeta catalão, ganhou 
vários prêmios de poesia, sendo o mais famoso o dos Jocs 
Florals de Barcelona 2006. É hoje o primeiro poeta da 

cidade e já publicou doze livros de poesia, com destaque para 
Oratori, Violència gratuïta, mal, Guillem tell.
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Guepard

de l’organça espolinada al tafetà de seda
fa lluir la blonda ingràvida per les randes
de flocs daurats.
      les models remuguen a la cua
de la bellesa. la lleugeresa dels vestits es mouen
al ritme lent d’un ball de passarel·la de moda,
marquen la tendència pels qui, fora del somni,
van evocant l’erotisme del maniquí virolat
i sospesen la cadència gràcil de cada passa:
del taló alt a la mida del cos perfecte. Així
el guepard indolent, que desafia les càmeres de fotos
detallistes que el van apuntant, quan l’esplendor
de l’automat somriu, i ella s’afirma. llavors
preparats per capturar-la,
      molt quiets.
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chita

da organza espolinada ao tafetá de seda
brilha o laço etéreo pelas rendas
de flocos dourados.
      Os modelos murmuram na fila
da beleza. A leveza dos vestidos se move
ao ritmo lento de um baile de passarela de moda,
marca a tendência para quem, fora do sonho,
evocam o erotismo do manequim chamativo
e sublinham a cadência grácil de cada passo:
do salto alto à medida do corpo perfeito. Assim
a chita indolente que desafia as câmeras
detalhistas que a estavam buscando, quando o esplendor
do automático sorri, e ela se manifesta. então,
prontos para capturá-la,
      muito quietos.
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Alerta

Renunciar perquè déu ens arreplegui
não és mala idea.
      escriu stevens:
“tots els homes són assassins”. Res
no modifica l’obra i vas tort
pensant que per no arribar ja caus.
calen moltes vides per resoldre
els enunciats, i aquesta remor
de perill ve del dia d’abans
de néixer. la perceps entre els marges,
intranquil de no entendre la ruta.
Que bruts van els monstres, no descansen.
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Alerta

Renunciar para que deus nos reúna
no é má ideia.
      stevens escreve:
“todos os homens são assassinos”. Nada
modifica a obra e está errado
ao pensar que, por não conseguir, já caiu.
Precisamos de muitas vidas para resolver
os enunciados, e este rumor
de perigo chega na véspera
de nascer. Percebe-o entre as margens,
inquieto por não entender a rota.
Que imundos são os monstros, não descansam.
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A

Han encès la foscor. No ens hi veiem.
Als ulls, només pugen els tons grisencs:
gris plata, gris asfalt, gris hipopòtam.
indigna el greuge, la manca d’hipnosi,
la droga de la interpretació bífida
que perfora el clapoteig permanent
dels ànecs. Així, quan calles tot calla,
el bec i l’aigua ensordits, encerclats
per anells que les plomes expandeixen,
un silenci pentinat ens va omplint
de volums que imagino poc estables.
topem incòmodes, no pot ser lluny,
si apaguem la foscor la podrem veure.
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A

Acenderam a escuridão. Não se vê nada.
seus olhos só enxergam tons de cinza
cinza prata, cinza asfalto, cinza hipopótamo.
indignam a ofensa, a falta de hipnose,
a droga da interpretação bífida
que perfura o gorgolejo permanente
dos patos. Assim, quando cala, todos calam,
o bico e a água ensurdecedores, cercados
por anéis que as penas expandem,
um silêncio penteado cheio
de volumes que imagino pouco estáveis.
estamos incomodados, não pode estar longe,
se apagarmos a escuridão, poderemos vê-la.
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cinquanta

No és per tremolar, però aquí fa fred
i se’t fica als ossos. el cor batega?

difícil recordar-se’n, carregues
amb els anys definit al dibuix
del gargot que vas omplir de ratlles.

Ara l’infant, -el jutge cruel
que va preferir del joc les regles
inventades- ha marxat per sempre.

el paper groguenc és la distància
i el llapis buit de mina, el frec.
Orfe ho subrratlles, i t’esgarrifes.
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cinquenta

Não dá parar tremer, mas aqui faz frio
e doem até os ossos. O coração bate?

difícil recordar, encargos
com os anos definidos no desenho
do rabisco que vais encher de riscos.

Agora a criança – o juiz cruel
que preferia do jogo as regras
inventadas – partiu para sempre.

