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editorial

Marco Lucches i

A presente edição da Revista Brasileira enfatiza o valor da 
resistência à barbárie de nosso tempo, que se reve-
la tanto mais intensa quanto mais sutil, a impedir o 

trânsito das ideias, mediante a construção de muros, reais ou 
figurados, que em nada propiciam a ética do diálogo. e não 
apenas em termos geopolíticos, bem entendido, mas intelec-
tuais. sobretudo na insurgência da barbárie contra o tecido 
complexo das ideias, onde bem-vindo se mostra, e tão somen-
te, o pensamento único, privado de matizes; e que persegue a 
diferença como um demônio, para destruí-la, dentro de um 
cenário irredentista, aguçado por derivas identitárias.

Para Basarab Nicolescu, um dos grandes epistemólogos da 
atualidade, faz-se imperioso encarar de frente os tentáculos 
dessa nova barbárie do pensamento, tal como a definia um 
antigo filósofo, e que não se origina de uma Alteridade peri-
gosa, mas de dentro, aquém da fronteira. Os tentáculos são três 
e despontam no “pan-terrorismo”, a prolongar-se em novas 
longitudes, no desequilíbrio ecológico, ameaçando a espécie e 
o planeta, e na forte mutação antropológica, frente a um denso 
teatro de máquinas. A saída possível dependerá de uma cultura 
centrada na resiliência do logos e na fertilidade do campo trans-
disciplinar.

eis o motivo pelo qual a Universidade e os centros de pes-
quisa precisam assumir todo o seu protagonismo, não apenas 
na defesa de suas prerrogativas, como também no debate das 
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8  Marco Lucchesi

grandes aporias que as constituem, segundo a leitura de luiz Bevilacqua 
e manuel tavares.

torna-se necessário advogar o fluxo em vez do currículo, a educação 
plural, em vez  da especialidade surda, uma visão sinfônica, afinal, livre 
de setores e departamentos, pronta a contribuir de modo coral para o 
redesenho de paradigmas que respondam minimante às novas poéticas 
deste século camaleônico e interminável.



i c o n o g r a f i a

Rodolfo Langhi

E ste número é enriquecido com as obras de Rodolfo  
Langhi.

Desde criança, sempre foi fascinado pelas belezas 
celestes e gostava especialmente de passar as noites em um 
pequeno sítio da família a fim de apreciar os astros. Apro-
fundando-se atentamente na jazida do céu noturno com seu 
telescópio e câmera de astrofotografia, ele passou a garimpar 
preciosas joias celestes que nos maravilham, resultando em 
surpreendente prazer e despertando profundos sentimentos 
de contemplação, mesmo sem a possibilidade de tocar nestas 
gemas. Assumindo que certos fenômenos astronômicos ocor-
rem com relativa raridade, ele reconhece a oportunidade ím-
par e o merecimento destes serem fotografados, assim como 
quando queremos registrar situações especiais e momentos 
marcantes em nossas curtas vidas, os quais talvez jamais se 
repitam. Estas astrofotografias tornam-se, assim, imortaliza-
ções das preciosas joias cósmicas. Atualmente, está trabalhan-
do como docente da UNESP de Bauru, interior de São Paulo, 
onde o céu costuma ser mais estrelado do que o dos grandes 
centros urbanos. Desenvolve pesquisas, projetos e publicações 
sobre divulgação e educação em Astronomia e formação de 
professores. Sobretudo continua sendo astrônomo amador e 
encantado pelo Universo, procurando registrar imagens espe-
ciais do céu por meio das suas astrofotografias. http://sites.
google.com/site/proflanghi.

http://sites.google.com/site/proflanghi
http://sites.google.com/site/proflanghi


Nosso satélite natural  
em sua fase crescente.
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Universidade viva

Luiz  Bevilacqua

REVISTA BRASILEIRA Sua reconhecida trajetória na universidade, 
dentro e fora do Brasil, reveste-se de um “leitmotiv” recorrente, quase obsessivo: 
o prisma radial ou interdisciplinar dos saberes. A que ponto chegamos com a 
nossa universidade?

LuIz BEVILAcquA Nos últimos 50 anos a capacidade de 
observação, tanto do microcomo do macrocosmo, cresceu ex-
ponencialmente. A evolução do universo e da vida na Terra 
puderam ser desvendadas revelando segredos nunca dantes 
imaginados. As novas descobertas demonstraram que o entre-
laçamento de diversos fenômenos era essencial para a explica-
ção das novas observações induzindo à convergência discipli-
nar. Ao lado disso, a invenção dos computadores e a crescente 
capacidade operacional, tanto de memória como de velocida-
de, permitiu que modelos matemáticos e simulações compu-
tacionais desenvolvidos a partir das observações e experimen-
tos ajudassem a desvendar o comportamento de complexos 
físicos e sociais. Entrelaçaram-se a capacidade de observação 
e de computação, abrindo um novo horizonte para o avanço 
do saber que foi reorganizado de modo a fundir as ramifica-
ções supérfluas fazendo convergir o conhecimento para suas 
bases mais essenciais. Acrescente-se a isso a capacidade de co-
municação e de informação que nos coloca em rede mundial, 
praticamente instantânea, permitindo o acesso ao conheci-
mento registrado sob várias formas, em vários lugares. Todos 
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12  Luiz Bevilacqua

esses fatores atuam no sentido de estimular a convergência disciplinar.  
É como se a “entropia do conhecimento” estivesse diminuindo. 

Esse fato é inegável e reconhecido em todo o meio científico. Na 
realidade é inescapável se se quiser fazer avançar o conhecimento prati-
camente em todos os campos. A interdisciplinaridade, no entanto, ten-
do alcançado sua maior expressão na atividade de investigação, fazendo 
avançar o saber em todos os campos e permeando os setores de pós-
-graduação nas universidades em todo mundo, não transbordou para 
os cursos de graduação. O conservadorismo tradicional da instituição 
acadêmica, a matriz clássica que serviu de modelo para a formação dos 
professores, o medo de sair da grade curricular ordinária, a falta de 
textos que possam orientar uma “nova ciência” são todos fatores que 
contribuem para o congelamento curricular dos cursos de graduação. 
No entanto, é absolutamente necessário romper a perspectiva de contí-
nuo fatiamento do conhecimento que permeia os cursos de graduação. 
O avanço do saber vem desvendando a profunda inter-relação entre dis-
ciplinas que atualmente são apresentadas aos estudantes de graduação 
como se fossem compartimentos estanques. Mas política, economia, 
história, literatura, para dar um exemplo, desenvolvem-se com gran-
de promiscuidade. Física, química, biologia, engenharia de materiais, 
processos de fabricação não podem ser estudadas isoladamente, estão 
claramente entrelaçadas. As grande linhas que atualmente orientam a 
grade curricular na quase totalidade das nossas universidades precisam 
ser revistas. Não atendem mais aos requisitos da “nova ciência”. Pre-
cisamos de novos fios condutores. Nas áreas de ciências da natureza e 
tecnologia o baralhamento do conhecimento sugere novas reorganiza-
ções como energia, estrutura da matéria, processos de transformação em 
lugar dos temas clássicos, física, química, materiais etc. Essa reorgani-
zação é essencial, inclusive para coerência dos cursos de graduação e de 
pós-graduação. 

No entanto, vemos com frequência nas nossas universidades o mo-
vimento exatamente oposto, o fatiamento de disciplinas muitas vezes 
com o propósito de ampliar o quadro docente. Não precisamos de mais 
disciplinas, precisamos de mais universidades com um projeto acadêmi-
co adequado à dinâmica do conhecimento em curso. Vivemos na era do 
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choque cultural em que passado e futuro quase se fundem no presente. 
É preciso coragem e ousadia. Note-se que o tempo é adequado para 
iniciativas de reforma ou criação de novas universidades. A criação é 
mais viável, uma vez que as atuais estão mais preocupadas com a pós-
-graduação e a pesquisa do que com a revisão das linhas fundamentais 
do conhecimento.

RB Dentro dessa janela, você dirige um projeto oportuno, chamado Espaço Alexandria.
Quais os pressupostos, a direção?

LB O Espaço Alexandria não compete nem se confunde com as uni-
dades clássicas implantadas na universidade. É uma iniciativa cujo ob-
jetivo último é abrigar projetos de pesquisa que necessitem, pela sua 
originalidade, tempo de maturação e ousadia, de um apoio especial que 
são ignorados atualmente pelos órgãos tradicionais de apoio à pesqui-
sa, preocupados com impactos socioeconômicos a curto prazo, com 
detalhes metodológicos engessados, muitas vezes determinantes na 
aprovação da proposta, e com uma avaliação de desempenho contábil, 
i.e., número de publicações. O Espaço Alexandria tem como propósito 
estimular aventuras intelectuais, encontros improváveis, no sentido de 
que se vislumbra o topo do conhecimento em que se pretende chegar 
mas ignora-se o caminho, não existem respostas ou pistas à disposição. 
Não existem atalhos preestabelecidos. Quando muito, parte-se de uma 
conjectura. De certa forma é o contraponto do que se faz na maioria 
dos casos apoiados pelos órgãos de apoio à pesquisa, em que se têm 
metodologias e ferramentas bem-postas, vias bem testadas e caminha-se 
com a convicção de se oferecer resultados, porque a pergunta é posta 
com a certeza de se obter resposta.

No Espaço Alexandria as ferramentas devem ser descobertas e inven-
tadas para tentar responder às perguntas. Para os projetos encaminha-
dos aos órgãos de apoio à pesquisa tradicionais o processo é inverso, as 
perguntas são geradas pelas ferramentas disponíveis. 

Não se trata de minimizar a pesquisa destinada a atender as neces-
sidades mais imediatas, o que também é meritório e necessário. Porém, 
investimentos de risco a longo prazo são igualmente necessários. Se nós 
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nos contentarmos em sermos apenas aplicadores de ideias geradas em 
outros lugares, se nós nos reduzirmos a caminhar por vias abertas por 
outros, bem exploradas e sem riscos, para acrescentar mais um pequeno 
resultado na enciclopédia do conhecimento mundial, ficaremos prisio-
neiros mais uma vez. Isto é, se as nossas perguntas forem determinadas 
pelas ferramentas e achados de outros, vamos acabar na mediocridade 
do caminhar em círculos pensando que estamos avançando. 

RB Determinante para a sua reflexão foi o nascimento da Universidade Federal 
do ABC, da qual você foi idealizador e reitor, com o desafio de pensá-la desde os 
fundamentos, concretos e abstratos.

LB A UFABC foi uma iniciativa singular. Só foi possível em virtude de 
vários fatores que concorreram favoravelmente, em particular porque 
começou do zero, sem pressões nem externas e nem internas. Como co-
ordenador da comissão que propôs a sua criação com o respectivo pla-
no acadêmico-pedagógico, eu estava consciente da necessidade de uma  
proposta de ensino superior mais adequada aos novos tempos. Coeren-
temente com as novas exigências de ensino e pesquisa, a UFABC não 
tem divisões departamentais. Foi criada com três Centros acadêmicos: 
Centro de Ciências da Natureza e Humanidades, Centro de Engenharia 
e Ciências Sociais, Centro de Matemática, Computação e Cognição. 
Além desses Centros foi criado, desde o início, um Núcleo de Cognição 
e Sistemas Complexos. Os fios condutores da formação em ciências 
da natureza e engenharia são novos. Em lugar dos tradicionais, foram 
propostos energia, estrutura da matéria, processos de transformação, 
informação e comunicação, representação e simulação. Um sexto eixo 
obrigatório corresponde às matérias relacionadas às ciências humanas e 
sociais. Os estudantes devem cumprir, nesses eixos, cerca de 40% dos 
créditos necessários para totalizarem o exigido para a conclusão do 
Bacharelado em Ciência e Tecnologia; o resto é praticamente de livre 
escolha. Os estudantes escolhem seus próprios caminhos. Associa-se, 
portanto, à formação tradicional o estímulo ao exercício da capaci-
dade de decisão, a independência intelectual e a redução da aversão 
ao risco. A implantação dos cursos de pós-graduação desde o início 
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de sua criação foi uma ação que escandalizou alguns professores. Os 
resultados obtidos até hoje são excelentes, como pode ser constatado 
pela posição da UFABC no elenco de produção científica, qualidade do 
ensino de graduação, prêmios internacionais conquistados pelos alunos 
de graduação e até uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos 2016.

RB Qual a espessura de nossa universidade? E me refiro a sua integração na sociedade 
brasileira. 

LB A universidade no Brasil, particularmente as universidades públicas, 
precisam se aproximar mais da sociedade, não apenas no sentido de co-
operar na solução de demandas urgentes, como a preservação ambiental, 
geração de energia, exploração ds riquezas naturais, produção de alimen-
tos, transportes e ocupação urbana, entre outros, mas também das ne-
cessidades relacionadas às coisas do espírito.  
A Universidade não deve ser apenas um fa-
tor de solução de problemas, mas também de 
transformação social. Se a solução está nor-
malmente mais concentrada nas áreas tecno-
lógicas e das ciências sociais, a transformação 
cabe mais às áreas das ciências da natureza, humanas e das artes. Precisa-
mos estar mais presentes na sociedade. Talvez a produção de mais livros 
dedicados à popularização, não banalização, do conhecimento em vários 
setores seja um bom começo. 

RB Desenhe em poucas palavras as linhas gerais, um leve esboço do futuro da universidade.

LB A educação está imersa em processo de globalização que não pode 
ser ignorado. Soluções brasileiras para problemas brasileiros, esta é a 
saída para melhorar o nível da nossa educação superior. Felizmente a 
cultura negativista que impregna toda nossa sociedade está em cheque. 
O extraordinário esforço da comunidade científica, não obstante o mo-
desto investimento acumulado ao longo dos últimos 50 anos, foi capaz 
de tirar o Brasil da obscuridade no setor de C&T e colocá-lo entre os 
20 países mais produtivos do mundo. Agora é preciso ousar e caminhar 
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com as nossas próprias pernas. A oportunidade é organizar um novo 
sistema de educação superior, mais adequado para a sociedade sob o 
impacto de um choque cultural. 

A nossa juventude clama por oportunidades de acesso a um sistema 
de ensino superior que permita não apenas inserção no mercado de tra-
balho, mas que abra portas para participar de uma sociedade onde pre-
valeçam os ideais de justiça, liberdade e paz. Esses anseios não podem 
ser fatiados ao longo do tempo. É necessário que se implementem so-
luções que atendam a demanda atual ou pelo menos grande parte dela. 
Criar novas instituições de ensino superior dentro dos moldes clássicos 
ou tentar rever o projeto pedagógico das universidades em andamento é 
muito difícil conforme já foi apontado. Torna-se necessária uma inicia-
tiva mais ousada, mais adequada às demandas atuais do ensino superior. 
A universidade do século XXI deve recuperar os ideais universais que 
prevaleciam nas suas origens milenares: descobrir, inventar e ordenar, 
sem barreira disciplinares e sem constrangimentos ideológicos. A uni-
versidade é o lugar em que se aprende a maravilhar com os mistérios da 
natureza, apreciar a beleza escondida na obra humana e reconhecer que, 
independentemente das nossas escolhas profissionais, temos um com-
promisso insubstituível para com o progresso da civilização. 

Para alcançar esses objetivos as unidades devem considerar as seguin-
tes proposições como âncoras do projeto acadêmico/pedagógico:

A universidade é um lugar destinado prioritariamente a aprender e 
não a ensinar. É crucial que a universidade se reestruture para construir 
uma verdadeira comunidade universitária. A missão da universidade é, 
antes de tudo, formar profissionais que, além da competência em suas 
profissões, adquiram independência intelectual e sólida formação críti-
ca, e sejam capazes de assumir riscos sem desatinos, aceitar desafios e 
pensar criativamente.

A pesquisa interdisciplinar já está implantada e bem-sucedida. Veio 
para ficar. Já mostrou a sua capacidade de resolver problemas comple-
xos. No entanto, a rede de disciplinas, particularmente as de graduação, 
segue a matriz clássica construída há mais de 50 anos. Isto é contradi-
tório e confunde os estudantes. Os fios condutores da rede disciplinar 
devem ser revistos para se adequarem às exigências da “nova ciência”.
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O foco das publicações deve ser o avanço da ciência e não o encorpar 
os CVs dos autores. O conhecimento que se busca na nova universida-
de caracteriza-se por originalidade, pertinência e complexidade. Fazer 
avançar o conhecimento social e cientificamente relevante, eliminando 
barreiras disciplinares, procurando analisar temas, questões e problemas 
postos, seja pelo apelo a situações práticas, seja pelas indagações intrín-
secas à ciência, de forma integrada, sem eliminar variáveis para simpli-
ficar soluções. Em resumo, o conhecimento que se busca caracteriza-se 
por originalidade, pertinência e complexidade.

Coerentemente com a fase de grande emaranhamento do saber, pre-
núncio do surgimento de novos horizontes, a universidade não deve 
ser constrangedora, mas desafiadora. Uma alternativa é a formação em 
duas etapas. Primeiro, colocar o estudante sobre o patamar que lhe per-
mita conhecer as claves fundamentais em que se desdobram o conheci-
mento humano: as ciências da natureza, as humanidades, a matemática, 
as artes, as ciências sociais, os mitos e as religiões, e fazer suas esco-
lhas. Deve ficar claro que não se trata de um processo de diluição, mas 
de concentração do saber. Não é se tornar superficial, mas profundo.  
A segunda etapa seria com o viés profissionalizante. Essencial é reduzir 
ao mínimo necessário os créditos obrigatórios, permitindo ao estudante 
o exercício da liberdade na escolha de seus próprios caminhos. Tudo 
isso em um ambiente onde a pesquisa, a busca de novos caminhos, seja 
o motor principal da atividade universitária.



Rastro de estrelas com o Cruzeiro do Sul 
a uns 2.000 m de altitude, em Itatiaia.



A nova barbárie

Basarab  Nicolescu

A singularidade tecnológica é definida como um evento hi-
potético em que a inteligência artificial seria capaz 
de autoaperfeiçoar-se recursivamente ou de autono-

mamente construir máquinas mais inteligentes e mais pode-
rosas do que ela, até o ponto de haver uma explosão de inteligên-
cia, que produziria uma inteligência que ultrapassaria todos 
os controles e entendimentos humanos. Como os recursos de 
tal superinteligência talvez estejam fora da compreensão dos 
seres humanos, a singularidade tecnológica é o ponto além 
do qual os acontecimentos podem tornar-se imprevisíveis. 
Fala-se de uma singularidade essencial na história da raça humana, 
além da qual os assuntos humanos, tal como os conhecemos, poderiam não 
prosseguir1.

O termo “singularidade tecnológica” foi originalmente cria-
do pelo matemático, cientista da computação e autor de fic-
ção científica Vernor Vinge, que argumenta que a inteligência 
artificial, a evolução biológica humana ou interfaces cérebro-
-computador seriam possivelmente causas da singularidade.  
O futurista Ray Kurzweil vaticinou que a singularidade ocor-
reria por volta de 2045, enquanto Vinge a prognostica para, 
aproximadamente, 2030.

1 Max More e Natacha Vita-More (Ed.), The Transhumanist Reader, Wiley-Blackwell, John 
Wiley & Sons, Inc, West Sussex, 2013.
Tradução de Vania Maria da Cunha Matrins Santos.
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Vinge previu quatro formas de ocorrência da singularidade:

1. O desenvolvimento de computadores que permaneçam “acorda-
dos” e com inteligência sobre-humana.

2. As grandes redes de computadores (e seus usuários associados) 
“acordem” como entidades sobrenaturalmente inteligentes.

3. As interfaces computador/homem se tornem tão íntimas que os 
usuários sejam considerados sobrenaturalmente inteligentes.

4. A ciência biológica encontre maneiras de melhorar o intelecto 
humano natural.

Embora o progresso tecnológico tenha ocorrido de forma acelerada, 
a ideia fundamental é a de que ele foi limitado pela inteligência básica 
do cérebro humano, que não se modificou significativamente duran-
te milênios. Muitos autores vinculam a singularidade a observações de 
crescimento exponencial de várias tecnologias, usando tais observações 
como a base para prever que a singularidade provavelmente ocorrerá no 
nosso século.

Entre 1986 e 2007, a capacidade das aplicações específicas das má-
quinas em computar informações dobrou a cada 14 meses; a capacidade 
dos computadores de propósito geral dobrou a cada 18 meses; a capa-
cidade da telecomunicação global dobrou a cada 34 meses; e a capaci-
dade de armazenamento global dobrou a cada 40 meses. Como outros 
autores, entretanto, Kurzweil reserva o termo “singularidade” para o 
aumento rápido na inteligência (ao contrário de outras tecnologias). Ele 
afirma que o “design do cérebro humano, embora complexo, é, contu-
do, um bilhão de vezes mais simples do que aparenta, devido à maciça 
redundância”. Ele define a data prevista da singularidade para quando 
as inteligências baseadas em computador excederem significativamen-
te a soma total do poder do cérebro humano. A análise de Kurzweil 
da história conclui que o progresso tecnológico segue um padrão de 
crescimento exponencial, seguindo o que ele chama “Lei de Aceleração 
de Retornos”. Toda vez que a tecnologia se depara com uma barreira, 
argumenta, novas tecnologias a transpõe.
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Em 2009, Kurzweil e Peter Diamandis anunciaram a criação da 
“Universidade da Singularidade”, cuja missão é “educar, inspirar e ca-
pacitar líderes a aplicar tecnologias exponenciais para enfrentar os gran-
des desafios da humanidade”. Fundada pelo Google, Autodesk, ePlanet 
Ventures e um grupo de líderes de indústrias tecnológicas, a Universi-
dade da Singularidade localiza-se no Centro de Pesquisas da NASA em 
Mountain View, Califórnia.

Em seu livro de 2005, The Singularity is Near, Kurzweil sugere que 
os avanços na medicina permitiriam às pessoas proteger seus orga-
nismos dos efeitos do envelhecimento, tornando a expectativa de 
vida ilimitada. Argumenta que os avanços tecnológicos na medicina 
possibilitariam reparar e substituir continuamente os componentes 
defeituosos de nossos organismos, prolongando a vida até uma ida-
de indeterminada.

O cientista da computação Jaron Lanier escreveu: “a singularidade 
[envolve] pessoas morrendo, transferindo seus dados para um compu-
tador e permanecendo conscientes”. A essência do argumento de La-
nier é que, para continuar vivendo mesmo após a morte, precisaríamos 
abandonar nosso corpo físico e programar nossas mentes numa reali-
dade virtual.

Considerando inúmeros livros, artigos e documentos da internet, 
concluo que toda essa conversa sobre “a singularidade tecnológica” 
não é rigorosa. A ficção científica não é ciência e o pensamento ilusó-
rio não é pensamento real. Na realidade, a singularidade tecnológica 
não é uma singularidade no sentido matemático da palavra. O com-
portamento exponencial não significa singularidade. Tudo isso, a meu 
ver, parece uma desculpa para dissimular a ideologia básica que está 
por trás: o advento de transumanos. A “singularidade” é usada como 
uma metáfora para sugerir o salto de humanos para transumanos. Em 
outras palavras: a singularidade tecnológica é a base do que se cha-
ma transumanismo.

Baseado numa abordagem transdisciplinar, farei rápidas considera-
ções sobre o transumanismo.

Caso o projeto de transumanismo seja realizado, o ser humano se 
tornará cada vez mais uma máquina e a máquina se tornará cada vez 

https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Diamandis
https://en.wikipedia.org/wiki/Autodesk
https://en.wikipedia.org/wiki/EPlanet_Ventures
https://en.wikipedia.org/wiki/EPlanet_Ventures
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mais humana. O movimento internacional cultural e intelectual do 
transumanismo defende o uso da biotecnologia para melhorar as carac-
terísticas físicas e mentais dos seres humanos. Envelhecimento e morte 
são considerados indesejáveis e não devem ser inevitáveis. 

A seleção natural é considerada obsoleta e é substituída por uma 
seleção tecnológica. O projeto principal é remover qualquer força trans-
cendente e substituí-la por um homem-máquina com inteligência su-
per-humana, dono de sua vida. Os transumanos, que alguns filósofos e 
idealistas chamam, por precauções oratórias óbvias, de “humanos aper-
feiçoados” ou “humanos melhorados”, constituirão uma nova espécie 
biotecnológica. A sociedade futura será dividida entre “transumanos” e 
“antigos humanos”. Os antigos humanos inevitavelmente serão servos 
dos transumanos.