O papel amarelado, a distância
e o lápis sem ponta, o atrito.
Órfão, sublinhas, e estremeces.
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tradução de Annie cambe.

lluís calvo

Nasceu em 1963, publicou vinte e dois livros de poesia. 
entre as suas últimas obras, podemos citar: Última 
oda a Barcelona (com Jordi Valls, 2008), Cent mil déus 

en un cau fosc (2008), Col·lisions (2009), Estiula (2011), Llegat rebel  
(2013), Selvàtica (2015), Talismà (2017) e a antologia Llum a l’arsenal 
(2017), que cobre trinta anos de trajetória literária. Publicou 
também quatro romances, sendo o último L’endemà de tot (2014). 
No campo do ensaio, três obras já foram editadas: Les interpreta-
cions (2006), Baules i llenguatges (2011), e, recentemente, El meridià de 
París (2016). Além disso, é crítico literário, com ênfase no cam-
po da jovem poesia catalã. calvo ganhou alguns dos prêmios 
mais prestigiosos do âmbito poético catalão, como o Amadeu 
Oller, Jocs Florals de Barcelona, Vicenç Andrés estellés-Premi 
Octubre e o prêmio da crítica serra d’Or. sua poesia tem sido 
ouvida em muitos recitais e festivais, e seus poemas constam de 
mais de vinte antologias, sendo a mais recente Trentaquattro poeti 
catalani per il XXI secolo, publicada em 2014, em Rimini.
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Parentius

era la selva que creixia en mi,
salvatge entre les mans
de l’assassí que obria
la mà que violava els parentius.
de nou floreixen carns
i algú soterra les llavors
sota la terra roja,
èbria de tants respirs.
Però m’he lliurat, tot sol, 
al flamareig
que dansa i que s’encela.
endins s’hi adreça, 
encara, l’aleteig.
i ronda el corb, 
allí, a la vora,
mesclant carronya i or
per fer-ne aliatge.
Així el destí daura els seus fems,
davant del nen que implora
el cos que reconeix 
el vell carnatge.
l’espessorall? m’hi endinso:
el tronc, l’ocell, el cuc, la larva.

Ben endins, a la fronda,
el meu dolor és un arbre.
Guaita, el veus? la tomba 
s’obre, es crema, es clou.
i el viure m’asfixia
quan imagino els crits
–roents, aguts–
dels qui van infantar-me.
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Parentesco

era a selva que crescia em mim,
selvagem entre as mãos
do assassino que abria
a mão que violava o parentesco.
de novo florescem carnes
e alguém enterra as sementes
sob a terra vermelha,
ébria de tanto respirar.
mas eu me entreguei, sozinho,
às labaredas
que dançam e se escondem.
Para o fundo se dirige, 
ainda, seu voltear.
e ronda o corvo, 
ali perto,
misturando carniça e ouro
para fundi-los.
Assim o destino doura o seu estrume,
ante a criança que implora
o corpo que reconhece
o velho despojo.
A espessura? Afundo-me:
tronco, pássaro, verme, larva.

No fundo, na copa,
minha dor é uma árvore.
Olha, estás vendo? O túmulo
se abre, se queima, se fecha.
e o viver me asfixia
quando imagino os gritos 
– candentes, agudos –
dos que me engendraram.
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Rebel·lió

enmig de la ciutat, 
entre els arbres 
que pugen pels turons,
els trets de l’automàtica: 
coca i crack, favelados.
llavors els micos, 
els galls, els urubús,
les formigues vermelles
i les palmeres èbries
de llum i vigoria.
diguem-ho així:
no vulguis saber que, enllà,
els carrers afalaguen la distància.
És cert, cal reconèixer-ho:
tinc un cos fatigat.
i si ara els cors 
s’aturessin de sobte,
si tots la dinyéssim
en aquest precís instant,
la selva immensa s’apoderaria
de cada pam de l’urbs,
de cada llar i cada pertinença.
Rics i pobres, engolits alhora:
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Rebelião

No coração da cidade,
entre as árvores
que sobem pelas colinas,
os tiros de metralhadora:
cocaína e crack, favelados.
e nesse instante os micos,
os galos, os urubus,
as formigas vermelhas
e as palmeiras ébrias
de luz e de vigor.
digamos assim:
não pretende saber que, mais longe,
as ruas adulam a distância.
está certo, tem que reconhecer:
tenho um corpo cansado.
e se agora mesmo os corações
parassem de repente,
se todos desencarnássemos
neste mesmo instante,
a imensa selva se apoderaria
de cada palmo da urbe,
de cada lar e cada propriedade.
Ricos e pobres, tragados de uma vez,
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sense temps que el tumult, 
imprevisible, repartís el guany.
llavors, el món salvatge bramaria,
tremolaria amb ànsies epilèptiques,
s’exclamaria amb un llarguíssim bruel.
Fosca natura, sempre tan cruel!
   
imagina, doncs, l’embat:
la llavor que esmicola la pedra,
la depredació dels verms,
dels rèptils, dels carnívors.
tot plegat sols duria
a l’instint desfermat,
al verí, a la salvatgia.
Potser, qui ho sap, 
al caos o al motí.

Que així sia.
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sem tempo para que o tumulto,
imprevisível, distribuísse a ganância.
então, o mundo selvagem bramaria,
tremeria com ânsias epilépticas,
exclamaria com um prolongado rugido.
Obscura natureza, sempre tão cruel!

imagina, então, a investida:
a semente que esmigalha a pedra,
a depredação dos vermes,
dos répteis, dos carnívoros.
tudo nos levaria
ao instinto desenfreado,
ao veneno, à selvajaria.
talvez, quem sabe,
ao caos ou ao motim.

Que assim seja.
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sant Joan a la marginal Pinheiros

el futur és un mot que ja ha passat.
i al cor de la ciutat vas dir: Blade Runner.
i era fals, tot plegat, perquè la desmesura
havia convertit en dibuixos animats
el vell mil·lenarisme i el terror,
la pols i la cremor del fàstic.
Aquest és el verí: la fibra de ciment
que t’empasses, des de l’ullal de l’àspid,
endins de les petjades del gran bosc.
Què ens resta, doncs?
l’enginy: entrar en l’abisme
o creure que l’amor
és l’única raó que justifica
el gran banquet del viure. i llavors?
Ossades, veus, suors.
tan sols els grans actors,
la farsa entre guspires.
i tu, resplendent, en un cabaret
de presidiaris, provant 
de dir la mort mentre respires.
som així, és ben cert.
Ja no sabem el com, 
ni el qui ni el què:
només ens mou, avar, el quan.
i tot el temps que ens resta vibra,
curull de cendra i opi.
Així retorna el foll. i riu,
ungit de mala faula.
tot ha canviat:
l’apocalipsi és fals,
la bèstia seu a taula.
i tu, sadoll de fam,
mig cínic, mig mofeta,
no ets savi ni profeta.
Ni t’anomenes Joan.
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são João na marginal Pinheiros

O futuro é palavra já passado.
e no coração da cidade disseste: Blade Runner.
e era falso, afinal de contas, porque a desmesura
havia transformado em desenhos animados
o velho milenarismo e o terror,
o pó e a queimação do asco.
este é o veneno: uma fibra de cimento
que tragas, desde o canino da víbora,
bem adentro das profundas pisadas do grande bosque.
O que nos resta, então?
O engenho: adentrar o abismo
o achar que o amor
é a única razão que justifica
o grande banquete da vida. mas então?
Ossadas, vozes, suor.
Apenas os grandes atores,
a farsa entre centelhas.
e tu, resplandecente, num cabaré
de presidiários, tentando
nomear a morte enquanto respiras.
Assim somos, por certo.
Já esquecemos o como,
o quem e o quê:
só nos move, avaro, o quando.
e todo o tempo que nos resta vibra,
repleto de cinza e ópio.
Assim regressa o louco. e ri,
ungido de má fábula.
tudo já mudou:
o apocalipse é falso,
a besta se senta à mesa.
e tu, já saciado,
meio cínico, meio gambá,
não és sábio nem profeta.
Nem te chamas João.
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tradução de Annie cambe.

Josep m. sala-Valldaura

Nasceu em 1947, catedrático de literatura espanhola 
da Universitat de lleida. Podemos citar, entre os 
seus livros mais recentes, Bouleversements (Daltabaix, 

tradução de Nathalie Bittoun-debruyne), prêmio Ovide 2015 
de melhor poeta traduzido em francês; o ensaio La poesia catalana  
i el silenci. Tot dient el que calla (2015), ou a autoantologia Concert 
d’esferes (2017). 
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Prodigi

les paraules s’esquitllen per les boques del metro,
s’escapen pels embornals de les clavegueres,
s’escolen entre els rínxols del fum del tabac
o s’esvaeixen en el baf  rellentós dels vidres d’hivern.
com les cues de les sargantanes, els mots
es fan fonedissos per les escletxes dels silencis de pedra.

les paraules fugen rabents per les lleres dels rius,
pels xamfrans, per les obagues humides
i per les places que de bon matí el sol acarona:
autopistes, vessants costeruts, carrers de suburbis
en veuen passar l’empremta veloç,
             com el traç d’un sospir.

si tornen –aurores boreals o petites cuques de llum–,
es posen a la branca del poema.
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Prodígio

As palavras escorregam pelos buracos do metrô,
escapam pelas bocas de esgoto,
escorrem entre os cachos da fumaça do tabaco
ou se esvaem no bafo úmido dos vidros no inverno.
como as caudas dos lagartos, as palavras
somem pelas fendas dos silêncios de pedra.

As palavras fogem, rápidas, pelos leitos dos rios,
pelos cantos, pelas sombras úmidas
e pelas praças que de manhãzinha o sol acaricia:
autoestradas, encostas íngremes, ruas de subúrbio
veem passar o seu rastro veloz,
             como o traço de um suspiro.

se retornam – auroras boreais ou meros pirilampos –,
vêm pousar nas folhas do poema.
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els verms de la història

            (els verms de la història:
            canonades
                com troncs esberlats
            a tocar de la mar,
            davant sant michele i murano.)

Com en un ball d’arcs, l’aigua sota els ponts
és melodia de llums i de pedres:
xarbota, clapoteja i s’engresca
– allegro vivace – al pas de llanxes
que entre columnes fan creus i deixants,
rastres que un corrent calmós desfà de seguida.
 A negra nit,
      als racons més humils de Venècia,
 les finestres aboquen un blau moradenc.
 Hi ha bellesa
 a les clapes dels murs que els anys escrostonen,
 dels murs que amb la llengua mandrosa d’un gos
 l’acqua alta llepa a l’hivern.
Galeries, pòrtics, ulls ogivals...:
un teatre de temps desfila i es gronxa,
atura l’espai. Passen – lents i plàcids –
mirades, núvols, colors i silencis.
 cap màscara,
      cap disfressa elegant oculten
 la impàvida feina de l’aigua dels segles,
 que va entumint, insistent, l’escassa fermesa
 de l’antigor dels palaus i les cases.
 com el corc del suro que rosega l’alzina,
 el pas dels dies enruna la glòria fal·laç
 de les putes i els ducs.
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Os vermes da história

            (Os vermes da história:
            tubulações
                como troncos rachados
            à beira-mar,
            diante de san michele e murano.)