É extraordinário que Sigmund Freud tenha previsto o surgimento do 
transumanismo em 1930, em seu livro Das Unbehagen in der Kultur/Civili-
zation and Its Discontents. Freud falou do desejo dos seres humanos de se 
igualarem a Deus, tornando-se uma prótese de Deus. Esse processo é rea-
lizado graças à segunda natureza dos humanos, a natureza tecnológica, 
que os permite dominar o mundo2.

Do meu ponto de vista, vivemos na época de uma nova barbárie, 
que poderia ser caracterizada por três palavras: Transumanismo, Pan-
-terrorismo e Antropoceno.

Introduzo o neologismo pan-terrorismo para descrever uma nova for-
ma de terrorismo, sem qualquer ligação real à religião. Seu objetivo é 
matar o outro para impor seu próprio poder. Em 13 de novembro de 
2015, Paris foi atingida por uma força de ódio cega. Foi um massacre de 
inocentes. A intenção era matar um determinado modo de vida, cujo 
símbolo é Paris. Nessa nova forma de terrorismo não há um soldado 
enfrentando outro soldado. Há apenas assassinos que exterminam cega-
mente uma massa anônima. Ao matar o outro, o desejo de onipotência 
atinge um clímax imprevisível.

A palavra antropoceno é um neologismo que significa uma nova era 
geológica caracterizada pelo fato de que as ações da espécie humana 
se tornam a força geofísica dominante de nosso planeta comparada às 

2 Sigmund Freud, Le malaise dans la culture, Flammarion, Paris, 2010.

https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_and_Its_Discontents
https://en.wikipedia.org/wiki/Civilization_and_Its_Discontents
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forças geológicas naturais. Há um perigo atual-
mente, pela primeira vez na História, referente à 
extinção da espécie humana inteira. A sobrevivên-
cia da espécie humana é, para um grande número 
de cientistas e filósofos, a questão mais importan-
te de nossa época.

Como o famoso climatologista australiano Clive Hamilton escreve 
em seu livro Requiem for a Species3, é difícil aceitar a ideia de que os se-
res humanos possam alterar a composição da atmosfera da Terra a tal 
ponto de destruir sua própria civilização e também a espécie humana. 
Podemos prever a elevação de vários metros do nível do mar durante 
este século e a dissolução do gelo no mar Ártico em uma ou duas dé-
cadas. Podemos até prever que o gelo do planeta inteiro desaparecerá 
em vários séculos, acarretando a elevação do nível do mar em cerca 
de 70 metros. Fenômenos inesperados ocorrerão: animais domésticos 
se transformarão em animais selvagens e as plantas desaparecerão4. As 
consequências sobre a segurança das nações serão enormes: ondas de 
refugiados de países com climas desprotegidos emigrarão para países de 
climas protegidos, causando conflitos sem precedentes. As organizações 
internacionais não estão preparadas para encarar tal situação: elas não 
estão preocupadas com a segurança do planeta.

A perspectiva de uma alteração climática caótica demonstra o fra-
casso da infalibilidade, que nasceu na era do Iluminismo. O projeto da 
modernidade é seriamente questionado.

Uma coisa é certa: no Antropoceno, a velha e persistente distinção radical entre 
natureza e cultura não vale mais. A cultura muda a natureza. A profanação 
da natureza atinge, então, seu apogeu.

Como essa terrível catástrofre pode ser evitada? Nos Estados Uni-
dos, os políticos estão convencidos de que ela pode ser evitada por so-
luções tecnológicas, e as autoridades formaram inúmeros comitês de es-
pecialistas para achar essas soluções. Nasceu uma nova disciplina, muito 
próspera atualmente: a geoengenharia, cujo propósito é manipular o 

3 Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine – Faire face à la réalité du changement climatique, Presses de la 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris, 2013.
4 Idem, p. 44.
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meio ambiente para contrabalançar as mudanças no clima causadas pela 
espécie humana. O objetivo é transformar a composição química da 
atmosfera para que se possa ajustar a temperatura do nosso planeta.

Paul Cruzen, Prêmio Nobel de Química, propôs, em 2006, introdu-
zir aerossóis na atmosfera para refletir a luz solar5. Essa sugestão abriu 
um forte caminho na pesquisa, apoiada por instituições de prestígio, 
tais como a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos e a 
Real Sociedade. A ideia é injetar dióxido de sulfeto na estratosfera, em 
forma gasosa, a uma altitude de 10 a 50 km, criando, assim, partículas 
de sulfato em aerossol que podem refletir a luz solar6. Paul Cruzen 
comenta, a propósito, que o céu diariamente se tornará permanente-
mente branco, uma perspectiva sombria em termos estéticos. É incrível 
que cientistas da estatura de Edward Teller (cofundador e diretor do 
Lawrence Livermore National Laboratory, em São Francisco) e Lowell 
Wood (pesquisador no mesmo laboratório e estudioso influente no 
Pentágono) estejam entre os seguidores leais dessa solução tecnológica. 
Com imensa vaidade, Lowell Wood declarou com toda simplicidade: 
“Nós alteramos todo o meio ambiente vizinho. Por que não fazermos 
o mesmo em nosso planeta?” Uma afirmação que, de fato, é uma asser-
ção transumanista.

Do meu ponto de vista, e concordo com Clive Hamilton, não é a 
tecnologia que salvará nossa espécie, mas uma mudança radical da nossa 
visão da Realidade.

É evidente que para se opor a essa ameaça tripla – transumanismo, 
pan-terrorismo e antropoceno – é necessário desenvolver um pensa-
mento forte, rigoroso, universal e visionário. Reclamações apenas hu-
manísticas são completamente inúteis.

Nesta conversa, quero formular a hipótese de que a interação trans-
disciplinar da filosofia e da espiritualidade com outras ciências, exatas 
ou humanas, é a maneira privilegiada de resistir à nova barbárie. Chamo 
de filosofia transdisciplinar aquela que integra a metodologia transdisciplinar.

5 Paul Cruzen, “Albedo Enhacement by Stratosferic Sulphur Injections: A Contribution to Resolve a 
Policy Dilemma”, Climatic Change 77 (3-4): 211-220.
6 Clive Hamilton, Requiem pour l’espèce humaine, op. cit., p. 198.
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Existe uma grande pobreza espiritual em nosso planeta. Ela se ma-
nifesta como medo, violência, ódio e dogmatismo. Em um mundo com 
mais de oito mil disciplinas acadêmicas, dez mil religiões e movimentos 
religiosos e mais de seis mil línguas, é difícil sonhar com entendimento 
e paz recíprocos. Há necessidade de uma nova espiritualidade que con-
cilie tecnociência e sabedoria.

A primeira motivação para uma nova espiritualidade é a tecnociência 
associada ao fabuloso poder econômico, que é simplesmente incompa-
tível com a espiritualidade atual. Ela impulsiona uma força irracional 
imensa de eficiência em nome da eficiência: tudo o que pode ser feito 
será feito, para o melhor ou para o pior. A segunda motivação para uma 
nova espiritualidade é a dificuldade de diálogo entre diferentes espiri-
tualidades, que frequentemente parecem antagônicas, como pode ser 
comprovado em nosso cotidiano.

Simplificando, temos de encontrar uma dimensão espiritual da democracia. 
A vida social e a política vão muito além das disciplinas acadêmicas, 
mas se baseiam nos conhecimentos gerados por elas.

O Homo religiosus provavelmente existiu nos primórdios da espécie 
humana, no momento em que o ser humano tentava compreender o 
significado de nossa vida. O sagrado é nosso campo natural. Tentamos 
capturar o invisível ao observarmos o mundo visível. Nossa linguagem 
é o imaginário tentando penetrar em níveis mais elevados da Realidade 
– parábolas, símbolos, mitos, lendas, revelações. 

O Homo economicus é uma criação da modernidade. Acreditamos ape-
nas no que vemos, observamos, medimos. O profano é nosso campo real. 
Nossa linguagem possui apenas um nível de Realidade, acessível pela 
mente analítica – as ciências naturais e sociais, a tecnologia, as teorias e 
ideologias, a matemática, a informática.

A única forma de evitar o ponto final da discussão sobre a morte 
do Homo religious e do Homo economicus é adotar a hermenêutica transdiscipli-
nar7. A hermenêutica transdisciplinar é o resultado natural da metodo-
logia transdisciplinar.

7 Basarab Nicolescu, “Transdisciplinarity as Methodological Framework for Going beyond the Science 
and Religion Debate,” Transdisciplinarity in Science and Religion 2 (2007): 35-60.
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Nesse contexto, devo lembrar uma característica crucial da transdis-
ciplinaridade – o Terceiro Oculto – que introduzi em meu trabalho8.

A região da não resistência, entre e além dos níveis da Realidade, de-
sempenha um papel de um terceiro elemento entre o Sujeito e o Objeto, 
um elemento de Interação que permite a unificação do Sujeito trans-
disciplinar e o Objeto transdisciplinar, embora preserve suas diferenças. 
Esse elemento de Interação chama-se o Terceiro Oculto. O Sujeito e o 
Objeto estão imersos no Terceiro Oculto.

O Terceiro Oculto, em sua relação com os níveis da Realidade, é fun-
damental para a compreensão do unus mundus descrito pela cosmoderni-
dade. A Realidade é simultaneamente uma Unidade única e múltipla. Se 
uma unidade permanecer confinada no Terceiro Oculto, então ela é in-
diferenciada, simétrica, situada no não-tempo. Se alguma ficar confinada 
no nível da Realidade, haverá apenas diferenças, assimetrias localizadas 
no tempo. Considerar simultaneamente os níveis de Realidade e Tercei-
ro Oculto introduz a quebra da simetria do unus mundus. De fato, os níveis 
de Realidade são gerados precisamente nessa quebra de simetria introduzida pelo tempo.

Nessa abordagem transdisciplinar, o Terceiro Oculto aparece como 
a fonte de conhecimento, mas, por sua vez, precisa do Sujeito para co-
nhecer o mundo: o Sujeito, o Objeto e o Terceiro Oculto são inter-
-relacionados.

A pessoa humana surge como uma interface entre o Terceiro Oculto 
e o mundo. Apagar o Terceiro Oculto do conhecimento significa re-
duzir o ser humano unidimensional às suas células, neurônios, quarks, 
partículas elementares e chips eletrônicos.

O Terceiro Oculto entre o Sujeito e o Objeto é racional, mas nega 
qualquer racionalização. Entretanto, a Realidade também é transracional.

Uma nova espiritualidade, livre de dogmas, já está potencialmente 
presente em nosso planeta. Existem sinais e argumentos modelares 
de seu nascimento, desde a física quântica até o teatro, a literatura 
e a arte9. Estamos no limiar de uma verdadeira Nova Renascença, 
que pede uma consciência nova, cosmoderna. Mas, paradoxalmente, a 

8 Basarab Nicolescu, From Modernity to Cosmodernity – Science, Culture, and Spirituality, State University of  
New York (SUNY) Press, New York, USA, 2014.
9 Basarab Nicolescu, From Modernity to Cosmodernity, op. cit.
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nova Renascença está potencialmente ofuscada pela violência da nova 
barbárie, que é uma nova fase de confronto entre o homo economicus e o 
homo religiosus.

Etimologicamente, a palavra “bárbaro” significa aquele que é estra-
nho, um alienígena que pertence a um mundo incivilizado. Nesse con-
texto, a nova barbárie lança uma novidade radical, pois significa que o 
alienígena não está fora, mas dentro de nós. Somos nossos próprios 
bárbaros. Existe uma barbárie ontológica, que consiste no desejo de reduzir 
tudo a um único nível de Realidade, uma barbárie lógica, que consiste 
na recusa de qualquer outra lógica, exceto a do terceiro excluído, e uma 
barbárie epistemológica, que consiste na recusa da complexidade, da interco-
nexão entre os diferentes níveis da Realidade. 

Os três tentáculos da nova barbárie – transumanismo, pan-terroris-
mo e antropoceno – são o resultado dessa tríplice barbárie – ontológica, 
lógica e epistemológica. Eles têm em comum a tentativa de assassinar o 
Terceiro Oculto.

Entretanto, a filosofia da transdisciplinaridade, que fornece um sig-
nificado profundo ao Terceiro Oculto, é o modo privilegiado de resis-
tência à nova barbárie e poderia educar as novas gerações no espírito 
dessa resistência.
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A interdiversidade e 
interculturalidade: uma 
proposta de descolonização 
do saber e de superação da 
interdisciplinaridade

Manuel  Tavares

 � O conceito de interdisciplinaridade
George Gusdorf  (1912-2000) talvez tenha sido o primei-

ro teórico a trabalhar com a categoria de interdisciplinaridade 
numa perspectiva de superação da redutibilidade do paradig-
ma da modernidade e sugerido um encontro e diálogo de sa-
beres tendo em conta uma visão holística e não fragmentária 
do conhecimento. 

O conceito de interdisciplinaridade não é unívoco. Assu-
miu, ao longo do tempo, diversos significados, quer na litera-
tura especializada, quer nos debates levados a cabo pelas diver-
sas áreas disciplinares. Consideramos que o conceito, no seu 
sentido originário, significa uma interação e um diálogo entre 
as diversas áreas do conhecimento e a reciprocidade entre elas, 
tendo em consideração a abordagem de uma temática de co-
nhecimento suscetível de relações e interações entre os diversos 
domínios do conhecimento. Pode ser definida como o ponto 
de cruzamento entre práticas disciplinares e interdisciplinares 
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com conceitos e princípios epistemológicos diferentes, mas que se en-
contram na prática interdisciplinar. Deveria ser um processo de arti-
culação entre os saberes tendo em vista a produção do conhecimento 
e a sua aplicação nas pesquisas científicas e nas práticas pedagógicas. 
Neste sentido, os debates sobre a interdisciplinaridade têm-se situado, 
essencialmente, em duas perspectivas: a epistemológica e a pedagógica. 
No que diz respeito à primeira, a problemática do conhecimento, da sua 
produção e reconstrução, tal como as categorias epistemológicas fun-
damentais de cada um dos campos do conhecimento e as abordagens 
metodológicas, têm ocupado o centro das discussões. Na dimensão pe-
dagógica têm sido objeto de reflexão o currículo, a aprendizagem dos 
estudantes e o modo como se poderá operacionalizar a interdisciplinari-
dade nas práticas pedagógicas. De fato, a fragmentação do conhecimen-
to em áreas disciplinares nem sempre existiu. Se recuarmos às épocas 
grega e medieval, existia uma concepção unitária do saber, não havia 
distinção entre as ciências, e o conhecimento só tinha sentido numa 
perspectiva totalizante. A fragmentação do saber, decorrente de uma 
concepção fragmentária do real, teve o seu início nos finais do século 
XVI a partir da eclosão da revolução científica. Com ela, surge a espe-
cialização e o fechamento das disciplinas em si próprias, em detrimento 
da unidade e da complexidade. A fragmentação e especialização têm 
constituído os maiores obstáculos ao diálogo interdisciplinar. Como 
considerava Bourdieu (2001), cada disciplina é um campo que envolve 
poder e que está dependente de outros poderes que lhes são exteriores; é 
um mercado de produção de bens simbólicos que circulam na sociedade 
como dominantes. O poder precisa de controlar o conhecimento e a 
sua produção e, por isso, o mundo acadêmico surge como a expressão 
de uma cultura tradicional dominante, reprodutora das estruturas do-
minantes de poder. Neste sentido, falar de interdisciplinaridade surge, 
sobretudo, como uma retórica que dificilmente poderá ser posta em 
prática, dado que implicaria a perda de poder e a impossibilidade de 
controle do saber. O trabalho colaborativo, por sua vez, desindividuali-
za a produção do conhecimento retirando poder a determinadas elites 
intelectuais. Por essa razão, a interdisciplinaridade parece ser um verda-
deiro equívoco.
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Na contemporaneidade, sobretudo nos países da América Latina, 
historicamente dominados e subalternizados pelo paradigma domi-
nante, não nos parece que a proposta interdisciplinar contribua para  
a descolonização do saber e do poder que estão ligados à produção  
do conhecimento em determinadas áreas acadêmicas. Pelo contrário, 
ela aprofunda a colonialidade epistemológica, excluindo desse “diálo-
go” os saberes que, historicamente, sempre foram silenciados e mar-
ginalizados. Por outro lado, as estruturas de dominação não se dis-
solvem com a interdisciplinaridade nem com a transdisciplinaridade, 
dado que o movimento que visa a “unificação” do conhecimento se 
estabelece a partir dos pressupostos e princípios disciplinares. Será, 
então, um “diálogo” redutor, fragmentado e excludente. Ambos os 
conceito estão indissoluvelmente ligados e prisioneiros do conceito 
de disciplinarização.

Do nosso ponto de vista, a interdiscipli-
naridade é uma espécie de banquete das eli-
tes, de bodas seculares, comemorando o fes-
tim civilizatório de séculos de dominação do 
paradigma dominante e ainda hegemônico.  
É uma espécie de G20 do conhecimento. É necessário, então, superar a 
interdisciplinaridade e transdisciplinaridade pela interdiversidade e pela 
interculturalidade que têm em consideração, mais do que a diversidade 
cultural, as diferenças culturais que existem no mundo, expressões da 
riqueza cultural e epistemológica. Estas implicam a inclusão de outros 
saberes que nos apresentam outras visões do mundo e da vida a partir 
de outras racionalidades e podem dialogar com o modelo de raciona-
lidade hegemônico. A interdiversidade e a interculturalidade envolvem 
processos complexos de interconhecimento e auto-educação, tendo em 
vista o reconhecimento da dignidade ontológica dos seus protagonistas 
e dos respectivos saberes como possibilitantes da transformação social. 
A mera visão disciplinar, interdisciplinar e mesmo transdisciplinar é 
uma perspectiva redutora do que deve ser o conhecimento, a sua pro-
dução e o diálogo entre os diversos saberes, dado que qualquer uma 
delas continua aprisionada pela visão disciplinar de caráter colonial e  
hegemônico.
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 � A pesquisa na educação superior: a superação  
da colonialidade do saber

As universidades enfrentam, na contemporaneidade, ventos podero-
sos de mudança que trarão, certamente, transformações fundamentais 
nas sociedades, nas formas de viver das populações e nos projetos de 
futuro. Nos países outrora chamados de Terceiro Mundo, hoje apelida-
dos países emergentes e ou países semiperiféricos e periféricos, surgem 
experiências inovadoras, de caráter contra-hegemônico, cujos projetos 
de educação superior se situam numa perspectiva de equidade e justi-
ça sociais incluindo os grupos sociais historicamente marginalizados e 
afastados do direito à educação superior. Referimo-nos a países como o 
Brasil, Bolívia, Equador, Venezuela, Argentina e outros. Todavia, o facto 
de serem experiências novas não significa que tenham êxito na totalida-
de. O novo tem contra si não só teorias e conceitos velhos, mas também 
forças sociais, académicas e políticas que se mobilizam para impedir 
que a novidade aconteça. Os movimentos contra-hegemônicos têm con-
tra si um conjunto amplo de estruturas de dominação de longa duração 
(RIVERA, 2010), de herança colonial, que se perpetuam e no âmbito das 
quais se legitimam e reproduzem relações de dominação, subordinação, 
e hierárquicas, próprias do colonialismo. A imposição de um sentido 
histórico e de uma geopolítica do conhecimento de raiz eurocêntrica e 
colonial constitui um enorme obstáculo a qualquer movimento contra-
-hegemônico e a qualquer projeto de diálogo, de sentido descolonial, 
entre a pluralidade de saberes. 

A interdisciplinaridade, num sentido meramente abstrato e especu-
lativo, poderia ser considerada como um projeto em oposição ao para-
digma hegemônico, dado que este se afirma pela disciplinaridade, pela 
compartimentação, fragmentação e especialização do conhecimento.  
O trabalho interdisciplinar, pelo contrário, exigiria uma cultura de co-
operação entre as áreas disciplinares e a inclusão de saberes que outrora 
foram excluídos da dimensão epistemológica. Supostamente, apresen-
tar-se-ia como uma proposta de dissolução das fronteiras existentes 
entre as várias disciplinas e, sobretudo, entre os vários saberes. Poderia 
ser um projeto contra-hegemônico se estabelecesse uma ruptura, não 
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apenas com uma visão cartesiana e mecanicista do mundo e da educa-
ção, mas, ao mesmo tempo, se assumisse como uma perspectiva inte-
gradora, dialética e totalizante na construção do conhecimento e das 
práticas pedagógicas. A grande questão que se coloca relativamente à 
possibilidade de uma interdisciplinaridade descolonial é o facto de ela 
se afirmar no âmbito das estruturas de dominação do poder e do co-
nhecimento. As universidades são, ainda, os principais bastiões de uma 
cultura dominante e da sua reprodução. A hierarquia de saberes e a 
primazia que se atribui ao conhecimento científico impede que se esta-
beleça uma interdisciplinaridade desconstrutora das hierarquias e que 
possibilite o diálogo com outros saberes não considerados científicos 
pela “racionalidade acadêmica”. A relação entre saberes exige que todos 
os saberes sejam reconhecidos em situação de igualdade e não de uma 
forma dicotômica e hierárquica. Sem a dissolução das estruturas de po-
der e do saber e da respectiva colonialidade não será possível estabelecer 
uma relação de igualdade entre os saberes, dado que os saberes domi-
nantes tendem a impor-se aos dominados numa relação desigual. As 
universidades tradicionais, moldadas por um modelo de conhecimento 
disciplinar, fragmentário e hierárquico, estabelecem uma distinção ra-
dical entre o conhecimento científico e as outras formas de saber, ir-
redutíveis à lógica e à racionalidade modernas. A interdisciplinaridade, 
operacionalizada de acordo com este pressuposto, será o encontro entre 
saberes hegemônicos e, por isso, uma visão redutora do conhecimento 
que oculta o princípio da complexidade e uma visão holística do saber, 
princípios fundamentais para um verdadeiro diálogo entre as diversas 
formas de conhecimento, incluindo aquelas que se originam nas dife-
renças culturais. Por esse motivo, sugerimos outro conceito mais ajusta-
do e possibilitante do diálogo entre saberes: a interculturalidade numa 
perspectiva crítica e não apenas relacional ou funcional. (WALSH, 2012.)

O modelo de conhecimento ainda dominante, do ponto de vista da 
sua construção, não tem raízes populares nem territoriais-locais nem 
se direciona para a transformação social. Pelo contrário, é um modelo 
promotor das desigualdades sociais e legitimador e perpetuador das 
estruturas de dominação social. (ALMEIDA FILHO, 2016.) No entanto, 
ao longo dos últimos vinte anos produziram-se alterações sociais e 
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epistemológicas que desestabilizaram esse modelo de conhecimento e 
apontaram para a emergência de outros modelos. SANTOS (2008, p. 41.)  
designa esta alteração pela “passagem do conhecimento universitário 
para o conhecimento pluriversitário.” Este conhecimento, continua o 
autor (2008, p. 41), “é um conhecimento contextual na medida em que 
o princípio organizador da sua produção é a aplicação que lhe pode ser 
dada”, tendo em vista a resolução dos problemas sociais e a transfor-
mação da sociedade. Mais do que um conhecimento interdisciplinar 
afirma-se como transdisciplinar, dado que “pela sua própria contextua-
lização obriga a um diálogo ou confronto com outros tipos de conheci-
mento. (SANTOS, 2008, p. 43.) Estermann e Tavares (2015), por sua vez, 
apontam o caminho da interdiversidade que fomente um diálogo inter-
cultural e interparadigmático. Os benefícios da interculturalidade são 
inquestionáveis. Ela possibilita a participação de todos na vida política 
e social, a equidade e a justiça na distribuição dos bens e da riqueza, e 
a ampliação dos horizontes epistemológicos que superem a visão redu-
tora da cosmovisão eurocêntrica. No que diz respeito à problemática 
da interculturalidade nas universidades, os mesmos autores (2015) refe-
rem que a inclusão do enfoque intercultural nas universidades e na vida 
acadêmica é, sem dúvida, o início de uma mudança revolucionária de 
paradigma. As pessoas que apostam numa interdiversidade são uma van-
guarda na transformação intercultural do saber, no pluralismo cultural, 
na construção do conhecimento e na diversificação de metodologias e 
procedimentos educativos. 