Como em baile de arcos, a água sob as pontes
é melodia de luzes e de pedras:
borbulha, respinga e se encrespa
– allegro vivace – à passagem de lanchas
que entre colunas fazem cruzes e sulcos,
rastros que uma corrente calma desfaz em seguida.
 A negra noite,
       nos recantos mais humildes de Veneza,
 as janelas derramam um azul arroxeado.
 e há beleza
 nas manchas das paredes que os anos descascam,
 paredes que como a língua madraça de um cão
a água alta lambe no inverno.
Galerias, pórticos, olhas ogivais...:
um teatro de tempo desfila balançando,
para o espaço. Passam – lentos e plácidos –
olhares, nuvens, cores e silêncios.
 sem máscara,
      sem disfarce elegante, ocultam
 a impávida faina da água dos séculos,
 que solapa, insistente, a escassa firmeza
 da vetustez dos palácios e das casas.
 como o caruncho que fendilha o carvalho,
 o passar dos dias mina a glória falaz
 das putas e dos duques.
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Primer temps

És a la mirada del llop
on cal llegir els segles
que ens encalcen.
els udols retrunyen
a les cambres dels infants,
amb la por mil·lenària
penjada dels armaris.
els llits són plens d’hivern,
petjades de feres i neu negra
embruten amb xiscles imminents
les reixes i els vidres del balcó.
llegim crueltat, natura,
als contes del passat.
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Primeiro tempo

É no olhar do lobo
que devemos ler os séculos
que nos perseguem.
Os uivos ecoam
nos quartos das crianças,
com o medo mi·lenar
pendente nos armários.
As camas estão cheias de inverno,
pegadas de feras e neve preta
sujam com gritos iminentes
as grades e os vidros da varanda.
lemos crueldade, natureza,
para as histórias do passado.
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Balanç en fuga

(cap pont travessa el pas d’aquest riu
que et navega.)
inventaris d’atzars en cantonades perdudes,
ecos d’un arqueig de desitjos i restes.
el corc dels rellotges ha anat rosegant
vespres de marbre i de glaç,
gestos buits o enguantats 
i alguna esperança:
tot plegat, síl·labes de paraules en runes.

s’han esvanit coratges d’arena molt fina
com castells de somni en una platja ventosa,
i el brot dels afanys s’ha neulat sovint
al solc gris de tantes promeses.
Amb les ales embalbides dels dies viscuts
alces un vol de gallina o d’estruç.
(A l’altra riba del temps,
bocins esblaimats de somriures.)
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Balanço em fuga

(Nenhuma ponte cruza o rio
que te navega.)
inventários de acasos em recantos perdidos,
ecos de uma apuração de desejos e restos.
O caruncho dos relógios andou roendo
vésperas de mármore e gelo,
gestos ocos ou enluvados 
e alguma esperança:
tudo isso, sí-labas de palavras em ruínas.

esvaíram-se coragens de areia muito fina
como castelos de sonhos numa praia ventosa,
e o impulso dos afãs acaba murchando
no sulco cinza de tantas promessas.
com as asas embebidas dos dias vividos
alças um voo de galinha ou de avestruz.
(Na outra orla do tempo,
nacos esmaecidos de sorrisos.)
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darrer ofici

Pel mallat de les síl·labes
s’escolen les cendres dels focs inexistents.
No conformen paraules,
         conceptes,
             memòria,
les flames que cremaren potser
a les velles alimares dels desigs ja perduts.
Quin mot podria atiar el ble dels anys
que has anat oblidant?
Al filat del poema,
a la geometria encordada dels versos,
cap verb revifa les ombres d’un fum esvaït.
el gos de l’absència
        borda al xamfrà que t’espera.
(són d’altri els records que no saps si són teus.)
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Último ofício

Pela malha das sí·labas
resvalam as cinzas dos incêndios inexistentes.
Não conformam palavras,
          conceitos,
              memória,
as chamas que talvez consumam
os velhos lampejos dos desejos perdidos.
Que palavra poderia atiçar o pavio dos anos
que andas esquecendo?
Ao fio do poema,
pela geometria encordoada dos versos,
nenhum verbo revive as sombras de fumaça esvaída.
O cão da ausência
       late no canto que te espera.
(são de outros as lembranças que não sabes se são tuas.)
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tradução de Annie cambe.

Anna Gual

Nasceu em 1986, sua poesia busca instigar o leitor pela 
mística, a natureza e o impacto das imagens. Já pu-
blicou Implosions (2008), L’ésser solar (2013), Símbol 47 

(2015), Molsa (2016) e El tubercle (2016). seus livros valeram-lhe 
prestigiosos prêmios como o Premio de poesía pare Colom, o Pre-
mio de poesía Bernat Vidal i Tomàs e o Premio de poesía Senyoriu Ausiàs  
March, entre outros. sua poesia foi traduzida em croata, fran-
cês, russo, inglês, castelhano e italiano. www.annagual.cat
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sobirania

les coses petites necessiten parella.

dos ulls.
dues orelles.
dos braços.
dos turmells.
dos colzes.
dues mans.
dos mugrons.
dues cames.
dos ovaris.
dos testicles.
dos genolls.
dos peus.

Però la mort, la mort és tan gran 
que només n’hi pot haver una.
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soberanía

As coisas pequenas precisam de par.

dois olhos.
duas orelhas.
dois braços.
dois tornozelos.
dois cotovelos.
duas mãos.
dois mamilos.
duas pernas.
dois ovários.
dois testículos.
dos joelhos.
dois pés.

mas a morte, a morte é tão grande
que só pode haver uma.
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transhumància

esmentem només
les coses palpables.

Jo crec en allò que no veig.
si ho veig, desconfio.

l’invisible
ens guarirà.
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transumância

mencionamos apenas
as coisas palpáveis.

Acredito no que não vejo.
se eu vejo, desconfío.

O invisível
nos curará.
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No internet connection

era una cabellera frondosa, van dir.
era un ésser creat amb el fang de la paraula,
vaig pensar.

els cabells replicaven.

tot allò que no pot ser dit es revela, mudament.
tot allò que no pot ser dit.
O sigui, tot.
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No internet connection

era uma cabeleira frondosa, disseram.
era um ser criado com o barro da palavra,
pensei.

Os cabelos replicavam.

tudo o que não pode ser dito se revela, mudamente.
tudo o que não pode ser dito.
Ou seja, tudo.
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t’estimem per qui no ets

No es pot ésser ex-escriptor
com no es pot ésser ex-alcohòlic.

la condició rau a dins.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   272 25/09/2017   21:22:05



Anna Gual  273

te queremos por quem não és

Não se pode ser ex-escritor
como não se pode ser ex-alcoólico.

A condição jaz dentro.
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el plany

el pintor xinès a les vores del riu va estar
més de setanta anys abans d’enfrontar-se amb la tinta. i tu, que vols el 
triomf  sense engolir l’espès. els pinzells hi eren per gastar-se
i el llenç va ser tacat per primer cop. el pintor havia digerit el prisma 
amb forma de ventre amb què la mirada ha de penetrar cada element 
terrenal.

Però tu vas optar per obviar l’orde de les llunacions.

Vells els deixebles que es retrobaran
i vella la història que ara explico en veu alta.
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O lamento

O pintor chinês nas beiras do rio passou
mais de setenta anos antes de confrontar-se com a tinta. e você, que 
quer o triunfo sem tragar o grosso. Os pincéis estavam para gastar-se
e a tela foi manchada pela primeira vez. O pintor havia digerido o  
prisma com forma de ventre com que o olhar há de penetrar cada  
elemento terreno.

mas você optou por evitar a ordem das lunações.

Velhos são os discípulos que se reencontrarão
e velha é a história que ora conto em voz alta.

REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   275 25/09/2017   21:22:05



REVISTA_BRASILEIRA_092_BOOK.indb   276 25/09/2017   21:22:05



m e m ó r i a  f u t u r a

Olavo Bilac morreu
“Já raia a madrugada; deem-me café, vou escrever!”

As últimas palavras do  
príncipe dos poetas brasileiros

Aquela célebre frase de “vão-se os deuses!” o destino quis contrapor, na maior 
das crueldades, a de “vão-se os poetas!” Ontem, foi Rostand que, com a sua 
morte, enlutou toda a Franca, que tão gloriosamente cantara; hoje foi Olavo 
Bilac, que, no seu leito mortuário, enche de sombras os céus da literatura 
brasileira, onde, com os fulgores do seu talento privilegiado, figurava como 
astro de primeira grandeza, intangível e inconfundível.

Ourives da forma, esmerilhador de ideias, lapidador 
de conceitos, era a sua cerebração uma das mais raras 
que a poesia contemporânea nos podia oferecer. Os 

seus versos correm de boca em boca, em língua portuguesa 
e em várias traduções, e os sonetos que o seu estro brilhante 
soube transmitir à posteridade, envoltos em uma auréola de in-
comparável esplendor e perfeição, serão o eterno monumento 
erguido à sua memória, levantado por suas próprias mãos, para 
seu maior renome e orgulho das letras pátrias.

O poeta do amor e da Pátria, por tanto ter amado assim o 
que de mais belo encontrou na terra, ao morrer, encontrou-se 
empossado no direito de “ouvir estrelas”, porque só ele, mais 
do que ninguém, mostrou nos versos as qualidades emotivas 
que julgava necessárias para entendê-las e ouvi-las... e como 
a estrela de que nos fala Junqueiro n’“A morte de d. João”, 
parecendo estar cantando lá nos céus, a alma de Bilac ficará 

Publicado no jornal A Noite de 28 de dezembro de 1918.
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cantando eternamente no cruzeiro do sul, através dos seus versos, he-
rança preciosa que todos nós guardaremos, pondo a alma de joelhos 
junto ao túmulo desse inimitável Poeta que acaba de morrer.