Apesar das dificuldades e constrangimentos, algumas experiências 
inovadoras têm sido operacionalizadas no âmbito das pesquisas no en-
sino superior que sinalizam indicadores positivos no que diz respeito a 
um trabalho interdisciplinar, mas também intercultural. Referimo-nos, 
por exemplo, à ruptura com determinados “feudos epistemológicos” 
(JAPIASSÚ, 1976) e à construção de redes de pesquisa que envolvem 
múltiplos centros de pesquisa e pesquisadores de várias universidades 
europeias, do Brasil e de outros países da América Latina. Estas pes-
quisas desenvolvem-se no sentido de estabelecer redes epistemológicas, 
mas também redes de solidariedade, que se situam numa perspectiva  
pós-colonial e de descolonização do conhecimento. De salientar o 
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papel do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO) 
na promoção de Grupos de Pesquisa multidisciplinares e interculturais 
nas diversas áreas das Ciências Sociais, constituídos de pesquisadores 
de origens diversas e com perspectivas epistemológicas diferenciadas. 
A promoção do pluralismo epistemológico contribui para o diálogo 
intercultural e para o resgate de saberes hostilizados pela cultura e co-
nhecimento dominantes de caráter eurocêntrico. 
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Nebulosa de Órion, a 1.500 anos-luz de 
distância, com estrelas em formação.



h o m e n ag e m  a  i vo  p i ta n g u y

Amigo cheio de graça

Ana Maria  Machado

Só posso me associar a todas as merecidas homenagens 
prestadas às qualidades humanas e profissionais do 
grande médico que foi Ivo Pirtanguy, referência mun-

dial, formador de gerações de excelência em cirurgia plástica, 
bem como a sua generosidade e espírito público de cidadão.

Além disso, faço questão de um registro simples, afetivo e 
pessoal, do convívio com o amigo que nos dava tanto prazer 
com a sua proximidade, sua conversa encantadora e inteligente; 
fosse discorrendo sobre obras de arte como lembraram; fosse 
amorosamente festejando bichos e plantas, que ele conhecia 
como poucos; fosse sempre bem-humorado, celebrando, por 
exemplo, as delícias de comer jabuticaba no pé e inesperada-
mente mostrando no celular uma foto sua, tirada na semana 
anterior, no alto de uma jabuticabeira, dedicado a esse nunca 
assaz louvado ritual brasileiro, e em especial mineiro. 

Já sentindo saudades de sua companhia civilizadíssima e 
cheia de graça. 

Ocupante 
da Cadeira 1 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.



Aglomerado Ômega Centauri, com cerca de um 
milhão de estrelas, a 17.000 anos-luz daqui.



O espírito livre

Carlos  Nejar

I vo Pitanguy era reconhecido como um dos maiores ci-
rurgiões plásticos no mundo, todos sabem, mas também 
pela sua generosidade, pois a muitos anonimamente aju-

dou. Preparou, na sua especialidade, gerações de discípulos. 
Foi nosso confrade na Casa de Machado, eleito em 1990. Votei 
nele, a pedido de uma pessoa muito próxima ao coração, Ra-
chel de Queiroz. Seu último ato, um dia antes da morte, na 
Olimpíada, de cadeira de rodas, apareceu diante da televisão. 
Foi a despedida. 

Conheci sua privilegiada inteligência e erudição num en-
contro, em Brasília, em um aniversário da Academia Brasi-
leira de Letras, com recepção na casa do acadêmico Marcos 
Vilaça, e o então Presidente da República Fernando Henri-
que Cardoso. 

Impressionou-me sua visão abrangente da arte contemporâ-
nea. Um dia nos encontramos por acaso no aeroporto Santos 
Dummont e foi como sempre fraterno. Havia composto um po-
ema na ocasião; mostrei-lhe. Sua reação foi de alegria. Solicitou 
que lhe enviasse, e o fiz. Porque a poesia o encantava, a beleza o 
encantava, a magia. Era no escondido, um poeta no seu ofício de 
trabalhar e mudar a imagem humana. Com o poder imaginató-
rio do escultor. E a exata perícia no bisturi. Talvez nas mulheres, 
o que observou Jorge Luiz Borges, atrás do rosto de Beatriz, 
aquela sonhada por Dante no “Paraíso”. E é o paraíso o fascínio 
de toda criação, o inefável de um instante, que pode ser eterno. 

Ocupante 
da Cadeira 4 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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E a vida de Ivo Pitanguy foi plena desses instantes, plena de amor  
à natureza, com sua ilha de árvores, animais, águas, peixes. Ou retorno 
à floresta da origem, ou à floresta onde se esconde, sem idade, a in-
fância.

Nós, acadêmicos, uma noite, fomos todos convidados para a sua 
mansão num morro do Rio, perto de favelas. Sua sala bela e vasta 
tinha quadros preciosos, com originais de Miró, Picasso, Klee. Janta-
mos juntos naquela noite em sapiente mesa, e a sua infatigável hos-
pitalidade. Nos perguntávamos quanto de perigo podia correr, ali, 
naquele lugar. Mas o povo o amava, possuía orgulho dele. Como nós, 
todos que com ele convivemos. Genial, Pitanguy tinha, como o Prós-
pero, de Shakespeare, de A Tempestade, “o espírito livre”.



Um cliente de Ivo

Alberto da Costa e  S ilva

Sou o único que vai se apresentar aqui como paciente 
do Dr. Pitanguy porque, em 1982, estive internado na 
Clínica da Rua Dona Mariana para refazer minha face. 

Todo o rosto, sobretudo a metade direita, fora esfacelada em 
um desastre de automóvel. De maneira que estou aqui em mui-
to boa condição de falar a respeito de uma pessoa a quem devo 
o meu rosto. Durante praticamente dois meses, eu fui quase 
todos os dias à Clínica da Rua Dona Mariana para curativos. 
E foram momentos extraordinários, porque conversávamos, eu 
e Ivo. E conversávamos sobre o quê? Sobre poesia francesa, de 
que ele era um grande conhecedor, e não apenas de Baudelai-
re, Mallarmé, Verlaine, mas Ivo conhecia Albert Samain, Paul 
Fort, Henri de Régnier e até mesmo Saint-Pol-Roux. 

Recordo uma tarde de muita conversa sobre a ingratidão 
dos escritores, que jamais revelam a quem devem tudo, e sem-
pre procuram indicar aos críticos e aos leitores influências que 
na realidade não sofreram. E nós nunca tínhamos visto refe-
rência de Saint-John Perse ao escritor simbolista de quem ele 
tomou o nome, Saint-Pol-Roux. 

Outra conversa também muito curiosa era sobre artes plás-
ticas, porque Ivo conhecia profundamente pintura, e tinha 
mesmo convivência com grandes artistas contemporâneos em 
Paris e na Suíça. E lembro perfeitamente que, durante duas 
ou três dessas visitas clínicas à Rua Dona Mariana, conver-
samos sobre a importância da iconologia, aquela disciplina 

Ocupante 
da Cadeira 9 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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praticamente criada por Erwin Panofsky, que valorizava o momento 
crucial da pintura em relação ao enredo que lhe dera origem. Mostra 
que sobre determinado tipo de pintura é bom que conheçamos o que 
ela fala, o que nos diz, para melhor entender a sua voz.

Ivo Pitanguy era um homem de pensamento universal. Interessado 
por tudo, inclinado a receber notícias de tudo o que era belo, inteligen-
te, amplo, e importante para a vida humana. Dele conservo a melhor das 
memórias. E guardo a marca da sua mão no meu rosto. 



m ú s i c a

Mesa-redonda em homenagem 
ao maestro Francisco Mignone

Marco Lucchesi Cada qual com uma herança e com 
um destino na história da música recente no Brasil: Ricar-
do Tacuchian, que está à minha esquerda, e Roberto Duar-
te, à minha direita, dispensariam apresentação. Tacuchian 
teve uma grande participação aqui, na Mesa-redonda no 
ano passado na ABL, em torno da bela comemoração de  
Koellreutter. É também conhecido pelo sistema T e tem rea-
lizado uma longa elaboração do pensamento da música, algo 
de que, no Brasil, estamos sempre deficitários, porque ele faz 
e pensa música. E falávamos das suas obras, que contemplam 
o erudito e o popular, e uma grande tradição europeia ou, 
por assim dizer, ocidental. À minha direita, o maestro Ro-
berto Duarte. Roberto, todos nós o conhecemos muito bem, 
é um grande revisor das obras de Villa-Lobos, o que não quer 
dizer pouca coisa. Roberto também tem uma grande atuação 
como embaixador da música e de todas as músicas. Ia para 
a Itália como quem ia tomar um cafezinho e voltava logo, 
para desespero do Coral de Câmara de Niterói, que ficava, às 
vezes, órfão. Enfim, vou perguntar agora ao Roberto Duarte, 
e a pergunta depois vai para o Ricardo. Mignone foi estudar 
em Milão as origens italianas, e se sublinha bastante essa 
origem italiana. Como foi a tradição de música francesa, não 
só de ópera, naquele Mignone das considerações orquestrais, 
naquele Mignone mais introspectivo e que dá uma ideia mais 
forte da presença da música francesa? Aquele Mignone dos 
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trabalhos mais delicados e sutis? Fiquem muito à vontade e muito 
obrigado por terem vindo.

roberto Duarte Muito obrigado por suas palavras, é um prazer 
enorme estar aqui ad dextra deus Patria, e com essa plateia numerosa. Quan-
do vinha no carro, pensei “quem vai estar lá”? Vamos ter duas pessoas, 
três. Surpreso, cumprimento a toda a organização aqui da Academia por 
esse trabalho, a Nenem Krieger, por todo trabalho que faz aqui. Mas 
antes de responder a sua pergunta, sempre que vou falar sobre Mignone 
tenho que falar sobre algo que difere da sua pergunta. Tenho que agrade-
cer a Mignone, e Josephina sabe disso, porque se sou regente hoje, é por 
causa de Mignone. Minha vida estava programada para outra coisa, e foi 
Mignone que, lá na rua Pompeu Loureiro – cheguei atrasadíssimo para 
uma aula –, com aqueles seus dois metros de altura, que me recebeu tran-
quilamente e não me deu boa-tarde. Fiquei preocupado de ele estar zan-
gado comigo. Entrei e ele perguntou: “Você gosta muito de regência?” Na 
véspera, eu tinha regido um concerto com uma orquestra de amadores, a 
Orquestra de Câmara de Niterói, e alguém contou a ele que o concerto 
foi bom, com todos aqueles elogios. E ele perguntou: “Você quer ser meu 
assistente na Escola de Música?” Aquela era a minha última aula com ele. 
Perdi a voz. “Você não quer?” E, com muito sacrifício, consegui dizer: 
“Quero.” Foi a pior aula que tive. Não consegui fazer nada. E me tornei 
regente. Naturalmente, ser assistente de Francisco Mignone era um sonho 
inacreditável! E daquele gênio! E na sua pergunta, me lembro de Mignone 
improvisando qualquer coisa, em qualquer estilo, uma coisa incrível. Nas 
aulas de regência, ele tocava as partituras e, às vezes, dizia: “Você quer 
ver como isso aqui parece Beethoven?” E tocava Beethoven. Quer dizer, 
“Mignone-Beethoven”. “Quer ver como parece Chopin?” Ele fazia tudo. 
Até música eletrônica, serial dodecafônica.

Posso contar uma historinha? Eu estava dirigindo um dos famosos 
cursos de férias de Teresópolis, convidei o Mignone para uma pales-
tra e ele foi. E no meio da palestra, um jovem perguntou: “Professor 
Mignone, o senhor conhece o sistema serial dodecafônico?” Ele disse: 
“Sim, meu filho, conheço.” E virou-se para mim: “Roberto, você pode 
me arranjar uma lousa?” Nem foi quadro-negro, mas lousa que ele 
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pediu. Consegui o quadro-negro e ele perguntou ao jovem: “Por favor, 
me faça uma série.” O rapaz começou e, numa certa altura, ele disse: 
“Não. Essa nota não pode porque forma um acorde perfeito.” E foi 
dando lição ao rapaz. Quando terminou a série, ele começou a tocá-
-la no piano: “Olha, nós podíamos mudar o ritmo aqui, fazer assim, 
fazer essa série ao contrário, retrógrada, e aqui os acordes, o 1.º, o 3.º, 
o 5.º som fazem um acorde...” E improvisou por cerca de dez minutos. 
Dizia: “Posso fazer disso aqui no estilo tal, como música brasileira, 
como se fosse um samba.” Naturalmente, a plateia veio abaixo e o ra-
paz foi para debaixo da cadeira, completamente espantado e extasiado 
com Mignone. Portanto, acho que Mignone teve, sim, influência fran-
cesa, que a maior influência que ele teve foi da música italiana, que 
estava no sangue dele, mas ele escreveu de tudo. O cantabile italiano, 
isso era o Mignone.

ricarDo tacuchian Vou partir dessa última frase do Roberto, 
porque acho que o Mignone, não só pelo nome, era, acima de tudo, 
italiano, um italiano mesmo, naquela fase dita fase negra, em que ele 
explorava as nossas tradições africanas. Ele era um italiano no trato com 
as pessoas, com aquela exuberância, aquela simpatia, aquele brilho que 
sempre demonstrou. E era italiano mesmo quando era o Chico Bororó, 
músico que fazia serestas, tocava flauta e que se dedicava àquelas valsas 
e tanguinhos próprios lá do interior de São Paulo. Mesmo nessa fase, 
ele era italiano. E penso que ele foi italiano até o fim da vida. É um 
compositor conhecido como um grande nacionalista brasileiro, mas ele 
foi um grande nacionalista brasileiro com veia italiana. Assim é como 
eu, ex-aluno de Mignone, o vejo.

Meu contato com Mignone foi muito gran-
de e em diferentes circunstâncias. Se houver 
oportunidade, vou narrar algumas delas aqui. 
Mas aproveitando uma deixa do Roberto so-
bre essa capacidade incrível que ele tinha de 
imitar de pronto, de improviso, as caracterís-
ticas de diferentes compositores: lembro que 
uma vez eu estava na casa da Josephina, com o 
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Mignone, e era uma festa, só havia músicos, compositores, maestros e, 
num determinado momento, ele disse: “Pessoal, vou tocar um pouco 
de piano.” E o pessoal adorou, porque Mignone era um pianista admi-
rável. Então ele ia, nós até estávamos esperando que ele fosse tocar os 
tanguinhos e as valsas da época do Chico Bororó, de quando ele fazia 
música popular.

Aliás, um parêntesis: para quem não sabe, Chico Bororó é o pseu-
dônimo que ele usou no início da carreira para músicas mais populares. 
Naquela época, havia um certo preconceito com a música popular e não 
ficava bem o maestro Francisco Mignone compor um tanguinho, por 
exemplo. E então ele se escondia atrás do Chico Bororó. Paramos de 
falar, nos sentamos, e ele sentou-se ao piano: “Vou tocar para vocês uma 
música de Mozart. Prestem atenção.” E aí tocou Mozart. Mas era um 
Mozart exato, só que ninguém sabia que Mozart era aquele. Diziam: 
“Engraçado, não conheço essa obra.” Algumas pessoas perceberam que 
ele estava blefando, e outras não. “Bom, agora vou tocar um trecho de 
Beethoven para vocês.” E aí surgiu um autêntico Beethoven, com toda 
aquela dramaticidade germânica, com aqueles contrastes de forte a pia-
no, com aqueles desenhos que caracterizam a obra de Beethoven e, aos 
poucos, todas as pessoas começaram a perceber que ele estava brincando 
ao piano. “Bom, agora eu vou fazer um Debussy.” E vinha aquela coisa, 
aquela névoa que tomava conta da sala. Todos nós começamos a boiar 
em cima daqueles sons e depois, no final, começávamos a rir, porque 
era realmente uma coisa curiosíssima. Numa me esqueci disso. Mignone 
tinha essa capacidade.

Fui aluno de Mignone de regência. Ele era professor na Escola de Mú-
sica de regência, mas eu, sempre que podia, aproveitava a oportunidade 
e mostrava alguns trabalhos meus de composição para ele. Eu não podia 
perder a oportunidade. Então, considero Mignone um dos meus profes-
sores de composição. Sempre cito isso, ainda que de uma maneira infor-
mal. No final da década de 60, houve um concurso da Rádio MEC que 
oferecia um curso de composição para jovens, que seria ministrado por 
Mignone, e só havia uma vaga. Concorri, tirei o primeiro lugar e tomei a 
vaga, e também tive algumas aulas. Mas esse curso da Rádio MEC não 
durou muito tempo. Mas eu, naquela época, tocava um piano razoável, 
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estava com a minha técnica muito em dia e tinha acabado de escrever uma 
sonata para piano que tinha um grau de virtuosismo bastante grande, 
que eu mesmo, como autor da peça, tinha dificuldade de tocar. Cheguei 
para o Mignone: “Maestro, o senhor poderia fazer uma revisão, fazer um 
comentário, uma crítica dessa obra? Porque acabei de fazer e gostaria de 
ouvir a sua opinião, a sua orientação.” Ele disse: “Deixa eu ver.” Pegou 
a partitura, colocou no piano e me humilhou, porque tocou magnifica-
mente bem. Dava a impressão que ele tinha estudado a peça antes. Tocou 
à primeira vista, naquele andamento. Não é verdade, Josephina? A capa-
cidade que esse homem tinha à primeira vista. Pegava uma partitura de 
orquestra, de cima a baixo e, na hora, reduzia ao piano essa partitura para 
nos mostrar as harmonias, como era, os momentos mais expressivos, os 
finais de frases, as respirações, em suma, ele era um abençoado.

Eu, pessoalmente, depois virei compositor, virei músico, virei profes-
sor. E a minha experiência pessoal me ensinou uma coisa de que eu não 
abro mão e que, às vezes, quando coloco, sou até criticado por alguns 
pedagogos que não aceitam essa minha posição, mas estou convencido de 
que você já nasce músico. É claro que se você nascer músico e não tiver 
uma boa orientação, você vai ser um músico mediano. Ou se você não 
nasce músico e é profundamente estudioso, tem os melhores professores, 
você vai subir um pouco, mas vai ser mediano. Agora, para ser um Mig-
none, você realmente tem que nascer músico e tem que ser muito bem 
orientado. Ele viveu num ambiente musical, o pai era músico, ele tinha 
aquele sangue italiano a que me referi há pouco, e então isso tudo de certa 
forma ajuda a entender o fenômeno Mignone dentro da música brasileira.

Marco Lucchesi Duas coisas, antes de passar ao Roberto. Quan-
do pegamos o próprio padre José Maurício, em que encontramos muitas 
vezes uma presença rossiniana na missa, e em outras composições, para 
não falar do piano, em que encontramos árias de Rossini; obviamente 
isso acontecia. Mas o que é interessante de tudo o que o Ricardo falou, 
é sublinhar de fato que esse Chico Bororó, não só o cantabile italiano, 
mas também certas cadências típicas de final de ária, microcabaletas que 
não ficam no final de suas composições. A questão, no entanto, e agora 
passo para o Roberto, para depois voltar ao Ricardo, era quando li, num 
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outro texto, há muitos anos, em que você falou sobre aquela mudança 
do fortíssimo para o pianíssimo. Como é que era a história?

roberto Duarte Antes de contar essa história, tem um caso. O 
Ricardo falou da facilidade de Mignone para escrever. Eu já era assis-
tente dele, e um dia disse: “Maestro, estou precisando de uma partitura 
para coro, a obra tal, assim, assim.” Ele disse: “Ah, está bem, vamos lá 
em casa.” E fomos para a Pompeu Loureiro. Ele foi lá, abriu uma gaveta, 
abriu outra e não achava a música. Ele pegou um livro de poesia e me 
disse: “Olha, escolhe uma poesia aí que eu escrevo uma canção, que é 
mais fácil do que procurar a outra.” Quer dizer, a facilidade dele de criar 
era uma coisa monumental.

Esse fato que você falou do fortíssimo, em 1984, 1985, no último 
concerto em que você foi solista, no Theatro Municipal, ele escreveu 
uma peça com o nome de “Pequena suíte brasileira”, em sol maior. 
Fazia a primeira audição. Eu disse: “Mas maestro, sol maior? Nos dias 
de hoje?” Ele disse: “Ué, por quê? Eu quero assim, eu sou assim.” Muito 
bem. No final, a obra terminava num crescendo, num fortíssimo, e ele 
foi assistir o ensaio geral. Ele estava na primeira fila, ao lado de Jo, e eu 
comecei a fazer o crescendo. Ele levantou-se e começou a falar em italia-
no: “No, no! No, no! Prego! Prego! Decrescendo, decrescendo, piano!” E ficou uma 
situação insólita. Eu regendo forte, e o Mignone de pé, dizendo não, e 
o spalla, que era o Giancarlo Pareschi, virou-se para mim e disse: “Mas a 
quem eu sigo?” Eu disse: “A ele, Mignone, obviamente.” E terminamos. 
“E como é que vai ser no concerto?” Respondi: “Não sei. Vou perguntar 
a ele.” Quando terminou o ensaio, eu disse: “Na hora do concerto me 
sigam, que eu vou fazer o que ele mandar.” E fomos ver algumas coisas, 
a Jo foi para o palco, sentou-se ao piano, tocamos, vimos umas coisas, e 
quando terminou, disse a ele: “Maestro, eu queria que o senhor revisse 
para mim esse final aqui dessa pequena suíte.” Ele olhou e disse: “Mas 
você tem dúvida de quê? Isso não tem novidade nenhuma para rever.” 
Eu falei: “Não, mas eu gostaria que o senhor revisse.” E comecei a tocar 
para ele rever. E ele foi revendo e foi fazendo um decrescendo no final. 
Me levantei, eufórico: “Maestro, o senhor escreveu forte crescendo para 
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fortíssimo.” Ele olhou a partitura e disse com aquela simplicidade dele: 
“Mas é tão bonito o pianíssimo...” Ficou resolvido. No dia, fiz o pianís-
simo que ele queria e realmente fica muito bonito. Porque ele era uma 
pessoa aberta.

E outra vez, e até comentei isso com a Jo há pouco tempo, cheguei 
cedo e fiquei a tocar uma valsa dele ao piano, a Oitava Valsa. Ele chegou 
por trás de mim, não falou nada e, quando acabei, ele bateu no meu 
ombro: “Bravo! Bravo! Muito bem!” Alguns meses depois, eu chego 
atrasado e ele estava tocando a mesma Oitava Valsa, completamente 
diferente da que eu havia tocado. Disse-lhe: “Maestro, noutro dia eu 
estava tocando essa valsa, o senhor me elogiou, e disse ‘Muito bem. Você 
tocou muito bem, meu filho’, mas o senhor toca completamente dife-
rente!” E ele disse: “Mas eu sou outra pessoa. Não quero que minhas 
composições sejam executadas de uma única maneira. Cada um é um 
intérprete. Se eu quisesse que minhas composições fossem executadas 
de uma só maneira, teria gravado todas elas e jogado as partituras fora.” 
Esse era Mignone.

Marco Lucchesi O que o Roberto diz lembra bem aquela expe-
riência de que falava o Stravinski, que mesmo a tonalidade dó maior 
ainda precisava ser explorada. Ora, Stravinski dizendo isso ainda! Ago-
ra, explorada por quem pudesse de fato usar um escafandro nessa apa-
rente superficialidade, como Mignone, e ir bem fundo. A única coisa 
que eu ouvi de Mignone, quando era vivo, de Mignone vivíssimo, foi  
O sargento de milícias, e tinha muita coisa em tonalidade maior. E como era 
bonito! Que coisa impactante! Depois acho que veio Franco Zefirelli no 
Municipal, em 1979, com La Traviata. E foi uma linha de continuidade 
tão bonita, tão impressionante. Verdi, mas antes Mignone.

ricarDo tacuchian Eu estava presente nesta primeira audição 
de O sargento de milícias, de Mignone. Não me esqueço. Era com Paulo 
Fortes, Glória Queiroz. Mas para conhecermos e entendermos a obra de 
um grande músico, há necessidade de muita reflexão, de muita análise, e 
é quase que uma abordagem científica. Estamos dando aqui uma abor-
dagem mais anedótica, que é muito importante. Porque essa abordagem 
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anedótica só pode ser dada por pessoas que conviveram com ele. E en-
tão, a partir disso, podemos ter uma ideia do homem e, através do ho-
mem, entender melhor a sua obra e o seu polimorfismo, porque a obra do 
Mignone é muito polimorfa, é muito diferente. Não só porque ele viveu 
longamente, por causa da sua musicalidade exuberante, mas também por 
esses fatos que o Roberto contou e que eu desenvolvi um pouco mais.