O falecimento às 5h30 da manhã
Olavo Bilac começou a sentir-se enfermo há já uns dois ou três me-

ses, com cambiantes naturais da moléstia, sofrendo ultimamente de 
grandes e continuadas insônias.

de uns dias para cá, talvez de 18 deste mês, agravara-se o seu estado, 
a ponto de merecer sérios cuidados de sua família e do seu médico assis-
tente, dr. Henrique Roxo. Ontem à tarde, encontrava-se Bilac bastante 
abalado e conservando, apesar de tudo, uma presença extraordinária de 
espírito, conversava com os seus, chamava constantemente seu cunhado 
e sua exma. irmã para junto dele, animando-os com aquela doçura de 
carinho que era um dos frisos do seu caráter. À noite, despediu-se para 
dormir e pediu a todos que fossem descansar. Foi, então, que seu cunha-
do, pousando-lhe a mão no ombro, disse:

– estás melhor, isto não é nada!
Ao que Bilac respondeu:
– isso é o fim!
Pela madrugada, o poeta levantou-se da cama, encorajado e disse:
– Já raia a madrugada, deem-me café, vou escrever!
Foram essas as suas últimas palavras. Não conseguira sentar-se à mesa 

de trabalho; sobre uma ampla cadeira ele caíra, declarando-se imediata-
mente a agonia, que foi de uma calma estranha em moléstia que o vitimou. 
Olavo Bilac faleceu justamente às e 5 e 30 da manhã, cercado dos seus.

A “causa mortis”
O óbito foi atestado pelo seu médico assistente dr. Henrique Roxo: 

pneumococcia; miocardite crônica.

As pessoas que assistiram os últimos momentos
Assistiram os últimos momentos de Bilac pessoas de sua família; seu 

cunhado, sr. Alexandre lamberti Guimarães, sua irmã d. cora Bilac 
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Arquivo múcio leão.
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Arquivo múcio leão.
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Guimarães, e seus sobrinhos ernani e melle. corina Bilac Guimarães, 
que eram, além de seu irmão, o sr. Gastão Bilac, os únicos parentes.

As primeiras pessoas que chegaram à casa de Bilac
divulgada a notícia da morte do extraordinário poeta de “satania”, 

afluiram à sua residência numerosos amigos e admiradores seus. Foram 
dos primeiros a chegar ali Olegário marianno, Octavio Augusto, dr. 
Abel Graça Junior, Affonso Vizeu, A. cordoni, leal de souza, coelho 
Neto, santa Rosa, pela “A Noticia”, Bica d’Almeida pela A Noite, Alci-
des maya, djalma castilhos maya, ivo Arruda, Pedro lessa c trajano 
Pinto da luz.

O sr. domício da Gama visita o corpo
O sr. ministro do exterior, logo que soube do passamento de Bilac, 

tomou o seu automóvel, dirigindo-se para a casa onde ainda se encon-
trava o corpo. chegou ali às 11 e 15 minutos da manhã, conservando-se 
largo tempo ao lado da cama onde repousava poeta.

O corpo foi embalsamado
Grande número de amigos do morto telegrafara hoje de s. Paulo, 

pedindo que o saimento do féretro fosse adiado para amanhã, a fim de 
que pudessem acompanhar o grande poeta à sua última morada. em 
vista disso, a família acedeu, o corpo foi embalsamado, a fim de melhor 
se conservar até amanhã.

Alguns dados biográficos
Olavo Bilac (Olavo Braz martins dos Guimarães Bilac) era filho do 

dr. Braz martins dos Guimarães Bilac e d. delphina Belmira dos Gui-
marães Bilac, ambos falecidos. Nasceu nesta cidade a 16 do dezembro 
de 1865. era inspetor escolar aposentado e solteiro.

A obra de Bilac
Foi realmente fecunda a vida do glorioso poeta. No verso como na pro-

sa, na tribuna das conferências como nas colunas dos jornais e ainda na 
fiscalização do ensino – em tudo foi uma existência brilhante e encantadora.
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Não é em tão poucas linhas que se vai realizar a crítica da obra de 
Bilac, o elogio, enfim, de sua extraordinária obra, de pensamento e de 
forma. O que se deve fazer aqui é apenas registrar semelhante obra, que 
consta das Poesias (1.a edição s. Paulo, 1888, e 2.a edição, Rio, 1905), Crítica 
e Fantasia, Poesias infantis e, em colaboração, Contos Pátrios, Livro de Leitura, 
Teatro Infantil, A Pátria Brasileira, Tratado de Versificação, Livro de Composição e 
Através do Brasil.