Refletindo de uma maneira mais subjetiva, vi quatro pilares para en-
tender a obra de Mignone. O primeiro, aquele do Mignone seresteiro, o 
Mignone Chico Bororó, o Mignone da flauta, lá em São Paulo, a bono-
mia de Mignone, essa exuberância da personalidade dele que vemos na 
sua própria obra. O segundo pilar, no meu entender, e que já desenvolvi 
na minha primeira fala, foi o seu sangue italiano. Isso, estou convencido, 
em qualquer das fases, a maneira de ele ser, a maneira afetiva, a maneira 
vulcânica, isso explica aquela orquestração brilhante, que faz parte de 
praticamente toda a obra de Francisco Mignone. O terceiro pilar, tam-
bém já focalizei aqui, é o que eu chamo de predestinação. Mas existe um 
quarto pilar, que gostaria de falar agora, que é a relação dele com Mário 
de Andrade. Mário de Andrade foi um grande intelectual brasileiro, nin-
guém discute, um grande crítico de arte, a cultura brasileira deve muito 
a ele. Como professor de composição, o primeiro livro que mando meus 
alunos lerem é o Ensaio sobre a música brasileira, mas sempre chamando aten-
ção para não seguirem nada daquilo, porque ele foi um intelectual autori-
tário. Estou na Casa das Letras, peço desculpas ao Acadêmico Lucchesi, 
mas é interessante. Esse autoritarismo intelectual de Mário de Andrade 
era uma característica da época, e ele foi implacável com Mignone du-
rante a década de 20, principalmente porque ele, ao passar uma longa 
temporada na Itália nesse período, escreveu uma ópera, L’innocente, com 
o libreto em italiano, e toda ela vinculada à estética da ópera italiana. E 
Mário de Andrade não perdoou e fez várias críticas a Mignone, embora 
reconhecesse seu brilho musical. Ele sabia que lá estava uma grande fonte 
de criatividade e tanto martelou em cima de Mignone que, no final da 
década de 20, Mignone resolve abandonar, nas aspas, porque ele nunca 
abandonou de fato, essa linha italiana, caracterizada principalmente pela 
L’innocente. Mário achou uma aberração, um compositor da qualidade de 
Mignone escrever uma obra com libreto em italiano. E por que não um 
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libreto em português? E por que não temática brasileira? E ele entrou 
numa fase de nacionalismo extremo. Mignone foi radical. Um neocon-
vertido. E um neoconvertido é sempre radical. Mas apesar disso, com 
resultados grandiosos. E ele explora a nossa herança africana em sua 
música. E fez obras que estão no repertório até hoje. Mas depois de um 
certo tempo, Mário de Andrade, isso já na década de 30, chegou ao pobre 
do Mignone e disse: “Você não pode ficar nessa linha. Você está se repe-
tindo. A música africana, aquela rítmica constante, aquela polirritmia é 
uma música de muito caráter, e sendo de muito caráter, tem muito pouco 
terreno de exploração.” E Mignone então ficou sem saber exatamente o 
que fazer: “Ora, se faço de uma maneira, sou criticado, e se parto para 
outra maneira, sou criticado.” E ele começou a procurar, não uma ma-
neira italiana propriamente dita, não uma maneira africana propriamente 
dita, mas uma maneira mignonística.

Convivi com o Mignone muito tempo. Não só como aluno, mas de-
pois, em várias ocasiões, em vários locais diferentes, e Mignone foi sem-
pre de uma elegância extrema em relação a Mário de Andrade. Ele nunca 
fez nenhuma crítica a essa pressão que ele sofreu de Mário de Andrade.

Marco Lucchesi Ricardo, me permita fazer uma observação, já que 
é uma provocação deliciosa, e estamos na Casa das Letras, e passamos 
para o Roberto. Mas sobre Mário de Andrade e Mignone também é inte-
ressante lembrar. Mário, por outro lado, e claro que você teve sofisticação 
dialética, até para mostrar para os alunos “leiam e contraleiam”, o que já 
mostra, inclusive, a sua própria questão musical como compositor para 
além daquele que reflete a música.

ricarDo tacuchian A leitura tem uma 
época. Ler Mário de Andrade na década de 40 era 
uma coisa e ler Mário de Andrade hoje é outra 
coisa completamente diferente.

Marco Lucchesi Se nós seguíssemos hoje 
Mário de Andrade, não teríamos Edino Krieger 
nem Tacuchian, no sentido de que talvez tenhamos 
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seguido um determinado programa. Mas só para lembrar duas coisas que, 
na verdade, só convalidam o que você disse, porque concordo, o interes-
sante é que existem muitos Mários de Andrade. Ele mesmo se declarou 
mais de 350, pelo menos 350. Mas nesse, específico, o que é interessante é 
o Mário de Andrade que está atuando como agente cultural, hoje se diria, 
porque enquanto bate fortemente em Mignone, também elogia outros.

Então há um Mário de Andrade que, de um lado, era o Mário de 
Andrade que entendeu Mignone, que de certa forma o trouxe à tona, e 
que depois inclusive reviu que aquele era um programa excessivo para 
Mignone. O interessante é ver de fato, como Mignone cresceu. E como 
ele mesmo, nesse beco sem saída em que se encontrava, atingido injus-
tamente em muitos aspectos, pôde desabrochar pela resposta dialética 
dele, a de Ricardo Tacuchian, com sua perspectiva com os alunos, mas 
na sua composição, e o próprio Mignone. Ou não, Roberto?

roberto Duarte Quando o Ricardo falou para os seus alunos 
para lerem Mário de Andrade, mas a não seguir o que ele falava, lem-
bro que o Mignone uma vez me disse: “Todo estudo de harmonia tra-
dicional é fantástico. Contraponto e fuga. Você aprenda tudo. Depois, 
esqueça.” E falei: “Mas maestro, então isso não vai adiantar nada.”  
E ele: “Adianta, adianta, porque fica como um conceito. E é esse con-
ceito, esse equilíbrio que você vai ter em todas as composições. Não 
importa o estilo que você vá fazer, mas o equilíbrio é o que é mais 
importante.” E quando você falava, me lembrei muito desse Mignone. 
E quando você fala que Mignone mudou, fico pensando. Ele era uma 
pessoa extremamente simples, pelo menos até onde o conheci. Hoje 
lamento ter convivido pouco com Mignone. Devia ter convivido mais 
com ele. Mas, talvez, por achá-lo um gênio e eu pequeno, muito pe-
queno ao lado dele, não estive tão próximo a ele como eu deveria estar.

Lembro uma vez, já que o Ricardo está falando de uma parte mais 
filosófica, e eu falo mais dos casos, eu estava na casa de Jo e Mignone 
e revia uma obra dele chamada Leilão, e tinha uma dúvida na partitura. 
Perguntei a ele: “Maestro, essa nota é dó ou ré?” Ele disse: Você não 
gostou?” Vejam a simplicidade. Eu falei: “Mas não se trata disso. Queria 
saber qual é a nota, porque fiquei na dúvida. Está no espaço e na linha.” 
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Ele perguntou: “O que você acha?” Respondi: “Eu não acho, maestro. 
Eu só quero uma resposta, dó ou ré.” Ele disse: “Toca aí ao piano” Ele 
já estava bem doente, no final. Sentei, toquei com dó e depois toquei 
com ré. A resposta dele para mim: “Soa bem com as duas notas, não 
é?” Respondi: “Sim, soa. É dó ou ré?” Ele respondeu: “Escolha”. Disse: 
“Não vou fazer isso.” Não me lembro se ele escolheu dó ou ré, mas, 
enfim, ele era uma pessoa de uma simplicidade total.

Já que estou contando os fatos, um determinado professor nosso 
na escola, Ricardo lembra isso, convidou Mignone para falar na nossa 
classe de Composição sobre suas próprias composições. Mas o objeti-
vo era outro. Não posso citar aqui o nome da pessoa, do professor. E 
Mignone não foi e mandou uma carta. E, nessa carta, Mignone dizia: 
“Fulano, muito obrigado pelo convite. Mas não estou à altura de ir 
a sua classe. Afinal de contas, não passo de um Chico Bororó, sou 
um compositor de fim de semana.” Enfim, ele se colocou, ele era um 
pouco irônico nessas coisas, para não dizer bastante. Ele se colocou 
lá embaixo, assinou Francisco Mignone e mandou a carta pelo cor-
reio. Era um homem irônico sim, nesse ponto, mas simples. Nunca vi 
Mignone, nesse tempo que convivi com ele, se vangloriar de ter feito 
isso ou aquilo.

Sei até que uma vez, e isso é história também, que ele foi nomeado 
diretor do Theatro Municipal e depois houve um problema e disseram: 
“Não, então o senhor pede demissão.” E ele disse: “Não. Vocês que me 
nomearam, vocês que me mandem embora.” E ficou ainda seis meses 
como diretor sem ir lá. E mais outras coisas que mostram essa faceta do 
Mignone ser humano.

E como estamos aqui num horário, queria falar, se você me permite, 
Lucchesi, sobre um fato que presenciei e sempre comento. É um fato 
triste sobre a vida dele. Não tem nada a ver com música. Mignone se 
aposentou em 1967. Ele fez 70 anos e era praxe, na Escola de Músi-
ca, recontratar o professor que se aposentava, até por uma questão 
salarial, porque naquela época um professor ganhava menos do que 
ganha hoje. Ganhava muito pouco. Então se recontratava o professor 
até por uma questão salarial. Isso era normal, praticamente normal. E, 
infelizmente, presenciei esse fato na congregação seguinte ao mês que 
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ele fez 70 anos. A congregação da época, da Escola de Música, negou 
ao Mignone – que vergonha –, a recontratação. Presenciei este fato: 
Mignone descendo as escadas da Escola de Música em prantos. Ima-
ginem. A admiração que sempre tive por Mignone, como um gênio, 
o idolatrava, ver este homem, de dois metros de altura, chorando.  
E tinha um café ao lado da Escola de Música, que hoje não existe 
mais, e ele gostava muito de tomar cafezinho ali. Lembro que ele 
foi, e a mão dele tremia, derramava o café e ele não conseguia tomar. 
Foi em novembro, dezembro de 1967. Isso é um fato que nunca foi 
escrito, acho; pelo menos não li em lugar nenhum. Mas presenciei 
essa cena, lamentavelmente. Uma escola de música que, por razões 
egoísticas, inveja, recusou a Francisco Mignone um contrato para 
continuar dando aula por mais alguns anos.

Marco Lucchesi Antes de passar a palavra ao Ricardo Tacuchian, 
realmente é uma história impressionante, o que só faz jus à memória 
de Francisco Mignone e depõe contra o sistema, que não compreen-
deu perfeitamente. É uma forma inversa de homenagem, e que a gente 
recupera justamente dando a dimensão do que é um espírito realmente 
extraordinário e, sobretudo, ainda o lugar da música no Brasil naquele 
momento, mas hoje ainda há muitos desafios. Acho que é preciso re-
pensar, inclusive quando Nenem Krieger e eu organizamos justamente 
mesas como esta era que, pelo menos, um público leigo, um público de 
alto nível sempre, não importa se de músicos ou não, para discutirmos 
um pouco mais a música, o lugar da música, enfim, em tempos breves. 
Mas o que o Ricardo e o Roberto em alguns momentos disseram, e já 
lhe passo a palavra, Ricardo, era se desculpando muitas vezes porque 
era anedótico. Mas não é tanto anedótico, e a anedota, na história, tem 
sempre uma aura específica. E quando vejo Maria Josephina e ouço 
seus depoimentos, vocês não trazem apenas a informação, mas trazem 
o índice de uma aura que só vocês conviveram com Mignone e têm, 
portanto, a obrigação moral, não apenas de dizer, mas de elaborar como 
estão fazendo aqui. Porque não é apenas uma rememoração, mas é uma 
reelaboração da memória em torno de dois destinos flagrantes da mú-
sica brasileira contemporânea.
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ricarDo tacuchian Estamos fazendo depoimentos porque 
convivemos com o mestre, mas vou trazer agora depoimentos de figuras 
ilustres anteriores a nós e que são muito interessantes. A primeira será 
uma redenção a Mário de Andrade do que falei há pouco, para não sair 
daqui e ser recebido à paulada na porta e nunca mais entrar na Acade-
mia Brasileira de Letras.

Mas você falou que, na realidade, houve vários Mários de Andrade e, 
realmente, mostrei um e vou mostrar o outro:

Francisco Mignone vem se dedicando a pôr em música pequenos ciclos de poemas 
dos nossos melhores poetas modernos. Não podemos falar de Mignone sem falar da 
canção. E entre as canções, sobre versos de Manuel Bandeira e Carlos Drummond 
de Andrade, algumas havia admiráveis. Todo o ciclo inspirado nos poemas da poetisa 
Oneyda Alvarenga é de um valor esplêndido, verdadeira obra-prima de nossa lírica, de 
um refinamento técnico, de uma expressividade magnífica.

Então esse é o outro lado. Realmente, a presença de Mignone na 
canção brasileira é uma das mais importantes em toda a história da 
música brasileira. E é pouco focalizado isso. E um outro depoimento, 
agora, de um membro dessa Casa, Manuel Bandeira, que talvez tenha 
sido o poeta brasileiro mais musicado pelos músicos brasileiros. Aliás, 
quando, na minha classe de composição íamos trabalhar a canção, o 
primeiro poeta que eu recomendava para o iniciante era Manuel Ban-
deira. Porque mesmo que ele não tivesse muita musicalidade, a poesia 
do Manuel Bandeira salvava pela facilidade. Depois ele pegava poetas 
mais complexos. Mas o Manuel Bandeira era o poeta de início, do jo-
vem que estava escrevendo uma canção de câmara, um lídio brasileiro 
pela primeira vez.

Falando de sua poesia musicada por Mignone, assim Manuel Ban-
deira se expressou:

Mignone deu à voz de meia dúzia de meus poemas um timbre de eternidade que 
eles não tinham; (a modéstia do poeta, no caso) pôs toda a noite dentro da minha noite, 
igualou em doçura a mão amada naquele carinho em minha testa, reduplicou as graças e 
sortilégios de dona Janaína, ungiu de grave religiosidade, ele que se confessa não católico, 
o texto das Alegrias de Nossa Senhora.
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Quem conhece a poesia de Manuel Bandeira percebeu que em cada 
uma dessas frases ele está se referindo a uma de suas próprias poesias. 
E vou terminar aqui. Acho que estamos trazendo tantos depoimentos e 
estamos esquecendo de trazer o depoimento de Mignone por ele mesmo. 
Então deixo para encerrar a minha fala com alguns depoimentos que co-
lhi na literatura musicológica brasileira e que mostra que esse gigante nun-
ca estava convencido dele mesmo. Ele carregava a eterna dúvida. Porque 
só os gênios é que duvidam, não têm certeza. Mignone não tinha certeza. 
Por isso é que ele estava eternamente procurando uma verdade. Então 
esses dois depoimentos aqui mostram essa eterna dúvida, essa humildade 
de Mignone em relação ao que ele fazia, em relação a sua própria obra:

Aceito e emprego todos os processos de composição conhecidos. Transformo-os a 
minha maneira, como sou e serei sempre, um eterno insatisfeito. Refaço cinco ou mais 
vezes as minhas obras.

Isso ele disse quando tinha 70 anos de idade. Quando ele tinha 80 
anos de idade, dez anos depois, disse o seguinte:

Fazendo uma reciclagem, me condeno profundamente, porque na dúvida nunca me 
absolvo. Sou um insatisfeito permanente. Numa revisão de minha obra, pouco sobrará. 
Algumas músicas, melhor que nem tivessem sido publicadas. Em geral, condeno toda a 
minha obra atonalista. A minha técnica se compõe de vários processos de composição, 
passando por vários estágios e períodos, que podem ser bons ou péssimos.

E, com 83 anos, numa carta dirigida ao Vasco Mariz (essa carta já foi 
reproduzida em vários locais, mas vou repeti-la):

Na idade provecta a que cheguei, posso afirmar que sou senhor e dono, de direito 
e de fato, de todos os processos de composição e decomposição (porque ele compunha e 
decompunha também) que se fazem e usam hoje e amanhã.

Nada me assusta. E aceito qualquer empreitada, desde que possa realizar música.  
O importante para mim é a contribuição que penso dar às minhas obras. Posso escrever uma 
peça em dó maior, sem dor nem pejo, assim como elaborar conceitos de música tradicional, 
atonal, bitonal, politonal e quiçá, se me der na telha, de vanguarda, com toques concretos 
eletrônicos, desfazedores de multiplicadas faixas sonoras. Tudo se pode realizar em arte.  
A arte, todos nós sabemos, é um exercício de liberdade. Desde que a obra traga uma 
mensagem de beleza e deixe no ouvinte a vontade de querer ouvir, mais vezes, as obras.
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E termina com essa pergunta:
Não acontece assim em todas as artes?

Marco Lucchesi Que maravilha a leitura da carta, que também 
está no livro do Vasco. Mas que bonito você ter lembrado isso, porque, 
na verdade, e aqui não há separação, como Mignone o demonstrou den-
tro da sua própria obra – separações que, às vezes, a burocracia da uni-
versidade propõe. Ou os beletristas também, de todas as academias, aca-
bam num processo narcísico, se enamorando tanto da própria figura que, 
em benefício dessa própria figura diante da qual se enamoram, deixam a 
obra em décimo plano e muitas vezes fazem o trabalho de mercador no 
sentido mais perigoso da palavra. Os profissionais da não arte precisam 
de uma velocidade fulminante para fazer essa não arte, porque sabem 
abrir portas em vez de perder tempo de se abandonarem à própria inspi-
ração e ao trabalho. São exímios trabalhadores, sacerdotes de si próprios 
e não da sua arte. Porque essa carta é uma espécie de profissão de fé às 
avessas, e que não temos apenas um currículo, porque o nosso currículo 
não é feito de vitórias. Essas vitórias nós as pronunciamos para entrar 
na fita, mas essas grandes derrotas, os erros, as hesitações, você colocou 
muito bem, Ricardo. E porque você mesmo eu acho que conhece ad intra, 
você não é um outsider desse mesmo processo, o que fica muito bonito. 
Mas não podia deixar de sublinhar esse anticurrículo, deixar a última 
palavra para Roberto e Ricardo, mas também lembrar justamente dessa 
perspectiva tão bonita e muito lembrada do lugar da canção na obra 
de Mignone, porque é inesgotável, o que o Ricardo lembrou tão bem. 
Enfim, o canto é uma das grandes paixões da minha vida. E estudando 
o canto, e vários compositores brasileiros, é interessante que alguns resul-
tados com o bel canto, no sentido mesmo de Bellini, Donizetti, o bel canto 
antes de Verdi é uma necessidade em alguns autores, e em alguns compo-
sitores brasileiros é absolutamente fundamental e em outros nem tanto. 
E aí não é valor de mérito ou demérito. Mas é aquela 
digital lembrada por ambos com grande brilhantismo 
e que, no caso da canção em Mignone, é preciso ter 
uma aproximação muito forte com o bel canto, e isso 
na minha experiência. Roberto, o que você nos diz?
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roberto Duarte Bom, como últimas palavras, queria agradecer o 
convite da Nenem Krieger, e o seu convite, Marco Lucchesi, e que quando 
ele me chama, às vezes, de Roberto Duarte e, às vezes, de Roberto Ri-
cardo, ele está se traindo. É que nós nos conhecemos há mais de 35 anos.

Marco Lucchesi Você poderia me chamar de Marco Americo 
Lucchesi, mas ele é bom e não vai fazer essa descortesia hoje comigo.

roberto Duarte Marco Americo. Porque há 35 anos não uso mais 
o Ricardo. Não tem problema nenhum, porque volto aos 35 anos. Mas 
quero agradecer o convite de estar aqui com esse público maravilhoso, 
e não poderia deixar de mencionar uma pessoa na vida do Mignone.  
Assim como Villa-Lobos teve na Mindinha uma pessoa que apoiou a 
sua memória, não posso deixar de citar Maria Josephina Mignone, Jo, 
como ele chamava, que trabalha muito pela sua memória. Naturalmen-
te, sem os recursos que a Mindinha teve, sem demérito à Mindinha. 
Mas ela teve um museu que foi patrocinado pelo próprio governo. E a 
Jo, se me permite chamá-la de Jo, luta com recursos próprios para man-
ter a obra e a memória de Mignone, o que não é fácil, principalmente 
nos dias que correm. Isso custa muito, e ela não só mantém isso, mas 
como intérprete mantém gravações, faz gravações e se tornou, com o 
passar dos anos, a maior intérprete de Francisco Mignone. Isso eu não 
poderia deixar de falar, e a honra que tenho de ser seu amigo de longa 
data. Parabéns a você.

Marco Lucchesi Da nossa querida dama Maria Josephina nós te-
remos agora as palavras lá no concerto para o qual convido já a todos, não 
antes sem sublinhar dois fatos que me pareceram muito oportunos no 
dia de hoje. Acho que Tacuchian não é romeno, e Duarte também não é. 
São todos italianos. Dadas as condições do que eles apresentaram, talvez 
eu seja o romeno dessa história. Porque falaram com grande beleza, com 
grande humanidade. A humanidade hoje, entre a vida artística e intelec-
tual brasileira, é quase um luxo. Às vezes temos que pedir, na universidade, 
licença, porque estamos transbordando de afeto. Acho que ficamos mui-
to blasés, nós, os cariocas. Tudo para nós não nos surpreende, já sabemos 
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de tudo. É um traço feio. Não fomos assim. Não podemos permanecer 
assim. Sobretudo em atmosferas estranhas ao país, de guerra permanente, 
independentemente do que pensemos, cada qual a seu modo. Mas aqui 
pensamos todos em música e em arte, e esse é o compromisso dessa Casa. 
Talvez eu diria, senhora Maria Josephina, Maria Josephina também para 
nós, porque já não é mais Maria Josephina Mignone, é já uma entidade 
que está para além de si própria, porque a senhora não tem nem sequer 
mais o uso do seu próprio nome, porque a senhora já é uma instituição.  
E falo com grande afeto, pelo seu próprio mérito e, ao mesmo tempo, 
essa presença da questão de uma grande companheira, para além do seu 
mérito intrínseco, seu, porque não era apenas a companheira, mas tam-
bém teve essa relação do destino, boa para ambos. É interessante porque 
há uma tese já escrita sobre como Mignone se transformou ou se modi-
ficou. No Youtube há à disposição um momento muito bonito de vocês 
em que estão tocando juntos. É uma cena de uma beleza, de uma deli-
cadeza, de um cotidiano de vocês em relação à música. E aqui termino, 
para não ser mais italiano do que os meus colegas italianos, dizendo que, 
na verdade, temos também Maria Josephina, nesse caso, como grande 
intérprete e grande pianista, a coautora, pelos diálogos, pelas sugestões 
e pela própria experiência laboratorial. Hoje fazemos a homenagem a 
Mignone, mas como bem lembrou com muito garbo e precisão Roberto 
Ricardo Duarte, é a senhora que iremos homenagear daqui a pouquinho. 
Muito obrigado a todos, muito obrigado, Ricardo pela riqueza da sua 
fala, Roberto, muito obrigado, e juro que não usarei mais o Ricardo, mas 
pode me chamar de Americo e fica tudo em paz! Agradecer a presença 
de todos e convidá-los agora, por favor, para o Teatro R. Magalhães Jr. 
Muito obrigado.
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A Fundação da Academia

Alberto Venancio  F ilho

Ao examinar a fundação da Academia, cabe mencionar 
três nomes que se dedicaram à sua história: Afrânio 
Peixoto, que em vários trabalhos cuidou do tema; 

Fernando Nery, operoso secretário da Casa e que publicou o 
volume “Academia Brasileira de Letras – Notas e Documen-
tos de sua História”, reeditado por iniciativa do acadêmico 
José Murilo de Carvalho e, sobretudo, o saudoso acadêmico 
Josué Montello, que nos últimos anos da vida se dedicou a es-
ses estudos, publicando vários livros, destacando os excelentes 
capítulos para o Livro do Centenário organizado pela Presi-
dente Nélida Piñon. O exame dos antecedentes da fundação 
da Academia se encontra facilitado, pois Lúcio de Mendonça 
reunia um caderno de recortes, que Josué Montello organizou 
e prefaciou com o título “Primeiras Notícias da Academia 
Brasileira de Letras”.

Desses trabalhos, e de uma ampla documentação existente 
na Casa, resulta evidente que o fundador da Academia foi Lú-
cio de Mendonça.

O prestígio literário de Machado de Assis, e a presidên-
cia durante dez anos na obra de consolidação, tem levado ao 
equívoco de lhe atribuir a criação da Academia, muitas vezes 
repetida, inclusive recentemente neste plenário, título que ele 
nunca reivindicou, e cabe nesta hora restabelecer a verdade.

No Império, a ideia da Academia foi ventilada em 1847. Só-
cios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro propuseram 
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a criação de uma associação literária dividida em seções. A Comissão 
sugeriu: a) literatura propriamente dita, subdividindo-se em prosaica e 
poética; b) linguística; c) literatura dramática. Há parecer favorável à 
iniciativa para que a nova instituição fosse denominada Academia Brasi-
leira. Entretanto, a planejada Academia não chegou a funcionar.

Nos saraus literários que, sob a presidência do Imperador, se rea-
lizavam em São Cristóvão, mais de uma vez se tratou do assunto. 
Em um deles, Franklin Dória apresentou a tradução de Evangelina de 
Longfellow. 

O Conselheiro Francisco Otaviano chegou a reunir, no Liceu de Ar-
tes e Ofícios, homens de letras para criar a Associação dos Homens de 
Letras do Brasil, solenemente inaugurada a 30 de agosto de 1883, sob a 
presidência do Conselheiro Pereira da Silva e com a presença do Impe-
rador, da Princesa Isabel, do Conde d’Eu, mas que não teve andamento.

É curioso que Pedro II, interessado pela cultura, que assistia aos 
concursos do Colégio Pedro II, comparecia às sessões do Instituto 
Histórico e que, em Paris, participou da sessão da Academia Fran-
cesa, visitava Renan e Victor Hugo, não tenha pensado em criar 
a Academia.

Antes da criação da Academia na última década do século XIX, a 
revista A Semana, de Valentim Magalhães, o Clube Rabelais e os jantares 
da Revista Brasileira, culminando com as reuniões na redação da Revista 
Brasileira, foram todos momentos de confraternização, que propiciaram 
a criação da Academia.

A ideia da fundação do Clube Rabelais partiu de Araripe Júnior, 
não tinha sede nem diretores e consistia na organização de um jantar 
mensal, reunindo homens de letras e artistas, e existiu de agosto de 1892 
a junho de 1893. A denominação foi proposta pelo próprio Araripe, 
mas o mais entusiasta dos confrades foi Raul Pompeia, o comissário do 
primeiro banquete.

No Clube, formavam-se grupos de acordo com as afinidades, e Lú-
cio de Mendonça quase sempre reunia os companheiros da propaganda 
republicana. Com a Revolta da Armada divergências políticas se agrava-
ram e as reuniões do Clube Rabelais se extinguiram.

Machado de Assis descreveu um jantar da Revista Brasileira:
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“Chego ao Hotel do Globo. Subo ao segundo andar, onde acho já alguns homens. 
São convivas do primeiro jantar mensal da Revista Brasileira. O principal de todos, 
José Veríssimo, chefe da Revista e do Ginásio Nacional, recebe-me, como a todos, 
com aquela afabilidade natural que os seus amigos nunca viram desmentida um só 
minuto. Os demais convivas chegam um a um, a Literatura, a Política, a Medicina, 
a Jurisprudência, a Armada, a Administração. Ao fim de poucos instantes, sentados à 
mesa lembrou-me Platão. O Carceller podia ser comparado, por uma hora, ao Pireu. 
Homens vindos de todos os lados – desde o que mantém nos seus escritos a confissão 
monárquica até o que apostolou, em pleno Império, o advento republicano – estavam ali 
plácidos e concordes, como se nada os separasse.”

Há, desse período, um expressivo perfil de Machado de Assis:
“A sua vida, esse tempo em que o conheci, pautava-se de um modo monotonamente 

uniforme. Vinha todas as tardes – nesse tempo o expediente das repartições terminava 
às três horas – do Ministério da Viação para a Garnier. Aí se instalava numa pequena 
roda e conversava sobre literatura.”

No depoimento de Oliveira Lima:
“À tarde nos encontrávamos na Livraria Laemmert, onde também vinham ter 

Rodrigo Otávio, secretário da Presidência, Graça Aranha, autor ainda virgem 
mas conhecido como discípulo talentoso de Tobias Barreto, Pedro Tavares e outros. 
Machado constituía naturalmente o centro da reunião, com seu ligeiro gaguejar que 
dava mais graça às suas observações sempre delicadamente maliciosas, expressas como 
as suas páginas escritas com um humorismo de quilate em que havia, num boleio 
de frase que lhe era peculiar e em que refletia o seu espírito avesso ao dogmatismo, 
traços de ironia de Swift na fluidez de prosa de Garrett. Nas coisas maiores como 
nas menores essa ironia era velada porque o seu pessimismo era, como toda a sua 
pessoa, discreto.”

Machado comentava com Azeredo:
“Na sala da Revista, Rua Nova do Ouvidor, 31, costumamos reunir-nos alguns, 

entre 4 e 5 da tarde, para uma xícara de chá e conversação: os mais assíduos são o 
Graça Aranha, o Nabuco, o Araripe, o Taunay, o João Ribeiro, o Antônio Sales, e 
ultimamente o Tasso Fragoso. O José Veríssimo é da casa...”
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Na Academia iria predominar o puro aspecto literário, e o espírito 
de tolerância nela se prolongaria, como expressava Graça Aranha:

“A Revista Brasileira teve o dom da tolerância e da concórdia. Nas suas páginas e nas 
suas salas uma verdadeira confraternidade espiritual entre os homens os mais divergentes 
floresceu docemente. Era um encanto encontrarem-se ali monarquistas militantes como 
o Barão de Loreto, Taunay, Joaquim Nabuco, Eduardo Prado, republicanos destemidos 
como Lúcio de Mendonça, socialistas como o dono da casa, anarquistas como o que foi 
por algum tempo sectário de Kropotkin e Élysée Réclus. A política não turbava aquele 
remanso literário. O que aí interessava era a literatura, e a esta Machado de Assis dava 
o mais expressivo cunho. Parece que nunca houve no Brasil até hoje um salão intelectual 
como o da Revista Brasileira.”

Machado de Assis já pressentira a criação da Academia, quando, em 
1894, comentando uns neologismos então criados, diria:

“Não admirava que fique na língua, e se houver aí por 1950 uma Academia 
Brasileira, pode ser que venha a incluí-lo no seu dicionário.”

Com a fundação da República em novembro de 89, a Administração 
havia que fazer o orçamento para o ano seguinte. No Ministério do In-
terior, de que Medeiros e Albuquerque era um dos diretores, o Ministro 
Aristides Lobo incumbiu a Rodrigues Barbosa e a ele de organizar esse 
trabalho. Como a sua diretoria era precisamente a da instrução pública, 
pensou em aproveitar a ocasião e incluir no orçamento a verba para uma 
Academia Brasileira, que seria criada pelo governo. Preparou os estatu-
tos e submeteu o caso a Aristides. Um dia, em conversa a esse respeito, 
chegou Lúcio de Mendonça, que era então Secretário do Ministro da 
Justiça, Campos Salles.

Quando Lúcio chegou, Aristides submeteu-lhe o caso:
– O Medeiros quer que nós fundemos uma Academia.
E entrou em pormenores, declarando estar disposto à criação, mas só 

depois de janeiro e não no orçamento.
Qual foi a opinião de Lúcio sobre o bom momento para a criação é 

impossível lembrar.
Mas Aristides deixou o Ministério, Medeiros saiu da Secretaria do 

Interior e nunca mais se pensou no caso, cuja oportunidade perdera.
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Medeiros de tal modo esqueceu esses fatos, que, quando Lúcio seis 
anos depois o convidou para fazer parte da atual Academia, com es-
tas palavras:

– Vamos fazer a “sua” Academia?
– Que Academia? E Medeiros respondeu.
E foi Lúcio que mostrou nunca ter perdido de vista a ideia de 1889. 

Por isso mesmo, em artigo por ele escrito e assinado, que apareceu no 
Estado de São Paulo, teve a franqueza e a generosidade de escrever que ia 
apenas realizar a ideia de Medeiros e Albuquerque.

No ambiente da Revista Brasileira em clima de confraternização, Lúcio 
de Mendonça propôs a ideia da Academia.

Seis anos depois, em 5 de novembro de 1896, Lúcio publica uma 
Carta Literária na Gazeta de Notícias:

“Aproveitando a circunstância tão feliz quão rara de ser Ministro do Interior um 
homem de letras, lembraram-se outros devotos do mesmo culto de pôr por obra uma ideia 
que surgira nos primeiros dias da República e ficara, não sei bem por quê, até hoje, no rol das 
belas ideias sem realização. Coube ao autor destas “Cartas” a honra de apresentar o projeto, 
ainda muito embrionário, ao jovem ministro, e logrou a satisfação de a ver imediatamente 
acolhida com a boa vontade que era de esperar de tão distinto e amável confrade.”

E expõe o plano, vencendo as dificuldades de escritores monarquis-
tas dos que não aceitariam ser nomeados pelo governo:

“Penso que tudo se conciliaria mediante esta combinação: o governo nomearia dez 
membros para a Academia; estes elegeriam os outros vinte sócios efetivos, competindo 
a cada um dos nomeados propor dois nomes, e tendo-se por eleitos os propostos que 
reunissem maioria sobre os dez votos. Os trinta sócios 
efetivos elegeriam os dez correspondentes.”

Assim, acrescenta:
“Homem de letras monarquista ou dissidente da 

política do atual governo, como Carlos de Laet, Joaquim 
Nabuco, Taunay, Constâncio Alves, Rui Barbosa ou 
José do Patrocínio, que não aceitariam uma nomeação 
oficial não recusarão, decerto, a honrosa eleição pelos seus 
pares.”
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E conclui:
“Eis lançada a ideia que se me afigura simpática a todos os espíritos cultos. Tenho 

por conveniente trazê-la à imprensa para o batismo da opinião pública, e para receber 
qualquer modificação que a discussão sugerir e parecer aceitável.

Apelo para quantos entre nós se interessam pelo nosso desenvolvimento literário, 
e termino pedindo desculpas pela ousadia de haver tomado a iniciativa de tamanho 
cometimento; mas era preciso que alguém o fizesse.”

E escrevia ao Ministro:
“Vença, pedi-lhe, a primeira impressão, contrária à novidade, vagamente ridícula, por 

efeito da convenção, da superstição democrática e revolucionária que odeia as academias e 
todas as semelhantes manifestações do gênio artístico: odeia-as com o estúpido sentimento 
igualitário que levou a Revolução Francesa a abolir a criação de Richelieu, que só anos 
depois ressuscitou.”

No mesmo dia dessa publicação da Gazeta de Notícias, Medeiros e Al-
buquerque indicava no A Notícia “a resolução tomada pelo Ministro do 
Interior, de constituir por ato oficial uma Academia”, e nessa campanha 
havia um empenho de envolver o nome do Ministro na iniciativa.

E acrescenta: 
“A muito se afigure frívola a preocupação do ilustre ministro”, mas logo responde 

“que a lembrança de um auxiliar à literatura nacional sob qualquer tom que apareça 
é sempre simpático.”

Repetindo críticas e pilhérias correntes no jornalismo francês, não é 
possível que haja quem se insurja contra a simples ideia de uma Academia 
entre nós, uma falha de originalidade com que se costuma copiar dos 
estrangeiros tudo o que já se faz. A Academia Francesa é talvez hoje um 
anacronismo “mas repete esta ideia, mostrando os méritos”. E alegando 
que a constituição da Académie Goncourt é uma homenagem à antiga, 
“prova que para ser aquela combatida precisa de outra do mesmo valor”.

E afirmava “no dia em que a nossa futura Academia tiver suscitado 
em torno de nomes bastante ilustres para se oporem aos que dela façam 
parte, terei desempenhado minha missão”.
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Também Felinto de Almeida, futuro acadêmico, instava Alberto Tor-
res a tomar a iniciativa e “que nos tempos acadêmicos poetou distinta-
mente e que nestas mesmas colunas se revelou hábil e elegante jornalista 
político e propunha o apoio oficial:

“Uma Academia de Letras estabelecida no Brasil necessitará da proteção oficial do 
que, por exemplo, a Academia Francesa, que lhe vai servir de molde.”

E adita: 
“Mais do que uma decorativa associação de consagrados, a Academia deverá ser uma 

sociedade de proteção, não aos escritores diretamente, mas às letras.”

E explica:
“E é principalmente para a realização desse nobilíssimo escopo que ela necessita do 

bafejo oficial, do patrocínio do governo. Facilitando a publicação de obras úteis, que são 
todas as obras de séria ciência e boa arte, oferecendo prêmios às melhores produções do 
engenho ou do estudo nacional, o governo bem merecerá da sua pátria e amplamente 
justificado há de ficar por ter criado uma Academia de Letras.”

Carlos de Laet com a ironia habitual:
“Semelhante nova ideia da Academia era bem de prever foi o grande sucesso do dia, 

depois dos boletins sensacionais acerca da enfermidade do honrado Presidente da República, 
da sua substituição na direção dos negócios públicos pelo eminente Dr. Manuel Vitorino.

Na rua do Ouvidor o júbilo ia, nas rodas literárias mais respeitáveis, na mesma 
proporção que pelos corações patriotas a mágoa sincera pela agravação do estado do chefe 
do Governo. Velhos luminares das letras pátrias abraçavam-se comovidos, na efusão 
justíssima que lhes produzia essa porta larga que lhes vinham abrir para a Imortalidade, 
reparação deliciosa e completa das ingratidões existentes votadas ao culto sublime do 
belo.”

E apontando o risco que não ocorreu:
“Poderiam letrados, em condições infelizmente precárias quanto à situação material 

(e não são poucos esses, mormente de entre os jovens), supor desse logo que o governo 
pretendesse juntar à honra das nomeações os proventos de cargos bem remunerados. Não; 
nem bem nem mal – os cargos não serão remunerados logo a princípio; mais tarde, 
talvez.
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Desde logo, os cargos da Academia não serão remunerados; mais tarde, porém 
para o ano, será pedida ao Congresso uma verba para as despesas diversas – e entre 
elas entrarão naturalmente os vencimentos dos ilustres funcionários da Academia, o 
presidente, o secretário perpétuo, o bibliotecário.”

Lúcio de Mendonça responde às críticas, expondo a organização, 
com dez membros nomeados pelo governo e os outros escolhidos sem 
qualquer preocupação política.

E afirma: “Eis o que torna a Academia acessível a todos os homens 
de letras brasileiros, seja qual for a sua crença política que se respeita.”

Tem-se veiculado que na criação da Academia se deseja primordial-
mente a defesa de escritores, mas tal ideia só aparece de uma só vez na 
notícia de O País.

“A ideia da fundação da Academia Brasileira é uma ideia simpática, porque, graças 
a essa instituição, será pela primeira vez oficialmente reconhecida no Brasil a profissão 
do escritor público. Reconheço que a instituição oficial que se projeta é o único meio de 
fazer com que as letras sejam aqui consideradas um ocupação pelo menos tão prática 
como outra qualquer, e mostra que tão digno de crédito e de consideração é o literato que 
vende os seus livros como o negociante que vende suas fazendas.”

Nos seus esforços Lúcio de Mendonça preparou a minuta do decre-
to da criação da Academia de Letras no Rio de Janeiro. Entre os con-
siderandos:

“Considerando a conveniência de caber ao Estado o desenvolvimento da literatura e 
da poesia brasileira e não menos a conservação e a riqueza da língua vernácula;

Considerando que este fim só será alcançado por uma associação e homens de letras;
Considerando que essa associação, que receberá o título de Academia de Letras, 

deve congregar os esforços no sentido de coligir trabalhos esparsos, propondo materiais de 
estudo, animando vocações incipientes e propondo ao Congresso Nacional e ao Presidente 
da República prévia e auxílio em benefício das letras nacionais.”

E redige a minuta do decreto da nomeação de Machado de Assis:
“O Vice-Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, atendendo aos 

serviços prestados às Letras nacionais por Machado de Assis e aos mais requisitos que 
nele concorrem, resolve nos termos do artigo do Decreto... desta data nomeá-lo membro 
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efetivo da Academia de Letras. Capital da República, 15 de novembro de 1889, Sétimo 
ano da República.”

Antônio Salles, testemunha do nascimento da Academia, contou 
numa página de reminiscência que a ideia do instituto, entusiasticamen-
te lançada pelo poeta de Vergastas no escritório da Revista Brasileira, não 
foi recebida com alvoroço pela roda ilustre que ali se reunia.

“Lembro-me bem” – diz o memorialista – que José Veríssimo, pelo menos, não lhe 
fez bom acolhimento. Machado, creio, fez a princípio algumas objeções.”

Nas vésperas de 15 de novembro, Lúcio de Mendonça se dirigia 
ao Ministro:

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

Estas iniciativas revelavam a expectativa de que a fundação da Acade-
mia se realizasse no dia 15 de novembro, em comemoração ao aniversário 
da República, mas este evento não ocorreu e dúvidas surgiram sobre a 
realização na época.

Mas chegou o 15 de novembro e a Academia não foi criada. Não há 
uma explicação exata, mas várias hipóteses foram aventadas: o próprio 
Alberto Torres teve dúvida sobre a constitucionalidade do projeto, ou-
tros consideravam que não era função do governo criar órgãos literários 
e uma corrente positivista se alinhava nesta tendência. Mas julgo aven-
tar outra explicação: Manoel Vitorino, Vice-Presidente da República, 
assumira a Presidência com o afastamento por doença de Prudente de 
Moraes no dia 9 de novembro. O ambiente político estava conturbado 
com a reação jacobina, o movimento de Canudos estava no auge e a crise 
cambial preocupava o governo. Não seria crível que, no prazo de seis 
dias, constituísse preocupação do Presidente em exercício a criação de 
uma academia de letras.

Mas Lúcio não esmoreceu. No período de um mês, Lúcio se 
empenhou em atrair os companheiros.
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Há o depoimento de Valetim Magalhães:
“Falemos, antes de mais nada, da Academia de Letras. E o cronista está habilitado a 

fazê-lo porque foi o primeiro a receber quentinha (quentinha ou fresquinha? É a mesma 
história do pão), a notícia da grande ideia, comunicada pelo seu autor, o Dr. Lúcio de 
Mendonça.”

Há um relato a respeito de Filinto de Almeida:
“Encontrava Filinto na rua, e disse-lhe Lúcio à queima-roupa: – ‘Nossa Academia 

agora acerta...’. E, Filinto, meio aturdido: – ‘Mas, Lúcio, você acredita que...’. E 
ele, como querendo encolerizar-se, fazendo ainda maiores os grandes olhos, como que 
transportado numa invencível certeza, sem querer ouvir qualquer ponderação: – ‘Já lhe 
disse, seu Filinto, agora vai!’”

E o depoimento de Alberto de Oliveira é expressivo:
“Não obstante residir por esse tempo em Petrópolis, não me lembro houvesse entrado 

alguma vez a Academia em nossa palestra. Lúcio de Mendonça apenas um dia o vi em 
todo o período da gestação e nascimento da que ele chamava a ‘causa máxima das letras’. 
Não foi em Petrópolis, mas aqui, na capital, à porta da Livraria Laemmert. Gritou-me, 
simulando cólera, à minha descrença e dando-me por indigno do culto apolíneo.”

Ao convite de Lúcio de Mendonça, Graça Aranha recusou por ex-
tensa carta, alegando “não sou autor de livros, não sou escritor, quando 
muito, sou um aspirante à profissão”, e, comentando suas “tendências 
francamente libertárias”, declara-se contrário à toda proteção do Es-
tado. E afirma que no Brasil “a matéria intelectual é tão viva, que não 
precisa ser arregimentada”.

A recusa não é aceita e ele se dirige não a Lúcio de Mendonça, mas 
a Machado de Assis e Nabuco, respondendo: “Cedo às honrosas insis-
tências suas e do nosso amado Joaquim Nabuco. Rendo-me à discrição, 
sou um forçado da Academia. E assim ouso exclamar tranquilo: como 
é doce a incoerência!”

Decorrido um mês, a 15 de dezembro de 1896, na sala de reuniões da 
Revista Brasileira, eleito Machado de Assis presidente da sessão. 

“O Sr. Presidente dá a palavra ao Sr. Lúcio de Mendonça, que expõe os fins da 
reunião e declara que, conforme é sabido, ela se destina à fundação da Academia de Letras. 
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Recorda o pensamento que tinham os iniciadores da ideia de a ver aceita pelos poderes 
da República, partindo do governo o ato da criação do Instituto. Essa criação encontrou, 
porém, embaraços, o que determinou a presente reunião para que os escritores simpáticos 
à criação da Academia se constituíssem livremente. Assim, comunica que tem em seu 
poder um projeto de estatutos organizado pelo Sr. Inglês de Souza e dele dá conhecimento 
à Assembleia. Concluindo pede a nomeação de uma comissão que estudando o projeto 
em breve prazo emita sobre ele a sua opinião para a definitiva instalação da Academia  
de Letras.”

É a certidão de nascimento da Academia.
Foi Inglês de Souza o autor dos Estatutos da Casa. A sua competên-

cia está comprovada na elaboração dos Estatutos da Casa, que rege até 
hoje a instituição sem necessidade de modificação.

Em 2002 entrou em vigor o novo Código Civil, elaborado por uma 
Comissão presidida pelo nosso confrade Miguel Reale.

O código determinava que as associações, como a nossa, teriam 
o prazo de um ano para se adaptarem à nova lei. O então Presiden-
te Alberto Costa e Silva, com o zelo habitual, pediu ao acadêmico 
Miguel Reale um parecer para que indicasse as modificações neces-
sárias.

E o parecer do acadêmico Miguel Reale concluiu que nada havia a 
modificar, isto é, o texto de 1897 satisfazia às exigências de 2002.

Humberto de Campos descreveu a atuação de Lúcio de Mendonça:
“Chegou o dia 15 de novembro e o decreto não apareceu. O desastre não arrefeceu, 

no entanto, o entusiasmo do chefe ostensivo desse generoso movimento. Perdida 
a esperança da oficialização do instituto, tratou Lúcio de organizar a Academia 
como instituição particular. Ele queria mostrar, e mostrou, que o pensamento, para 
triunfar, prescindia da chancela dos governo. O sucesso de tentativa foi, em verdade, 
o resultado de três fatores – a existência de uma geração rica em talentos; o espírito 
generoso dos remanescentes de outra anterior, que se não desdouraram de, renunciando 
à glória consolidada, nivelar-se com ela, vindo ombrear, embaixo, com as glórias 
nascentes; e o aparecimento de Lúcio de Mendonça, que, pertencendo a uma pelo 
temperamento, e a outra, pelas relações de amizade, conseguiu realizar essa obra de 
diplomacia literária, que foi a junção dos dois grupos, quebrando entre eles a fronteira  
das prevenções.”
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Três dias após a primeira sessão preparatória, Machado de Assis re-
cebeu um cartão do Dr. Coelho Rodrigues, professor da Faculdade de 
Direito do Recife, “avisando que da parte de um anônimo, oferecem 
para as despesas da instalação da sua nova Academia 100$000”.

Dúvidas surgiram se seria de interesse do doador em querer perten-
cer à instituição e, questionado, o remetente esclarece que “não é can-
didato à imortalidade e, portanto, a sua oferta pode ser aceita antes da 
eleição dos imortais, sem o risco de arrependimento futuro”.

Tratava-se da primeira doação à Academia. 
E no dia 20 de julho de 1897, em sessão solene, se instala a Aca-

demia.
O discurso de Machado de Assis na sessão inaugural da Academia, 

bastante sucinto, é quase axiomático. 
A Academia é a consagração da idade “se não sou o mais velho de 

nossos colegas, estou entre os mais velhos”. Insiste ao dizer que é uma 
instituição iniciada por um moço, aceita e completa por moços e que a 
Academia nasce com alma nova, naturalmente ambiciosa.