Bilac, sabe-se, trabalhava, há dezesseis anos, em um dicionário analó-
gico, do qual, dizia o poeta, seria sua grande obra final de poeta.

desse seu trabalho Bilac deu, algures, ideia perfeita nestas linhas:
“É um dicionário das ideias pelas palavras e das palavras pelas ideias – uma catalo-

gação das palavras pelas suas analogias ou pelos seus parentescos ideológicos. Indispensável 
para quem escreve, para quem lê, para quem pensa. Os dicionários comuns resolvem este 
problema: ‘Achada uma palavra, encontrar as ideias que essa palavra exprime.’ Mas quando, 
tendo uma ideia, temos a necessidade de encontrar a palavra existente para essa ideia – os 
dicionários comuns são imprestáveis –, como encontrar uma palavra (que nós não conhece-
mos) no ‘mare-magnum’ dos léxicons vulgares? Seria preciso percorrermos, de uma a uma, 
todas as linhas das muitas centenas de páginas, até encontrarmos o vocábulo pedido.

No ‘Dicionário Analógico’, o trabalho é facílimo. O livro compõe-se de duas par-
tes: na 1.a, há um léxicon vulgar; na 2.a, há a catalogação lógica das ideias em grupos, 
Exemplo: queremos saber como dizem as operações, os maquinismos, os processos, etc., 
que se relacionam com o fabrico da ‘louça’. Procuramos na primeira parte o vocábulo 
‘louça’; e aí encontraremos a indicação: ‘Veja – Cerâmica’; na segunda parte, no grupo 
‘Cerâmica’, acharemos todas as ideias associadas, todas as analogias, e todos os termos 
técnicos relativos a essa indústria: ‘abáculo, antigório, esmalte, argila, barro, avoejo, azu-
lejo, porcelana, faiança, figulino’, etc., etc., etc. Outro exemplo: queremos saber como se 
chama exatamente ‘o ato ou o efeito de não querer’: Procuraremos na primeira parte: 
‘querer’. Aí encontraremos a indicação: ‘Veja – Vontade’. Na segunda parte, no grupo 
‘Vontade’, entre todas as ideias agrupadas, acharemos a solução da nossa pesquisa: ‘noli-
ção’– ato ou efeito de não querer.

A língua portuguesa não tem ainda o seu dicionário analógico. A lín-
gua francesa tem muitos: o diction. Analogique, de Boissiére; diction. 
logique, de elias Blanc; diction. idéologique, de Robertson etc. A lín-
gua inglesa tem um dic. Anal. inglez, que é um verdadeiro monumento: 
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o de Peter mark Roget. este léxicon gastou 50 anos da vida do autor.  
A língua alemã tem o deutscher sprachschatz, de sanders; e o deuts-
cher Wartschatz, de schelling. e a língua espanhola tem também seu 
diccionario de ideias Afines, de e. Benot.”

Um cronista carioca, tratando desse dicionário, escreveu que, como 
o assunto desse trabalho era massudo e fatigante, Bilac fazia versos, lia 
versos e punha suas notas em ordem, preparando vários livros, dos quais 
Tarde seria o primeiro editado. e, conforme nos foi hoje informado, 
Tarde está de fato no prelo e dele fazem parte os dois sonetos que publi-
camos noutro lugar.

Um inédito para A Noite
Quando A Noite pensou na organização de um Almanak para 1917, foi 

a colaboração de Olavo Bilac uma das que foram solicitadas em primei-
ro lugar. e é assim que logo no princípio dessa publicação figura o sone-
to O Valle, do seu livro Tarde, ainda inédito e cujas primícias oferecemos, 
assim, aos nossos leitores. eis esse primor encerrado nos acanhados 
limites de uns quatorze versos impregnados de um romantismo suave e 
de um perfume campestre: 

O VAle
Sou como um vale, numa tarde fria,
Quando as almas dos sinos, de uma em uma,
No soluçoso adeus da ave-maria,
Expiram longamente pela bruma.

É pobre a minha messe... É névoa e espuma
A glória do trabalho em que eu ardia... 
Mas a resignação doura e perfuma 
A tristeza do termo do meu dia.

Adormecendo, no meu sonho incerto 
Tenho a ilusão do prêmio que ambiciono:
Cai o céu sobre mim em pirilampos...
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E, num recolhimento, a Deus oferto
O cansado labor e o inquieto sono 
Das minhas povoações e dos meus campos.

A Academia de letras fará o enterro
estava resolvido hoje, pela manhã, que a Academia de letras faria o 

enterro. No entanto, falava-se que também a liga da defesa Nacional 
tencionava oferecer-se para tal, como uma homenagem a quem desper-
tou o coração da mocidade brasileira em s. Paulo, depois pronuncian-
do discursos de pura fé patriótica e entranhado amor ao Brasil.

A última homenagem da Academia de letras
Além das demonstrações de pesar que dará a Academia Brasileira de 

letras, a sua diretoria, composta dos srs. Ruy Barbosa, presidente; do-
mício da Gama, secretário-geral; Ataulfo de Paiva, 1.o-secretário; luiz 
Guimarães Filho. 2.o-secretário, e dantas Barreto, tesoureiro, resolveu 
comparecer incorporada ao enterro de Olavo Bilac. O sr. coelho Neto 
foi solicitado para dizer o adeus em nome da Academia.