E ao desejar que ela conserve no meio da federação política a uni-
dade literária, alertava para que os azares da política, num momento 
conturbado, não interferissem no mister literário.

E para tanto terá de ter a compreensão pública e a constância.
Comentando a sobrevivência da Academia Francesa, sugere que a 

nossa terá as mesmas feições de estabilidade e progresso. Mencionando 
o batismo das cadeiras com nomes preclaros é indício de que a tradição 
é o nosso primeiro voto. Cabe fazer com que lhe perdure.

No discurso de encerramento do 1.º ano acadêmico, defendendo a 
instituição de críticas, ele afirma com certa ênfase:

“Nascida entre graves cuidados de ordem pública, a Academia Brasileira de Letras 
tem de ser o que são as associações análogas: uma torre de marfim, onde se acolham 
espíritos literários, com a única preocupação literária, e de onde, estendendo os olhos para 
todos os lados, vejam claro e quieto.” 

E talvez com malícia:
“Homens daqui podem escrever páginas de história, mas a história faz-se lá 

fora.”
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E fala de alguns projetos: o anuário bibliográfico, o dicionário bi-
bliográfico nacional e elementos de vocabulário crítico dos brasileiris-
mos:

“São obras de fôlego, cuja importância não é preciso encarecer a vossos olhos. Pedem 
diuturnidade paciente. A constância, se alguma vez faltou a homens nossos de outra 
esfera, é virtude que não pode morar longe desta casa literária.”

E tratando dos deveres:
“A Academia buscará ser, com o tempo, a guarda da nossa língua. Caber-lhe-á 

então defendê-la daquilo que não venha das fontes legítimas – o povo e os escritores 
–, não confundindo a moda, que perece, com o moderno, que vivifica. Guardar não 
é impor; nenhum de vós tem para si que a Academia decrete fórmulas. E depois para 
guardar uma língua, é preciso que ela se guarde também a si mesma.”

E concluindo:
“Não há que justificar o que de si mesmo se justifica; limito-me a esta breve 

indicação de programa. As investigações a que nos vamos propor, esse recolher de leitura 
ou de oitiva, não será um ofício brilhante ou ruidoso, mas é útil, e a utilidade é um 
título ainda nas academias.”

Recolhido à casa de Paquetá, com a Proclamação da Repúbli-
ca e cortada a sua carreira política, Nabuco se afasta da vida pública.  
O afastamento é total, pois não atende aos apelos dos conterrâneos 
para se candidatar ao Congresso Republicano, nem à adesão ostensiva a 
movimentos monarquistas.

No ano da fundação da Revista Brasileira (1896), Nabuco está num 
quase ostracismo, “dez anos de retraimento forçado”.

Graça Aranha descreveu:
“Joaquim Nabuco foi para os seus confrades 

um desses admiráveis amigos da Academia. Todos 
se sentiam desvanecidos da convivência desse homem 
extraordinário, que terminara as pugnas políticas 
em uma tão ofuscante auréola que o isolara das 
contingências da nova sociedade em formação do país. 
Em plena madureza, ainda moço, era venerado como 
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um veterano herói. Tais eram a marcha acelerada em que ia o Brasil e a distância 
senhoril em que ficara Nabuco. Foi ele quem explicou a Academia à Nação e que 
lhe traçou o caminho a prosseguir. Na sua vida precária, sem pouco certo, sem meios, 
perseguida pela ironia, atacada pelo despeito, a Academia encontrou a sua resistência 
moral em Machado de Assis e Joaquim Nabuco, gloriosa que ela pusera à sua frente.”

E há o comentário de que Nabuco ia todas as tardes ao salão da Re-
vista.

O discurso, como Secretário-Geral, é uma plataforma cultural e um 
pouco de confissão pessoal.

Lembra a permanência das instituições:
“A primeira condição de perpetuidade é a verossimilhança, e o que tentamos hoje 

é altamente inverossímil. Para realizar o inverossímil o meio heroico é sempre a fé; a 
homens de letras que se prestam a formar uma Academia não se pode pedir fé; só se 
deve esperar deles a boa-fé. Se a Academia florescer, os críticos deste fim de século terão 
razão em ver nisso um milagre; terá sido com efeito um extraordinário enxerto, uma 
verdadeira maravilha de cruzamento literário”.

E lembra o similar adotado da Academia Francesa:
“Não tomamos a França o sistema métrico? Podíamos tomar-lhe o métrico 

acadêmico.”

E com cautela advertiria:
“Nós somos quarenta, mas não somos os quarenta.”

E assinala, à proporção de ausentes, quase uma Academia em Paris:
“A Europa sempre exerceu, sobre a imaginação dos nossos homens de letras, uma 

atração perigosa. Houve, talvez, tempo em que Magalhães, Gonçalves Dias, Porto Alegre, 
Odorico Mendes, João Francisco Lisboa, Sales Torres Homem, Maciel Monteiro, Gomes 
de Souza, Varnhagem, Joaquim Caetano, Pereira da Silva poderiam ter formado uma 
Academia Brasileira em Paris. Isso vinha lá de trás e continua hoje com a mesma força. 
Bem poucos homens de letras que recusariam a qualquer tempo um desterro para longe 
do país.”

E tratando da escolha:
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“Nenhum de nós lembrou o próprio nome, todos fomos chamados e chamamos a 
quem nos chamou. Houve uma boa razão para nos reunirmos ao convite do Sr. Lúcio 
de Mendonça; é que exceto essa, só havia outra forma de apresentação, era a oficial. Esta 
não seria decerto a mais inspirada, e não poderia ser tão ampla a nomeação por decreto, 
enquanto uma eleição pública havia de ressentir-se.”

Em seguida expõe a teoria dos chamados “expoentes”:
“Algumas das nossas individualidades mais salientes dos estudos morais e políticos, 

do jornalismo e na ciência, deixaram de ser lembradas... A literatura quer que as 
ciências ainda mais alta, lhe dê a parte que lhe pertence em todo domínio da forma. 
Outros nomes, estes literários, estão ausentes, alguns, porém renunciaram às letras. 
Devo dizer que compreendendo a omissão destes, a uma Academia importa mais elevar 
o culto das letras, o valor do esforço, do que realçar o talento e a obra do escritor.”

Em frase lapidar:
“Eu confio que sentiremos todo o prazer de concordarmos em discordar; essa 

desinteligência essencial é a condição da nossa utilidade, o que nos preservará da unifor-
midade acadêmica.”

E explicava:
“Mas o desacordo tem também o seu limite, sem o que começaríamos logo por 

uma dissidência. A melhor garantia da liberdade e independência intelectual é estarem 
unidos no mesmo espírito de tolerância os que veem a coisas da arte e poesia de pontos 
de vista opostos. A utilidade desta companhia será, a meu ver, tanto maior quanto for 
um resultado de aproximação, ou melhor, de encontro em direção oposta, desses ideais 
contrários, a trégua de prevenções recíprocas em nome de uma admiração e até é preciso 
esperá-lo de um apreço mínimo.”

E fixando a posição da política:
“Na Academia estamos certos de não encontrar a política. Eu sei bem que a política, 

ou tomando-a em sua forma a mais pura, o espírito público, é inseparável de todas as 
grandes obras: a política dos Faraós reflete-se nas pirâmides tanto quanto a política 
ateniense no Partenon; o gênio católico da Idade Média está na Divina Comédia, como 
o gênio protestante do Protetorado está no Paraíso Perdido, como o gênio da França 
monárquica está na literatura e no estilo dos séculos XVII e XVIII.
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Nós não pretendemos matar no literato, no artista, o patriota, porque sem a pátria, 
sem a nação, não há escritor, e com ela há forçosamente o político.”

Discutindo o problema da unidade literária com Portugal, afirma 
com convicção Nabuco:

“Julguei sempre estéril a tentativa de criarmos uma literatura sobre tradições de raças que 
não tiveram nenhuma; sempre pensei que literatura brasileira tinha que ser principalmente 
do nosso fundo europeu. Julgo outra utopia pensarmos em que nos haverá de desenvolver 
literariamente, no mesmo sentido que Portugal ou conjuntamente com ele em tudo que não 
dependa do gênio da língua. O fato é que falando a mesma língua, Portugal e Brasil têm de 
futuro destinos literários profundamente divididos como são os seus destinos nacionais.

Portugal, decerto, nunca tomaria nada especial ao Brasil e a verdade é que ele tem 
muito pouco de primeira mão que lhe queiramos tomar. Uns e outros nos fornecemos de 
ideias, de estilo, de erudição nos fabricantes de Paris, Londres ou Berlim.

A língua é um instrumento de ideias que pode e deve ter uma fixidez relativa nesse 
ponto. Tudo precisamos empenhar para secundar o esforço e acompanhar os trabalhos 
dos que se consagraram em Portugal, à pureza de nosso idioma, a conservar formas 
genuínas, características das lapidarias da sua grande época”.

E na conclusão:
“A formação da Academia de Letras é a afirmação de que literária como politicamente, 

somos uma nação que tem o seu destino, seu caráter distinto, que só pode ser atingida 
por si mesma, desenvolvendo sua originalidade com seus recursos próprios, só querendo, 
só aspirando à glória que possa vir de seu destino.”

No diário de Nabuco apenas uma referência lacônica no dia 20 de 
julho: “Todo dia no discurso de inauguração da Academia Brasileira de 
Letras pronuncio o discurso inaugural.” E no dia seguinte: “corrigindo 
o discurso de posse que dou à Revista Brasileira.”

Cabe um perfil de Lúcio de Mendonça, hoje pouco conhecido.
Lúcio de Mendonça nasceu em Piraí, em 1854, e era irmão de Sal-

vador de Mendonça, treze anos mais velho. Depois de estudos da hu-
manidade, formou-se pela Faculdade de Direito de São Paulo, desde 
já adepto de ideal republicano. Disse San Tiago Dantas que “foi a sua 
musa, a afinal a sua ética, a sua religião, a sua carta de nobres”.
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Formado, viveu em cidade do interior, exercendo funções judiciais e 
administrativas e uma modesta advocacia. 

Poeta, já na faculdade escreveu Névoas matutinas, prefaciado por Ma-
chado de Assis, e em seguida Alvoradas e Canções de outubro.

Escreveu um único romance, O marido da adúltera, que teve certa re-
percussão, e vários livros de contos. Foi também um grande polemista.

Com a República é nomeado Secretário do Ministro da Justiça e, em 
1895, Ministro do Supremo Tribunal Federal.

A correspondência de Machado de Assis e de Nabuco, para carac-
terizar o fundador, é expressiva. Em carta de 16 de junho de 1899, Ma-
chado dava conta da próxima sessão: “Conto com você que é o pai da 
Academia e espero que não falte.”

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

Em carta de Nabuco a Graça Aranha, de 27 de junho de 1907, diria: 
“Acabo de ler que o Ferrero (Guilhermo) passou pelo Rio e o nosso Machado o 

foi buscar a bordo. O Lúcio de Mendonça deve sentir-se ufano – fez uma criação, a 
Academia é hoje uma instituição nacional.”

Carta de Machado de Assis a Joaquim Nabuco de 14 de janeiro de 1908:
“Alguns de nossos amigos andam dispersos. O Lúcio de Mendonça, que organizou 

a Academia, foi há tempos acometido de uma doença dos olhos.”

A eleição dos dez novos acadêmicos, realizada na sessão preparatória 
de 28 de janeiro de 1896, agregou à instituição um grupo de escritores 
que pertenciam na maioria à geração mais jovem de ficcionistas e poe-
tas como Raimundo Corrêa, Aluísio Azevedo, Domício da Gama. De 
outra geração era Barão de Loreto. Embora não ficcionistas, poderiam 
ser considerados dessa geração inicial Eduardo Prado, Oliveira Lima. E 
eleito Salvador de Mendonça, romancista, contemporâneo e amigo de 
juventude de Machado de Assis, que prestigiava o nome de Magalhães de 
Azevedo, o mais moço dos acadêmicos, com 25 anos, e como diplomata 
vivendo no exterior, manteve extensa correspondência com seu mentor.
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Na segunda sessão preparatória de 28 de dezembro, Valentim Maga-
lhães ofereceu o livro Flor de sangue, constituindo o início da Biblioteca e 
é discutido o projeto do estatuto.

Na quarta sessão preparatória de 4 de janeiro de 1897, os Estatutos 
são aprovados e eleita a administração para o ano de 1897, presidida 
por Machado de Assis, sendo que esta escolha perdurara até a morte de 
Machado, em 1908, e é nomeada uma comissão para elaborar o Regi-
mento Interno.

Nesta sessão preparatória é discutido o projeto do Regimento Inter-
no e, afinal na sexta sessão preparatória de 18 de janeiro de 1897, é apro-
vado o Regimento Interno e nomeada uma Comissão para organizar 
um projeto do distintivo, como previsto no Regimento Interno.

Inglês de Souza propõe a convocação de uma sessão especial para 
assinatura dos Estatutos, entendendo-se renunciar do lugar de sócios 
aqueles que não tenham tomado parte nas sessões preparatórias e não 
compareceram àquelas reuniões.

Na sessão preparatória de 28 de janeiro de 1897, Olavo Bilac propõe 
que sejam considerados sócios os 30 nomes contidos na lista inicial, e 
há necessidade de completar o número 40.

Em seguida se procede a eleição dos dez restantes.
O art. 23 do Regimento Interno dispunha que cada acadêmico esco-

lhesse para sua cadeira um vulto da literatura nacional que não constava 
na Academia.

Como se tratasse de uma escolha pessoal, Machado escolheu José 
de Alencar, Olavo Bilac, Gonçalves Dias, Valentim Magalhães, Castro 
Alves, Oliveira Lima por Varnhagem. Dois acadêmicos, Domício da 
Gama e Rodrigo Otávio preferiram Raul Pompeia, e Rodrigo Otávio 
optou por Tavares Bastos. A escolha de Joaquim Nabuco por Maciel 
Monteiro, figura menos expressiva, foi criticada, mas Nabuco quis tal-
vez representar a pernambucanidade.

Os Estatutos do art. 151 estabelece o número de dez sócios corres-
pondentes estrangeiros, também inovação em relação à Academia Fran-
cesa. Na sessão de 7 de dezembro de 1897, foram propostos Eugênio de 
Castro e Louis Brian, Bartolomeu Mitre e Garcia Menor.
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Na sessão seguinte, de 18 de maio de 1898, foi nomeada Comissão 
para estudar as propostas, e em 1.º de outubro vários acadêmicos propu-
seram para sócio correspondente Emile Zola, eleito com 15 votos. 

Eduardo Prado se pronunciou:
“Declara que não toma parte na votação porque este aplauso tão acentuado a Zola, 

no momento atual, por ser o defensor de uma vítima, pode parecer uma condenação ou 
um estigma de muitos escritores, tanto estrangeiros como nacionais, que em várias épocas 
têm deixado indefeso ou mesmo atacado outras vítimas.”

Foi, pois, Emílio Zola, o primeiro sócio correspondente a que se 
seguiu o preenchimento das outras vagas.

Era preciso estabelecer um símbolo. Na sessão de 15 de agosto de 
1898, Lúcio de Mendonça, não havido acordo, a Comissão designada, 
propôs um desenho de Rodolfo Amoedo. Não tendo sido aprovado, e 
na sessão de 26 de setembro, dentre várias sugestões foi aprovada uma 
sugestão de Raul Pederneira. 

Nessa mesma sessão foi rejeitada a proposta de José Veríssimo, 
“mente às musas dadas”, bem como a sugerida por Nabuco “Littera-
rum vincitur pace”. Estranhou-se que uma instituição brasileira adotas-
se expressão estrangeira.

Finalmente na sessão de 26 de agosto, Veríssimo e Lúcio propuseram 
o verso de Machado: “Esta é a glória que fica, eleva, honra e consola”, 
unanimemente aprovado.

No curso dos anos, o papel de Lúcio continuou a ser reconhecido. 
Diria Souza Bandeira em 1912:

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

Com a energia de que dispunha, reuniu elementos, expediu convites, aplainou 
dificuldades, dissipou escrúpulos, animou boas vontades, desfez receios e poucos meses 
depois estava fundada a Academia. Dadas às dificuldades que entre nós se deparam a 
cometimentos desta ordem, só um temperamento como o de Lúcio de Mendonça poderia 
levar a efeito a fundação da Academia. Os outros, possuindo qualidades que talvez lhe 
faltassem, puderam fazer a instituição chegar a sua fase atual. Era necessário, porém, 
ser um sonhador e um combatente para tirar do nada a sua formação.”
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Constâncio Alves, ao ingressar nesta Casa em 1923, recorda o episó-
dio:

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

Cabe manter este preito de reconhecimento.
Joaquim Nabuco, no discurso inaugural, afirma que se a Academia 

florescesse, os críticos daquele fim do século, teriam razão em ver nisso 
um milagre. O milagre aconteceu e a fundação da Casa se deve a Lúcio 
de Mendonça. Na expressão de Medeiros e Albuquerque:

“Sem Lúcio, nada se teria feito. Pode dizer-se que foi ele quem fez tudo. Nem 
mesmo Machado de Assis, que não era homem de ação, conseguiria coisa alguma.”
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Machado de Assis foi um homem de seu tempo, 
atento às modernidades por que passava o Brasil e 
o mundo. Em 1864, ainda incipiente, mas já pra-

ticada em larga escala no país, a fotografia encantou o jovem 
escritor, servindo de tema em crônicas publicadas no Diário do 
Rio de Janeiro, nas quais enaltecia o trabalho do fotógrafo Insley 
Pacheco, como na edição de 7/8/1864:

A casa do Pacheco é o mais luxuoso templo de Delos da nossa capital. 
Visitá-la de semana em semana é gozar por dois motivos: admira-se a 
perfeição crescente dos trabalhos fotográficos e de miniatura, e veem-se 
reunidos, no mesmo salão ou no mesmo álbum, os rostos mais belos do Rio 
de Janeiro, – falo dos rostos femininos.

Datam desse ano, em tese, os primeiros registros fotográfi-
cos conhecidos do escritor, sendo três deles tomados por Pa-
checo num mesmo dia. Machado já contava 25 anos de idade, 
uma pena, pois, vindo de família pobre, certamente não fora 
fotografado na infância ou adolescência. A propósito, o estú-
dio de Pacheco foi o que o escritor mais frequentou, sendo ali 
feitos pelo menos nove retratos, todos no século XIX.

O interesse pela imagem de Machado de Assis, e não so-
mente por sua obra, foi contemporâneo ao escritor ao longo 
de toda a vida, sendo o seu rosto inúmeras vezes estampado 
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em litografias e caricaturas, a primeira delas aparecendo também em 
1864, alusiva ao lançamento de seu primeiro livro de poesias: Crisálidas. 
Sua primeira fotografia, porém, foi publicada apenas em 1884, exibindo-
-o já maduro, vestido numa sobrecasaca imponente, capturado pelas 
lentes de Marc Ferrez.

Com o advento dos cartes de visite (cabinet portraits), a troca de fotogra-
fias entre amigos e familiares se disseminou rapidamente, e Machado 
não esteve indiferente a essa prática. São inúmeras, em sua correspon-
dência, as menções de fotografias enviadas a amigos ou mesmo por estes 
solicitadas. Citemos algumas:

Joaquim Serra, em carta de 16/11/1864, informa que enviara um re-
trato, solicitando outro em troca.

Em carta de 25/1/1873, a José Carlos Rodrigues, Machado escreve:
 O nosso João de Almeida tinha me pedido em seu nome um retrato, que lhe entrego hoje 

[...]. Não me será dado obter igualmente um retrato seu para o meu álbum dos amigos?

João Dalle Afflalo, em nome da recém-inaugurada Biblioteca Ma-
chado de Assis de Itajubá/MG, pede-lhe um retrato em carta de 
14/4/1883, agradecendo o seu recebimento em carta de 4 de junho do  
mesmo ano.

Magalhães de Azeredo, um dos seus mais constantes corresponden-
tes, alude em carta de 1889 à intenção de possuir-lhe um retrato. Pedido 
renovado em 1892 e em 17/1/1893:

O Álbum traz um retrato seu admiravelmente tirado; só assim − digo isto agora 
com um leve reproche − eu possuiria o seu retrato, que V.ª Ex.ª me prometeu, e não 
me mandou até hoje; entretanto, creia que não o dispenso, porque há grande diferença 
entre possuir um que qualquer pode adquirir, e receber das mãos de um amigo um dos 
que só a amigos se dão.

Machado atendeu ao pedido, enviando a fotografia feita na mesma 
ocasião da que foi estampada n’O Álbum (1893) e que ilustra um artigo 
publicado por Azeredo em 1897. Em 12/12/1901, Azeredo faz novo pe-
dido, desejoso de possuir o retrato publicado nas Poesias Completas naque-
le mesmo ano. A propósito, o único livro não-póstumo de Machado de 
Assis a estampar-lhe o retrato.
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Em 9/2/1897, Machado escreve ao amigo de juventude, Salvador 
de Mendonça:

Já te agradeci o último retrato [...]; eu quisera mandar-te o meu último, mas não 
sei onde me puseram os exemplares dele.

O termo exemplares nos dá a nítida impressão de que Machado fre-
quentava os estúdios já com a intenção de brindar aos amigos mais 
íntimos com a sua face impressa, mandando fazer várias cópias de um 
mesmo retrato.

Alfredo Pujol, que em 1917 seria eleito para a Academia, nos dá to-
cante testemunho de devoção ao solicitar a fotografia de Machado por 
intermédio de Euclides da Cunha, em carta de 28/1/1907:

Meu caro Euclides.
Você é dos que sabem a adoração que eu tenho pelo Machado de Assis.
[...] vem-me à ideia o desejo antigo de substituir a velha gravura do Assis (que deu 

a Revista Moderna e que tenho em quadro) por uma fotografia, que tenha na face a 
assinatura do escritor genial que nos deu o Brás Cubas [.]

Atendendo ao pedido, Machado de Assis envia ao admirador aquele 
que é considerado o seu último retrato, feito no estúdio L[uiz] Mus-
so & Cia, datando-o de 18/2/1907. Junto, envia a seguinte carta, de 
19/2/1907, não incluída na Correspondência de Machado de Assis, editada re-
centemente pela Academia:

O nosso Euclides da Cunha trouxe-me a sua carta com o seu benévolo pedido. 
Não tendo nenhum retrato moderno, e não valendo dois ou três antigos e moços que me 
restam, mandei fazer esse, que lhe envio pelo correio. Deste modo satisfaço com muito 
gosto um desejo que me honra e comove.

Confessando possuir retratos antigos, talvez em duplicata, mas jul-
gando não ser conveniente enviá-los, Machado resolve fotografar-se no-
vamente; ao que parece, pela última vez. Pujol agradece ao escritor em 
carta de 6/3/1907, também não incluída na Correspondência:

Meu prezado mestre,
Confesso-me falido, absolutamente insolvável, diante da sua cativante generosidade.
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A sua encantadora carta, acompanhada do magnífico retrato, que eu tanto 
ambicionava, deixaram-me sob a esmagadora impressão de um pobre diabo – de mesa 
parca, e de pouca roupa – que de repente apanhasse a sorte grande de Espanha...

Veja V. Exª se eu algum dia lhe poderei pagar o que me deu em alegria, e em fino 
gozo espiritual!

Obrigado, mil vezes obrigado.

É também digna de nota a gratidão de Maroquinha Jacobina Rabelo, 
esposa do engenheiro César Rabelo, estampada na carta de 5/7/1908:

Se ontem censurei-me por ter ousado pedir o seu precioso retrato, reconhecendo a 
minha insignificância, hoje que o possuo, louvo-me e vanglorio-me da audácia do meu 
feito...

Machado estava a pouco menos de três meses da morte, tendo ficado 
gravemente doente no início de junho. Assim, a fotografia entregue a 
essa senhora, provavelmente, foi a mesma enviada a Pujol.

Como é possível observar, algumas das menções acima se referem a 
fotografias incógnitas, uma vez que não foram localizados os originais, 
podendo, mesmo que dificilmente, se tratarem de imagens ainda não ar-
roladas. Incógnita também é a fotografia publicada na capa do n.º 13/14 
da revista A Lanterna, do Rio de Janeiro, em agosto de 1904. Infelizmen-
te, não tivemos a felicidade de encontrar o referido exemplar.

Não somente contemporâneo, o interesse pela iconografia machadia-
na continuou mesmo após a sua morte. No decorrer do tempo algumas 
publicações destacaram-se em reunir bom número de retratos e imagens 
afins. É o caso da Exposição Machado de Assis, preparada pela Fundação 
Biblioteca Nacional nas comemorações do centenário de nascimento 
do escritor (1939), em cujo catálogo, impresso pelo MEC, podem ser 
encontrados alguns retratos, caricaturas, documentos e manuscritos em 
fac-símile.

Em 2009, seguindo a mesma cartilha, veio a lume o catálogo da 
exposição Machado Vive, preparada pela Academia Brasileira de Letras no 
ano anterior, em homenagem ao centenário de falecimento do bruxo do 
Cosme Velho.
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Aliás, ainda em 2008, o Instituto Moreira Salles editou A Olhos Vistos: 
uma iconografia de Machado de Assis, de Hélio de Seixas Guimarães 
e Vladimir Sachetta. A obra reúne as fotografias de Machado de Assis 
de forma cronológica, inúmeras caricaturas e ilustrações estampadas em 
revistas de época, folhas de rosto de seus livros, correspondências, bem 
como imagens que contextualizam o Rio de Janeiro de então. Na apre-
sentação, os autores indicam a existência de 24 fotografias de Machado 
de Assis.

Decorridos oito anos de seu lançamento, temos a satisfação em am-
pliar essa quantidade para 38. Algumas imagens, já divulgadas anterior-
mente, passaram despercebidas, seja por terem aparecido em revistas 
pouco difundidas, seja por muito se assemelharem com outras mais 
conhecidas, sugerindo tratar-se de uma mesma fotografia. Duas delas, 
porém, permaneciam mesmo inéditas: uma até 2015, quando foi doada à 
Academia pela família do acadêmico José Veríssimo, e outra aqui apre-
sentada, datada de 1880 e também pertencente ao arquivo do Centro de 
Memória da Academia Brasileira de Letras.

O álbum de fotografias que se descortina nas páginas seguintes, se 
não é um álbum completo, é o álbum que nos revela a trajetória fisio-
nômica de um dos nossos maiores artistas da língua; onde ele é, sempre, 
figurinha fácil!
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Machado de Assis sentado, aos 25 anos, por Insley Pacheco, [1864]. Fotografia 
mais difundida de Machado quando jovem. O original, pertencente à coleção 
particular de Ruy Souza e Silva, traz a seguinte dedicatória: “A F[rancisco] 
Ramos Paz, excelente amigo/Machado de Assis”. 1.a publicação: O Estado 
de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1915; indicando a idade de 22 anos.
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Machado de Assis sentado, aos 25 anos, por Insley Pacheco, [1864]. Em pose  
semelhante à primeira, o escritor apresenta um olhar mais compenetrado.  

1.a publicação: MASSA, Jean-Michel. La Jeunesse de Machado de Assis (1839-1870): 
essai de biographie intellectuelle. Poitiers: Université de Poitiers, 1969.
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Machado de Assis sentado, aos 25 anos, por Insley Pacheco, [1864]. Fotografia  
tomada na mesma ocasião das duas anteriores. O original, pertencente à  
coleção particular de Manoel Portinari Leão, traz a seguinte dedicatória:  
“Ao Ilustríssimo Sr. Dr. Antônio José Fernandes, como prova de cordial simpatia, 
oferece Machado de Assis”. 1.a publicação: O Globo, Rio de Janeiro, 14 jun. 2008.
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Machado de Assis aos 25 anos, [1864]. Fotografia contemporânea às anteriores, certamente 
feita em outra ocasião. O original, pertencente à Biblioteca Pública Municipal do Porto, 

Portugal, traz a seguinte dedicatória: “Ao meu excelente amigo Antônio Moutinho de 
Sousa/Machado de Assis”. 1.a publicação: MASSA, Jean-Michel. La Jeunesse de Machado de 

Assis (1839-1870): essai de biographie intellectuelle. Poitiers: Université de Poitiers, 1969.
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Machado de Assis aos 30 anos [1869]. O famoso pince-nez aparece pela 
primeira vez na iconografia fotográfica machadiana. 1.a publicação: 
MASSA, Jean-Michel. La Jeunesse de Machado de Assis (1839-1870): essai de 
biographie intellectuelle. Poitiers: Université de Poitiers, 1969.
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Machado de Assis aos 32 anos, por Insley Pacheco, [1872]. O original pertence ao 
arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras. 1.a publicação: 

O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 1915; indicando a idade de 35 anos. 
Porém, certamente servira de base para o desenho de Henrique Fleiuss (Semana 

Illustrada, 26/5/1872), no qual Machado apresenta o mesmo semblante.
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Machado de Assis aos 40 anos, por Insley Pacheco, [1880]. Há originais  
no arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras e na  
coleção particular de Ruy Souza e Silva. 1.a publicação: PONTES, Eloy.  
A Vida Contradictoria de Machado de Assis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1939.
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Machado de Assis aos 40 anos, por Insley Pacheco, [1880]. Fotografia inédita, 
pertencente ao arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras. 

Por sua surpreendente semelhança com a anterior, feita na mesma ocasião, 
pensava-se que aquela teria servido de base para a litografia de Augusto Off  

(Penna & Lápis, 10/6/1880), mas o modelo foi o retrato ora apresentado.
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Machado de Assis aos 45 anos, por Marc Ferrez, [1884]. Fotografia mais difundida de 
Machado já maduro (e primeira a ser publicada). 1.a publicação: Galeria Contemporanea 
do Brasil, [Rio de Janeiro, ano 1, n.o 1, julho 1884], que informa: “Fotografia inalterável: 
Marc Ferrez” e “Clichê: Insley Pacheco”, gerando dúvidas quanto ao seu autor. 
Provavelmente Ferrez, em cuja coleção, confiada ao neto Gilberto e arquivada no 
Instituto Moreira Salles, se encontra o original. Insley Pacheco preparara a chapa metálica 
para impressão em maior escala da imagem, colada em cada exemplar da revista.
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Machado de Assis aos 46 anos, por Alberto Henschel & Cia, [1886]. O original,  
pertencente ao arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras, traz  

a seguinte dedicatória: “Ao bom e talentoso Lúcio de Mendonça oferece M. de A./ 
4-3-86.” Solicitada por Lúcio, Machado enviou-lhe a fotografia acompanhada 

de uma carta da mesma data. 1.a publicação: PEREIRA, Lúcia Miguel. Machado 
de Assis: estudo crítico e biográfico. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1936.
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Machado de Assis aos 46 anos, por Alberto Henschel & Cia, [1886]. Fotografia tomada 
na mesma ocasião da anterior, com o escritor apresentando o rosto menos perfilado. 
Cópias foram distribuídas como brinde de uma fábrica de cigarros em fins do século 
XIX, uma delas pertencendo à Fundação Biblioteca Nacional. 1.a publicação: Revista 
da Sociedade dos Amigos de Machado de Assis, Rio de Janeiro, ano 2, n.o 3, 29 set. 1959.
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Machado de Assis em missa campal celebrada em ação de graças 
pela abolição da escravatura; por Antonio Luís Ferreira. Campo 

de São Cristóvão, Rio de Janeiro, 17 de maio de 1888.

Machado (detalhe) estava no palanque montado à 
esquerda da fotografia, onde também estavam: a Princesa 
Isabel e o Conde d’Eu, sendo possível identificar o 
corpo de ministros do Império: João Alfredo Correia de 
Oliveira, Thomaz José Coelho de Almeida, Rodrigo Silva 
e José Fernandes da Costa Pereira Júnior; as Damas do 
Paço Maria José Velho de Avelar (Baronesa de Muritiba) 
e Maria Amanda de Paranaguá Dória (Baronesa de 
Loreto) e os militares Hermes Ernesto da Fonseca 
e José de Miranda da Silva Reis. Além de Machado, 
Fernando Mendes de Almeida (Diário de Notícias), Ângelo 
Agostini (Revista Illustrada), José do Patrocínio (Cidade 
do Rio), Ferreira Araújo (Gazeta de Notícias), entre outros, 
representavam a imprensa. Foi celebrante o capelão do 
Exército (fundador da Confederação Abolicionista), 
padre Cassiano Coriolano Collona, em companhia 
do vigário de São Cristóvão, Escobar de Araújo e dos padres Castelo Branco, Loreto e 
Telêmaco de Souza Velho. Após a missa, Machado almoçou na casa de José do Patrocínio. 
O original pertence à coleção Dom João de Órleans e Bragança, do Instituto Moreira Salles. 
1.a publicação: Nosso Século: 1900/1910. v. 1. São Paulo: Abril Cultural, 1980.
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Machado de Assis aos 52 anos, por [Insley] Pacheco & Filho, 1891.  
A Fundação Casa de Rui Barbosa possui exemplar com a seguinte  
dedicatória: “A Ferreira de Araújo / Machado de Assis / 1891.”  
O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro possui exemplar distinto, com 
diferenças no logotipo da casa fotográfica. 1.a publicação: Revista da Sociedade 
dos Amigos de Machado de Assis, Rio de Janeiro, ano 4, n.o 6, 21 jun. 1961.



Iconografia fotográfica de Machado de Assis  99

Machado de Assis aos 52 anos, por [Insley] Pacheco & Filho, 
1891. Tomada na mesma ocasião da anterior, pertence à 

coleção particular de Manoel Portinari Leão. 1.a publicação: 
Fon-Fon, Rio de Janeiro, ano 3, n.o 19, 8 maio 1909.
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Machado de Assis aos 53 anos, por Juan Gutierrez, [1892].  
Uma das fotografias mais clássicas de Machado, entrando na velhice.  
1.a publicação: O Álbum, Rio de Janeiro, ano 1, n.o 2, janeiro, 1893.
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Machado de Assis aos 53 anos, por Juan Gutierrez, [1892]. Fotografia tomada na  
mesma ocasião da anterior, em pose extremamente semelhante, parecendo  

tratar-se da mesma imagem. Pequenos detalhes denotam as diferenças, como o barbante 
do pince-nez mais centralizado no nó da gravata. Machado enviou um exemplar a 

Magalhães de Azeredo, que o publicou em artigo assinado sob o pseudônimo a. r., na 
Itália. 1.a publicação: Rivista Italo-Brasiliana, Roma, ano 1, n.o [1-5], [abr.-jun.], 1897.
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Machado de Assis aos 55 anos, por Insley Pacheco, [1894]. O original  
pertence ao arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras.  
1.a publicação: La Revista Patriótica, Buenos Aires, ano 2, n.o 10, Octubre, 1900.
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Machado de Assis aos 57 anos [1896]. 1.a publicação: Renascença, 
Rio de Janeiro, ano 1, n.o 5, Julho, 1904.
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Machado de Assis aos 58 anos, posando no Atelier Daguerre, [1897]. Doada  
à Academia Brasileira de Letras em 2015, aventou-se ser datada de 1900, mas  
o estúdio em que foi feita, instalado à rua dos Ourives n.o 69, ali funcionou 
somente entre 1896 e 1897. 1.a publicação: O Globo, Rio de Janeiro, 15 out. 2015.
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Machado de Assis aos 60 anos, por [José Ferreira] Guimarães & Cia, [1900]. Talvez a 
primeira fotografia de Machado já sessentão e única a ilustrar um de seus livros não 

póstumos (Poesias Completas). Em carta de 12/1/1900, o editor solicita-lhe um retrato para 
ilustrar a obra. A 12/2/1900 Machado responde: “enviar-lhe-ei uma boa fotografia”, o 
que sugere que já a havia feito. Lançado o livro, em carta de 30/6/1901 a Magalhães de 

Azeredo, o escritor observa: “o livro (...) acompanha um retrato para satisfazer o editor e 
mostrar como estou velho”. Em exemplar leiloado a coleção particular incógnita, encontra-

se a seguinte dedicatória: “À boa amiguinha D. Fanny Ribeiro de Araújo, lembrança do 
velho amigo Machado de Assis/10-8-1902”. Há também originais no arquivo do Centro de 

Memória da Academia Brasileira de Letras e na coleção particular de George Ermakoff.  
1.a  publicação: ASSIS, Machado de. Poesias Completas. Rio de Janeiro/Paris: H. Garnier, 1901.
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Machado de Assis aos 60 anos [1900]. 1.a publicação: 
Brasil-Portugal, Lisboa, ano 2, n.o 46, 16 dez. 1900.
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Machado de Assis e amigos no Hotel do Minho, em uma das reuniões da Panelinha, 
3 de maio de 1901. De pé, da esquerda para a direita: Rodolfo Amoedo, Artur Azevedo, 

Inglês de Sousa, Olavo Bilac, José Veríssimo, Sousa Bandeira, Filinto de Almeida, 
Guimarães Passos, Valentim Magalhães, Rodolfo Bernardelli, Rodrigo Octavio e 

Heitor Peixoto. Sentados, no mesmo sentido: João Ribeiro, Machado de Assis, Lúcio 
de Mendonça e Silva Ramos. Reunião em comemoração ao lançamento de Horas do 

bom tempo, de Lúcio de Mendonça. Apesar de formado majoritariamente por literatos 
da Academia Brasileira de Letras, fazem parte do grupo artistas de outras áreas, como 

pintura e escultura. Comumente referenciada como ocorrida em 3/3/1901, no Hotel 
Rio Branco ou no palacete da Educadora. Porém, em carta de 14/3/1901 a Salvador de 

Mendonça, Machado revela: “Não vejo há muito o Lúcio”. No dia seguinte, é o próprio 
Lúcio quem escreve a Machado: “Até abril: lá recomeçaremos os almoços da Panelinha, 

não?” Por fim, a data de 3/5/1901 é a informada pela revista que primeiro estampou 
a fotografia. O original pertence ao arquivo do Centro de Memória da Academia 

Brasileira de Letras. 1.a publicação: Illustração Brasileira, Paris, ano 1, n.o 2, setembro, 1901.
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Machado de Assis e amigos almoçando no Hotel do Minho, em uma das reuniões 
da Panelinha, 3 de maio de 1901. Fotografia tomada na mesma data que a anterior, 
em ambiente diverso. De pé, da esquerda para a direita: José Veríssimo, Olavo Bilac, 
Rodolfo Bernardelli, Guimarães Passos e Rodolfo Amoedo. No mesmo sentido, 
sentados: Machado de Assis, Heitor Peixoto, João Ribeiro, Rodrigo Octavio, 
Inglês de Sousa, Silva Ramos, Filinto de Almeida, Valentim Magalhães, Lúcio de 
Mendonça, Artur Azevedo e Sousa Bandeira. O original pertence ao arquivo do 
Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras. 1.a publicação: ABREU, 
Modesto de. Biógrafos e críticos de Machado de Assis. Rio de Janeiro: Alba, 1939.



Iconografia fotográfica de Machado de Assis  109

Machado de Assis e amigos certamente em ágape da Panelinha [190-]. Fotografia 
tomada em ocasião diversa das duas anteriores. De pé, da esquerda para 

a direita: João Ribeiro, Lúcio de Mendonça, Antônio Salles, Machado de 
Assis, Rodolfo Amoedo e José Veríssimo. Machado tem às mãos um rolo 

de papéis. O que seria? Teria ele lido aos amigos? O original pertence à 
Fundação Casa de Rui Barbosa. 1.o publicação: Época on-line, Rio de Janeiro, 

n.o 541, 26 set. 2008. Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/
Revista/Epoca/0,,GF62981-15297,00.html>. Acesso em: 24 out. 2009.
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Machado de Assis e sua esposa Carolina Augusta Xavier de Novaes em fotomontagem 
de época [190-]. Junção de duas imagens distintas. A fotografia de Carolina, de corpo 
inteiro, foi tomada num jardim. Desconhece-se onde foi feita a de Machado. Há 
originais no arquivo do Centro de Memória da Academia Brasileira de Letras, no Museu 
da República e na Fundação Biblioteca Nacional. 1.a publicação: PEREIRA, Lúcia 
Miguel. Machado de Assis: estudo crítico e biográfico. São Paulo: Cia. Ed. Nacional, 1936.

Machado de Assis em perfil, posando no ateliê de 
Henrique e Rodolfo Bernardelli [outubro], 1904.  
O escritor serviu de modelo para o esboço em  
água-forte de Henrique Bernardelli, publicado em 
Renascença (janeiro, 1905). O original pertence ao Arquivo 
Nacional. Circulou como cartão-postal de série e 
ano ignorados, pertencendo um exemplar à Fundação 
Casa de Rui Barbosa. 1.a publicação: MAGALHÃES 
JÚNIOR, Raymundo. Machado de Assis Desconhecido. 
3.a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957.
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Machado de Assis posando no ateliê de Henrique e 
Rodolfo Bernardelli [1904]. Fotografia provavelmente 

tomada na mesma ocasião da anterior. Também circulou 
como cartão-postal de série e ano ignorados.  

1.a publicação: Revista da Sociedade dos Amigos de Machado 
de Assis, Rio de Janeiro, ano 5, n.o 8, 29 set. 1968; 

indicando o ano de 1905, quando o escritor posou 
no mesmo ateliê como modelo da tela a óleo de 

Henrique Bernadelli. Porém, Machado estava com 
o cabelo mais cheio, diferentemente de quando 

posara em 1904, com o cabelo mais batido. 

 

Machado de Assis sentado, posando no ateliê de Henrique e Rodolfo Bernardelli 
[agosto], 1905. Embora registrem um mesmo momento, são fotografias distintas 

(estereograma), cujo original pertence à Fundação Biblioteca Nacional. O escritor 
posou três vezes, levado por Rodrigo Octavio (que fizera uma subscrição junto aos 

confrades da Academia), servindo de modelo para a famosa tela a óleo de Henrique 
Bernardelli (hoje exposta na Academia Brasileira de Letras), exibida na Exposição Anual 

de Pintura, inaugurada em 1/9/1905 e promovida pela Escola Nacional de Belas Artes. 
1.a publicação (imagem à direita): MAGALHÃES JÚNIOR, Raymundo. Machado de Assis 

Desconhecido. 3.a ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1957. 1.a publicação (estereograma 
completo): VIANA FILHO, Luiz. A vida de Machado de Assis. São Paulo: Martins, 1965.
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Machado de Assis (apontado pela seta) presidindo a sessão em que Mário de Alencar 
foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em substituição a José do Patrocínio 
(cadeira 21), ocorrida no Silogeu a 31 de outubro de 1905. Na mesa, da esquerda para a 
direita: Alberto de Oliveira, Machado de Assis, Silva Ramos e José Veríssimo. Na primeira 
fila de cadeiras, no mesmo sentido: João Ribeiro, Sousa Bandeira, Raimundo Corrêa, 
Filinto de Almeida, Araripe Júnior, Salvador de Mendonça e Lúcio de Mendonça. Na 
segunda fila, no mesmo sentido: Guimarães Passos, Artur Azevedo, Olavo Bilac e Coelho 
Netto. Apesar de terem tomado parte da sessão (conforme o livro de atas), Alcindo 
Guanabara, Inglês de Sousa e Rodrigo Octavio não aparecem na fotografia, certamente por 
não terem chegado a tempo do registro. Se a fotografia feita na visita de Anatole France em 
17/5/1909 é a mais antiga de uma sessão pública da Academia, a imagem aqui apresentada 
é, seguramente, o primeiro registro de uma sessão privada e quiçá o único com a presença 
de Machado de Assis. É incrível que dada a sua importância, tenha passado despercebida 
aos pesquisadores, sequer sendo mencionada ao longo dos anos. 1.a publicação: Leitura Para 
Todos, Rio de Janeiro, ano 1, n.o 2, Dezembro, 1905, indicando, por engano, a presença do 
barão de Loreto (que não participou da sessão) no lugar de Salvador de Mendonça.
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Machado de Assis (assinalado) em piquenique five o’clock oferecido pelo ministro  
da Indústria, Viação e Obras Públicas, Lauro Müller, ao Secretário de Estado  

Norte-Americano, Elihu Root, nos jardins do Hotel Paineiras, no morro do Corcovado,  
1.o de agosto de 1906. O evento, fotografado por Augusto Malta, foi uma das 

festividades paralelas à 3.a Conferência Pan-americana, sediada na então capital federal. 
A presença de Machado justifica-se por ser ele o diretor-geral de contabilidade, 

subordinado àquele Ministério. O original pertence ao Arquivo Geral da Cidade do 
Rio de Janeiro. 1.a publicação: O Malho, Rio de Janeiro, ano 5, n.o 204, 11 ago. 1906.

Machado de Assis (assinalado) em piquenique five o’clock nos jardins do Hotel Paineiras, 
1.o de agosto de 1906. Fotografia tomada de outro ângulo, possivelmente também por 

Augusto Malta. 1.a publicação: Revista da Semana, Rio de Janeiro, ano 7, n.o 326, 12 ago. 1906.
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Machado de Assis em almoço oferecido pelo ministro plenipotenciário da Colômbia, 
general Rafael Uribe Uribe, ao prefeito do Rio de Janeiro, Francisco Pereira 
Passos, no jardim do Clube dos Diários (Cassino Fluminense), 8 de setembro de 
1906. Outro evento alusivo à 3.a Conferência Pan-americana, também registrado 
pelas lentes de Augusto Malta. Em primeiro plano, da esquerda para a direita: José 
Américo dos Santos, Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Pereira Passos, Elysio 
de Carvalho, Lafayette Rodrigues Pereira Filho, (dois não identificados), João 
Baptista de Lacerda, Epaminondas Leite Chermont, Silva Nunes e quatro não 
identificados. Ao fundo, no mesmo sentido: (não identificado), Gastão da Cunha 
e Rafael Uribe Uribe. Há originais na Fundação Biblioteca Nacional, no Arquivo 
Geral da Cidade do Rio de Janeiro, no Museu da Imagem e do Som, na coleção 
particular de George Ermakoff  e no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, 
cujo exemplar está autografado pelas quatro personalidades primeiramente listadas. 
1.a publicação: Dom Casmurro, Rio de Janeiro, ano 3, n.o 101-102, 20 maio 1939.
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Machado de Assis em almoço oferecido pelo ministro plenipotenciário da  
Colômbia ao prefeito Francisco Pereira Passos, 8 de setembro de 1906. Fotografia  

menos conhecida, com alguns dos presentes trocando de posição. O original  
pertence à Fundação Joaquim Nabuco. A Fundação Biblioteca Nacional possui  

exemplar (com carimbo de Malta) apenas da imagem de Machado e Nabuco  
(detalhe). 1.a publicação (detalhe): O Globo, Rio de Janeiro, 21 jun. 1939.  

1.a publicação (imagem completa): Diário da Noite, Rio de Janeiro, 19 ago. 1949.
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Machado de Assis em almoço oferecido pelo ministro plenipotenciário da Colômbia 
ao prefeito Francisco Pereira Passos, no Cassino Fluminense, 8 de setembro de 1906. 
Sentados, da esquerda para a direita: João Baptista de Lacerda, Assis Brasil, Pereira 
Passos, Joaquim Nabuco, Rafael Uribe Uribe, Gastão da Cunha e Machado de 
Assis. Em pé, no mesmo sentido: Fontoura Xavier, (não identificado), Epaminondas 
Leite Chermont, Domício da Gama, Olavo Bilac, (não identificado), Lafayette 
Rodrigues Pereira Filho, Silva Nunes, (não identificado), Elísio de Carvalho, 
José Boiteux, José Américo dos Santos e três não identificados. Malta isolou 
Machado (detalhe), gerando novo negativo. 1.a publicação (imagem completa): Dom 
Casmurro, Rio de Janeiro, ano 3, n.o 101-102, 20 maio 1939. 1.a publicação (detalhe): 
MACHADO, Ubiratan. Dicionário de Machado de Assis. Rio de Janeiro: ABL, 2008.
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Machado de Assis aos 67 anos, por L[uiz] Musso & Cia, [fevereiro], 1907.  
Acredita-se ser sua última fotografia em estúdio, a qual enviou a Alfredo Pujol,  

autografando-a e datando: “18-2-1907”. O original pertencente à Família de Mário  
Alencar possui a seguinte dedicatória: “Ao meu bom amigo Mário de Alencar /  

Machado de Assis / 1907”. Nesses exemplares o logotipo da casa fotográfica  
encontra-se no canto inferior direito. Outras reproduções, no entanto, o exibem do  

mesmo lado, acima do ombro, sobre o paletó ou mesmo sem logotipo, como o original  
ora apresentado à direita, pertencente à coleção particular de Ruy Souza e Silva.  