Velarão o corpo do grande poeta, hoje morto, os seus confrades da 
Academia cujos nomes damos a seguir: coelho Neto, das 6 às 7 horas da 
noite de hoje; Alberto de Oliveira, das 7 às 8; Ataulfo de Paiva, das 8 às 9; 
dantas Barreto, das 9 às 10; domício da Gama, das 10 às 11: Filinto de Al-
meida, das 11 à meia-noite; Alcides maya, da meia-noite à 1 da madrugada; 
Osório duque estrada, de 1 às 2; Goulart de Andrade, das 2 às 3; luiz 
Guimarães Filho, das 3 às 4; luiz murat, das 4 às 5; Antonio Austregésilo, 
das 5 às 6; Afrânio Peixoto, das 6 às 7; João Ribeiro, das 7 às 8; Augusto de 
lima, das 8 às 9; Félix Pacheco, das 9 às 10; silva Ramos, das 10 às 11; Ro-
drigo Octavio, das 11 ao meio-dia; carlos de laet, do meio-dia à 1; lauro 
muller, de 1 às 2; Pedro lessa, das 2 às 3, e clovis Beviláqua, das 3 às 4.

A trasladação do corpo para o silogeu
O corpo, depois de devidamente formolizado, foi trasladado da resi-

dência do poeta, à rua Barão de itamby n.o 35, para o silogeu Brasileiro, 
onde foi armada a câmara ardente. A trasladação deu-se às 6 horas da 
tarde.
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O enterro
O enterro será amanhã, às 5 horas da tarde, saindo o corpo do silo-

geu para o cemitério de s. João Batista.

As homenagens do exército
O sr. general cardoso de Aguiar, ministro da Guerra, após o conhe-

cimento que teve do falecimento de Olavo Bilac, deliberou prestar em 
nome de sua classe as homenagens seguintes ao ilustre poeta extinto:  
ceder a carreta que conduziu o corpo do general Osório ao cemitério 
para idêntico fim, com respeito ao poeta falecido; convidar a guarnição 
desta capital, assim como toda a oficialidade das diversas repartições, 
a fim de comparecerem ao enterro; fazer acompanhar o corpo até o 
cemitério por todas as bandas de música disponíveis desta guarnição; 
depositar no ataúde uma coroa, com os dizeres: “A Olavo Bilac, home-
nagem do exército Nacional.”

O uniforme marcado para o enterro será o 3.o.
A carreta será conduzida ao cemitério pelos alunos da escola mi-

litar, que se mostraram desejosos de prestar esta homenagem a Olavo 
Bilac.
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Petit trianon – doado pelo governo francês em 1923.
sede da Academia Brasileira de letras,
Av. Presidente Wilson, 203
castelo – Rio de Janeiro – RJ
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PAtRONOs, FUNdAdORes e memBROs eFetiVOs  
dA AcAdemiA BRAsileiRA de letRAs

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase iii 
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. 
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura luís murat Ana maria machado
 02 Álvares de Azevedo coelho Neto tarcísio Padilha
 03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida carlos Heitor cony
 04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo correia José murilo de carvalho
 06 casimiro de Abreu teixeira de melo cícero sandroni
 07 castro Alves Valentim magalhães Nelson Pereira dos santos
 08 cláudio manuel da costa Alberto de Oliveira cleonice serôa da motta Berardinelli
 09 domingos Gonçalves de magalhães magalhães de Azeredo Alberto da costa e silva
 10 evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska darcy de Oliveira
 11 Fagundes Varela lúcio de mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior Urbano duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco Otaviano Visconde de taunay sergio Paulo Rouanet
 14 Franklin távora clóvis Beviláqua celso lafer
 15 Gonçalves dias Olavo Bilac marco lucchesi
 16 Gregório de matos Araripe Júnior lygia Fagundes telles
 17 Hipólito da costa sílvio Romero Affonso Arinos de mello Franco
 18 João Francisco lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
 19 Joaquim caetano Alcindo Guanabara Antonio carlos secchin
 20 Joaquim manuel de macedo salvador de mendonça murilo melo Filho
 21 Joaquim serra José do Patrocínio Paulo coelho
 22 José Bonifácio, o moço medeiros e Albuquerque João Almino
 23 José de Alencar machado de Assis Antônio torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo carneiro
 25 Junqueira Freire Barão de loreto Alberto Venancio Filho
 26 laurindo Rabelo Guimarães Passos marcos Vinicios Vilaça
 27 maciel monteiro Joaquim Nabuco Antonio cicero
 28 manuel Antônio de Almeida inglês de sousa domicio Proença Filho
 29 martins Pena Artur Azevedo Geraldo Holanda cavalcanti
 30 Pardal mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro luís luís Guimarães Júnior merval Pereira
 32 Araújo Porto-Alegre carlos de laet Zuenir Ventura
 33 Raul Pompeia domício da Gama evanildo Bechara
 34 sousa caldas J.m. Pereira da silva evaldo cabral de mello
 35 tavares Bastos Rodrigo Octavio candido mendes de Almeida
 36 teófilo dias Afonso celso Fernando Henrique cardoso
 37 tomás Antônio Gonzaga silva Ramos Arno Wehling
 38 tobias Barreto Graça Aranha José sarney
 39 F.A. de Varnhagen Oliveira lima marco maciel
 40 Visconde do Rio Branco eduardo Prado edmar lisboa Bacha
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