1.a publicação: WRIGHT, Marie Robinson. The New Brazil: its resources and attractions,  
historical, descriptive, and industrial. 2.a ed. Philadelphia: George Barnie & Sons, 1907.
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Machado de Assis em companhia de Euclides da Cunha, José Veríssimo e  
Walfrido Ribeiro no terrasse da Confeitaria Castelões, Avenida Central,  
[abril-maio], 1907. Curioso instantâneo fotográfico dos intelectuais tomando 
um aperitivo. Única fotografia de que se tem notícia com Machado usando 
chapéu. 1.a publicação: Fon-Fon, Rio de Janeiro, ano 1, n.o 4, 4 maio 1907.
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“O Dr. Maxado (sic) de Assis acometido de uma síncope no cais da Pharoux”, 1.o de 
setembro de 1907. Provavelmente, sua última fotografia feita em vida, tomada por 

Augusto Malta, de quem mantivemos a legenda. Naquele dia, às 11 horas da manhã, 
Machado estava sentado em um banco da Praça XV, aguardando a chegada do 

político francês Paul Doumer (que viera ao Brasil a convite do Barão do Rio Branco), 
quando sentira os sintomas de um ataque epilético. Socorrido por populares foi 

imediatamente levado à sua casa para repousar. O navio de Doumer atracou no cais 
somente às duas da tarde. Há originais no Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro 
e na coleção particular de George Ermakoff. 1.a publicação: PEREGRINO JÚNIOR, 

[João]. Doença e constituição de Machado de Assis. Rio de Janeiro: José Olympio, 1938.
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O falso Machado de Assis

Publicada na revista Dom Casmurro (20/5/1939), dirigida por Brício de Abreu, com a 
legenda: “Instantâneo feito em 1907, de Machado respondendo ao cumprimento de 
um popular na Av. Rio Branco”, a fotografia acima não retrata Machado de Assis.
Brício de Abreu republicou-a em O Cruzeiro (4/10/1958), suscitando uma polêmica: 
artigos na imprensa indicavam que o senhor de cartola era o engenheiro Osório 
de Almeida. Brício contra-argumentou, afirmando que, em 1939, nenhuma dúvida 
surgiu quanto à presença de Machado na foto, alegando tê-la comprado do próprio 
Augusto Malta e em cujo verso, com a letra deste, estava a legenda utilizada. Porém, 
Malta escrevia nos negativos de forma que os dados ficassem visíveis na imagem, não 
em seu verso, e não poderia mencionar “Av. Rio Branco” porque a Av. Central só 
passou a ter esse nome em 1912. Ademais, já viúvo de Carolina, Machado dificilmente 
sairia em companhia de outra mulher. Por fim, registre-se o testemunho de Branca, 
filha do engenheiro, que, ao ver a fotografia, confirmou tratar-se de seu pai.
A imagem vez ou outra aparece, contribuindo de forma negativa para a iconografia 
machadiana. Publicamo-la com a devida explicação para que não volte a aparecer.
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José Paulo Paes: 
Leitor sem fronteiras

Alfredo Bos i

Desejo inicialmente agradecer ao colega e amigo Fer-
nando Paixão a iniciativa de render homenagem à 
memória de José Paulo Paes. Minha dívida de gra-

tidão para com o poeta e crítico José Paulo Paes não se esgo-
ta neste testemunho de admiração pelo intelectual que todos 
aqui conheceram direta ou indiretamente, convivendo com a 
pessoa ou com a sua obra. No meu caso, tive o privilégio de 
um duplo convívio, se acrescento os inúmeros encontros que 
Dora propiciou a mim e a Ecléa na salinha acolhedora de sua 
casa em Santo Amaro. 

Foram visitas de amizade, que começaram nos meados da 
década de 60. Pouco a pouco, José Paulo me foi revelando, em 
meio a uma conversa despretensiosa, mas generosa, o tesouro 
de suas leituras e de suas observações de crítico consumado. 
Nesses encontros ocorria uma perfeita inversão de papéis. Era 
o autodidata José Paulo que ensinava o professor universitário. 
O professor aprendia a reler com outros olhos o que já lera 
como profissional das letras. E era ao mesmo tempo convida-
do a ler o muito que ainda não conhecia. 

E aqui cabe uma reflexão sobre a diferença entre o horizonte 
de leitura do autodidata e o horizonte do especialista. O pri-
meiro lê por prazer, sem a viseira do profissional, que precisou 
definir, às vezes precocemente, o seu repertório, ao qual ficará 
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preso anos a fio como a uma obrigação. José Paulo Paes, ao contrário, era 
um leitor livre e sem fronteiras. Surpreendia-me a sua insaciável curiosi-
dade por todo tipo e gênero de escrita, paixão que de certo modo explica 
a epígrafe de Kafka que ele escolheu para abrir a coletânea de ensaios 
Gregos e Baianos: Tudo o que não é literatura me aborrece.

Em contrapartida, tudo o que pertencia à literatura, ou mesmo só 
a tangenciava, não só não o aborrecia como o atraía e nele suscitava 
o desejo de compreender e o aguilhão de julgar. Sentando-me ao seu 
lado e ouvindo a sua palavra sempre exata, às vezes entusiasta, às vezes 
ferina, eu aprendia que ao verdadeiro leitor tanto interessa rastrear as 
sutilezas escondidas no Aires machadiano como descobrir na poesia de 
Augusto dos Anjos uma fusão estranha de pessimismo schopenhaue-
riano e vestígios de art nouveau ornamental. Tanto interessava a José 
Paulo aprofundar a “pedagogia da metáfora” (em um ensaio rico de 
erudição e fino gosto, que traz no título essa expressão) como explorar 
a “arte de ler anúncios” em um texto em que satiriza com brio o uso 
da metalinguagem na publicidade vendida pela televisão. Estávamos 
entrando em uma fase da cultura universitária que se fascinava pela 
nova cultura de massa construída pelos meios eletrônicos. A lingua-
gem televisiva passou a ser objeto preferencial da então onipresente 
Linguística, associada ao não menos prestigioso surto do Estruturalis-
mo. Pessoalmente, eu resistia a essa avalanche metodológica, mas José 
Paulo, com a sua ampla liberdade de observador sem parti pris, julgava 
necessário enfrentar a nova onda que, como sinal dos tempos, deveria 
ser analisada com um misto de aproximação e espírito crítico. Com o 
mesmo desassombro, José Paulo disse palavras definitivas sobre a rele-
vância da “literatura de entretenimento”, cujo valor reside no nível de 
expressão e construção que pode eventualmente partilhar com o que 
chamamos de “alta literatura”.

No contexto da crítica literária moderna, há uma expressão valoriza-
da por T.S. Eliot que recomenda ao leitor uma certa universalidade nas 
escolhas. Trata-se da “catolicidade de gosto”, que remete à etimologia 
da palavra “católico”, que, em grego, significa precisamente universal. 
Certamente a distância que José Paulo Paes sempre manteve em relação 
às teorias estéticas fechadas, tendentes a juízos categóricos, facultou-lhe 
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a prática dessa amplitude de interesses e gostos, uma das feições mais 
salientes do seu ensaísmo crítico. 

Gregos e baianos saiu em 1985 contendo textos que timbram pela va-
riedade de gêneros, obras e autores contemplados. A primeira parte 
do livro, que se abre com o já clássico “Um aprendiz de morto” so-
bre o Memorial de Aires, enfrenta galhardamente temas originais como as 
ilustrações de O Ateneu, verdadeira leitura intersemiótica dos desenhos 
com que a pena nervosa de Raul Pompeia traçou as fisionomias das 
personagens. Em seguida, examina o art nouveau na literatura brasileira, 
com centro em Augusto dos Anjos, poeta que inspirou ao crítico uma 
reflexão inovadora sobre as relações entre o particular e o universal em 
literatura. Mas o fôlego do autor não se perde por aí. No mesmo tópico 
dedicado à poesia brasileira, José Paulo se debruça sobre um tema con-
troverso: a presença do surrealismo entre nós. Não o faz, porém, sem 
antes nos revelar a existência de um obscuro poeta baiano, Francisco 
Mangabeira, que, dois anos antes da publicação de Os sertões, compusera 
uma “tragédia épica” denunciando os mesmos crimes que Euclides da 
Cunha condenaria no epílogo de sua obra-prima. O ensaio sobre Sosí-
genes Costa, um “pretenso cástrida”, epígono frustrado da poesia social 
de Castro Alves, dá a medida de um crítico maior capaz de estudar 
longamente um poeta menor.

Dos baianos da primeira parte somos levados aos gregos da segunda. 
Quem conviveu de perto com o tradutor dos maiores poetas da Grécia 
do século XX sabe que essa Grécia de hoje, que nasceu com as lutas pela 
independência no século XIX, foi provavelmente a maior paixão exis-
tencial e poética de José Paulo Paes. Quando ele me contava em detalhe 
o que foi a sua viagem à Grécia e às ilhas, eu entrevia que algo de forte e 
pregnante acontecera na sua trajetória de homem inquieto em busca de 
uma beleza espelhada na memória de um mundo distante e conflituoso; 
mundo que fez da perda a matéria-prima do seu encontro com o passa-
do perdido mas magicamente recuperável pela poesia. 

As quatro viagens, o estudo aturado do demótico, o grego moderno, 
a tradução de poemas de Kazantzákis, Seféris e Kaváfis, acompanhada 
de cerradas análises estilísticas: todo esse empenho intelectual não po-
deria ter sido mero exercício de perícia filológica, e só se entende como 
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resposta animosa ao enigma de uma civilização que buscou refazer-se 
repensando o antigo esplendor, mas à luz crua de um presente denso e 
sofrido. Os poetas foram contemplados em uma bela trilogia: “A última 
viagem de Odisseu”, “Uma palavra só na Ilíada” e “Sobre um poema 
não canônico de Kaváfis”. Cada texto ilumina um perfil da nova Grécia 
ou, mais exatamente, do “mal da Grécia”, misto de melancolia e heroica 
resistência. 

Nos três ensaios, se nos fosse perguntado sobre o método escolhido 
pelo intérprete, apontaríamos variantes do close reading anglo-americano, 
da estilística espanhola e da linguística aplicada à poética na esteira de 
Jakobson. Com exceção desta última, não há, porém, na escrita de José 
Paulo nenhuma referência explícita ao seu método de leitura. O que 
lemos é uma superfície lisa e fluente de glosa sob a qual o crítico vai 
armando redes de relações que aclaram o sentido inteiro do poema. E 
para cada texto José Paulo elege um caminho que lhe parece atingir mais 
fundo a estrutura e o significado construídos pelo poeta. 

Assim, a última viagem de Odisseu, recriada no poema épico de Ka-
zantzákis, “Odisseia: uma continuação moderna”, cuja imensa teia nar-
rativa de 33.333 versos José Paulo realizou o milagre de sintetizar, exigia 
não só uma constante remissão ao intertexto homérico como um reco-
nhecimento das vozes de pensadores que inspiraram a visão de mundo 
do poeta. O élan vital de Bergson combina-se com o nihilismo heroico 
de Nietzsche e a superação ascética de Buda. E foi um tour de force do 
nosso intérprete detectar em diferentes momentos da epopeia esta ou 
aquela influência pontual ou difusa. De todo modo, é a extraordinária 
vitalidade do narrador de Zorba, o grego, que anima a não menos extraor-
dinária vitalidade do poeta desta odisseia moderna. 

No estudo de um poema de Seféris, “Uma palavra só na Ilíada”, o 
texto do crítico nasce de sua tradução de “O rei de Asine”, feita direta-
mente do grego moderno. Creio não exagerar dizendo que a beleza da 
análise está à altura da beleza desse poema admirável. O ponto de apoio 
do poema e do ensaio é um verso da Ilíada, precisamente o de número 
560 da segunda parte da epopeia. Na versão de Odorico Mendes, o ver-
so diz “Lá do golfo de Hermíone e de Asine”. O contexto é a enumera-
ção de cidades, heróis e naus que compõem o exército dos aqueus. Mas 
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o que atraiu a atenção de Seféris foi a menção de um nome “tão obscuro 
quanto fugaz”, Asine, cujo rei terá sido irremediavelmente esquecido, 
submerso na desmemória dos pósteros. Mas o nome que apareceu uma 
só vez em Homero desencadeou em Seféris, quase três milênios depois, 
o desejo de rever este fantasma, de segurá-lo e contê-lo no andamento 
de uma estrofe, de um verso, de um ritmo, em suma, de uma palavra, 
Asine, Asine... A riqueza simbólica da figura e do nome não escapou ao 
olhar arguto de José Paulo Paes. O “mal da Grécia”, nostalgia do im-
possível retorno, é sempre confrontado com a perenidade de um sol que 
cega e de um mar cintilante. O mal da Grécia é ver no passado o eterno 
ausente em contraste com a Natureza, eterno presente. 

E o poeta se pergunta a contemplar as pedras:
acaso subsiste, 
em meio a estas linhas desfeitas, a estas pontas, côncavos, ângulos, arestas, 
acaso subsiste, 
neste passo da chuva, do vento, da ruína,
subsiste o movimento do rosto, a forma dos afetos 
daqueles que estranhamente minguaram em nossa vida,
que ficaram como sombra nas vagas, pensamentos no mar infindo?
Nem isso talvez deles sobrasse; nada, além do peso
ou nostalgia do peso de uma existência viva, 
aqui onde ora estamos incorpóreos, pensos
como os ramos de um salgueiro terrível, tombados sobre o vão do desespero, 
enquanto, citrino e lento, o rio arrasta para o lodo juncos extirpados, 
 forma feita pedra em amargor perpétuo, pertinaz. 
O poeta, um vazio.

O terceiro ensaio, “Sobre um poema não-canônico de Kaváfis”, tam-
bém parte de uma tradução. Trata-se do poema “Coisas Ocultas”. Des-
ta vez, o método é explicitado: a reflexão de Jakobson sobre certo tipo 
de poesia “sem imagens”, na qual, em lugar da metáfora, o poeta prefere 
termos abstratos generalizantes e constrói a sua dicção com instrumen-
tos gramaticais (conjunções, preposições, advérbios, pronomes indefi-
nidos). São figuras de gramática, no dizer do linguísta, e não figuras 
da retórica tradicional. Cabem também, neste exercício de morfologia, 
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observações sobre contrastes no regime dos tempos verbais. Armado 
com esses recursos de análise, o ensaísta irá detectar, em primeiro lugar, 
o caráter de despojamento da linguagem de Kaváfis. O que move os 
significados do poema é a força da reflexão. Na abertura destas “coisas 
ocultas”, o passado, expresso pelo imperfeito (era), contrasta com o pre-
térito perfeito (fiz, disse), assim como o senso da continuidade é rompi-
do pela denotação de um tempo “irremediavelmente acontecido”:

“De tudo quanto fiz e quanto disse, 
 não procurem saber quem eu era”; 

Adiante, o contraste temporal é reiterado: 
“Um obstáculo havia e transformou
os meus atos e o meu modo de viver. 
Um obstáculo havia e me deteve 
cada vez que eu ia falar.” 

O obstáculo permanecia e o eu narrativo foi drasticamente afetado, 
transformado e impedido de agir e falar, em suma, de ser. A partir da 
referência a um obstáculo para a ação e a fala do eu narrativo, o que o 
poema problematiza é o destino dessa mesma ação e dessa mesma fala. 
São “os mais despercebidos dos meus atos, e, dos meus escritos, os mais 
dissimulados”, que não terão outros decifradores a não ser eles próprios, 
sinal de que, no presente, os responsáveis pelo obstáculo não os irão en-
tender. Enfim, os versos do futuro, tempo de uma possível “sociedade 
mais perfeita”, supõem que “algum outro, de feitio igual ao meu, certo 
há de aparecer e livre há de atuar”; então as coisas ocultas virão à luz e 
a ação e a fala poderão desfrutar de plena liberdade. Resumo aqui, por 
amor à brevidade, as minuciosas correlações entre processos gramaticais, 
no caso, temporais, e o sentido da mensagem que José Paulo esclarece 
galhardamente. 

O nosso amante de poesia foi também um original leitor de roman-
ce. Digo original pela abordagem singular com que tratou de narrativas 
que iam do romance gótico à ficção científica passando pelos vários 
aspectos do conto fantástico. Na análise de O conde de Monte Cristo, obra 
que leu, releu e explorou por vários ângulos, aliou a intuição do detetive, 
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que decifra pelo nome a feição moral do prota-
gonista, à clarividência do historiador da cultura 
capaz de descobrir no protagonista as marcas do 
herói byroniano e acusar nos seus algozes o retra-
to da burguesia mesquinha e cruel que tomou o 
poder no período pós-napoleônico. Esse recurso, 
ao fundo social de onde emerge a narrativa de 
Dumas, nasce do aprofundamento dos caracteres 
e das situações vividas no texto sem jamais forçar explicações de cunho 
determinista ou redutor. 

Igual exemplo de atenção ao contexto se reconhece nas páginas em 
que José Paulo aproxima Frankenstein ou o Prometeu moderno, de Mary Shel-
ley, e o poema The Tyger, de Blake, de que o crítico dá uma fiel tradução. 
O teor ambiguamente vivo e mecânico, natural e artificial do tigre de 
Blake seria premonitório do homem-máquina do Prometeu moderno 
criado nessa fase inicial da revolução industrial inglesa. Em ambos a 
“horrível simetria” será a figura dos novos tempos sem clemência, tem-
pos em que o ser humano usou da sua ciência e das novas técnicas para 
criar o desumano, a máquina, que escraviza os homens, gerando mons-
tros dos quais Frankenstein é o paradigma. Aprendiz de feiticeiro, o 
cientista, ao desejar descobrir o segredo da vida, acaba fabricando uma 
contrafação medonha, que assombra o seu cotidiano. 

José Paulo, leitor assíduo de ficção científica, não perde a ocasião 
de narrar em detalhe, analisar e interpretar um romance rocambolesco, 
Tiger! Tiger!, de Alfred Bester, publicado em 1963. O tema é o da vingança 
de um astronauta abandonado por uma nave espacial que lhe recusara 
auxílio no momento em que perdera o rumo. A vingança, planejada 
com o empenho de um Dantès cibernético, retoma com todas as com-
plicações imagináveis o sentimento do injustiçado que, não por acaso, 
segundo José Paulo, tatuou no corpo as feições assustadoras de um ti-
gre ultramoderno... Os mitos românticos mudaram de figura, mas não 
morreram. Os conflitos em 1963 se davam entre o Império americano 
e o Império soviético, potências rivais na corrida nuclear. No século 
XXIV, em que transcorre o romance de Bester, todos os planetas do 
sistema solar já terão sido conquistados pelo homem, de modo que as 
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rivalidades serão interplanetárias... As dimensões espaciais são imensas, 
mas as paixões e a cegueira dos humanos continuarão movendo as suas 
ações e as suas ambições.

 � Olhando para nossa casa
Descendo das galáxias e voltando os olhos para o José Paulo leitor 

dos escritores brasileiros, lembramos que a sua primeiro coletânea de 
ensaios, publicada em 1962, trazia como título a expressão “Mistério 
em casa”. Ele a tomara de empréstimo de uma citação de Raul Bopp, 
desenvolvendo-a em um texto sobre Cobra Norato. O tema é a urgên-
cia de uma literatura que explorasse o Brasil selvagem e pré-cabralino 
que o movimento antropofágico se propusera revelar. O clima político 
nacionalista do começo da década de 60, precisamente os anos que pre-
cederam o golpe militar de 64, terá inspirado a José Paulo, não obstante 
a sua aversão a todo partidarismo, o ideal de uma literatura capaz de 
ressuscitar a paixão pelo Brasil tão viva nos modernistas de 22 e nos 
romancistas de 30. 

O fato é que Mistério em casa se debruça, de ponta a ponta, sobre au-
tores brasileiros: Anchieta, Gregório de Matos, Antonil, Bernardo Gui-
marães, Luís Gama, Fontoura Xavier, Machado de Assis, Raul Bopp, 
Mário de Andrade, Murilo Mendes. E na Advertência que abre o livro, 
o autor faz menção a uma sua História da Poesia Política no Brasil, “que 
ficou a meio do caminho”, e da qual fariam parte os textos sobre esses 
escritores. Que o livro projetado não tenha sido levado adiante não é de 
estranhar. A rigor, o talento de José Paulo se exercitava mais livremente 
na composição de ensaios monográficos do que no desenho de vastos 
panoramas. Quando se propunha agrupar autores ou obras em estudos 
de conjunto, o seu critério era a presença de afinidades temáticas e li-
terárias, e não um projeto de filiação de cunho evolutivo, pelo qual os 
escritores dependem de precursores situados em uma linha cronológica. 
O gosto da análise em profundidade exigia dele a presença do texto 
particular ou, pelo menos, a evidência de motivos comuns. 

É o caso dos seus ensaios de vulto, “O pobre diabo no roman-
ce brasileiro” e “Cinco livros do modernismo brasileiro”: em ambos 
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constata-se a existência de um campo histórico-social comum, mas su-
ficientemente amplo para abrigar diferenças internas significativas. 

Lendo e relendo a análise do tema do pobre diabo na literatura bra-
sileira, o que à primeira vista suscitou minha admiração foi a prosa 
narrativa do ensaísta. José Paulo Paes soube fixar com notável proprie-
dade as fisionomias dos quatro representantes do tipo a ser estudado de 
perto: o Coruja, do romance homônimo de Aluísio Azevedo, o escrivão 
Isaías Caminha, criado por Lima Barreto, o amanuense Luís da Silva, 
protagonista de Angústia, de Graciliano Ramos; por fim, Nazianzeno, o 
anti-herói de Os ratos, de Dionélio Machado. O seu método de exposi-
ção me lembrou o procedimento musical que sincroniza a melodia, isto 
é, o canto, com o acompanhamento, o contracanto. Como a escrita da 
prosa é linear, não se trata evidentemente de uma harmonia de simulta-
neidade, mas de alternância. Assim, o nosso leitor-narrador, ao contar 
a vida do Coruja, assinala que este recebeu o triste apelido dos colegas 
de internato, onde estuda de favor, e onde se liga com uma “fidelidade 
canina” a um colega afortunado, de bela aparência e fumos intelectuais 
bem-sucedidos. Até aqui, temos o canto, a história recontada, à qual se 
segue o contracanto da análise, que aponta a técnica ficcional do con-
traste entre as personagens do romance. A observação do analista emer-
ge do retrato dos caracteres opostos do Coruja e de seu condiscípulo 
Teobaldo. O mesmo casamento de narrativa e interpretação se dá na 
marcação do desfecho do romance: “Teobaldo morre cônscio de toda a 
sua vida ter sido uma grande mentira”, mas o Coruja se resigna a uma 
vida humilde e apagada de sofrido pobre diabo de bons sentimentos. 
O contracanto é reflexivo: “Aluísio Azevedo nos propõe o pobre-diabo 
biologicamente considerado, ou seja, o que foi destinado pela própria 
natureza a esse que é o mais humilde dos papéis sociais”. O que é uma 
outra maneira de situar a personagem e sua história no âmbito da visão 
naturalista do autor e do seu tempo.

No perfil do escrivão Isaías Caminha, o ensaísta narra fluentemen-
te a trajetória do mulato humilhado e ofendido em que Lima Barreto 
projetou seu protesto contra os preconceitos raciais que sobreviveram à 
abolição da escravatura. Pobre-diabo na escala econômica e social, mas 
ácido crítico da sociedade que o marginaliza, o olhar arguto de José 
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Paulo nele descobre o intelectual consciente do seu valor e, por isso, 
separado dos irmãos de cor pela fronteira da cultura letrada. Mais uma 
vez, a narração abre a porta para uma interpretação complexa e matiza-
da que não parte do estereótipo ideológico. 

A exploração dos meandros da consciência serve também de con-
traponto reflexivo para a caracterização de Luis da Silva, o anti-herói 
de Angústia. Em face da densidade da personagem modelada por Graci-
liano, o ensaísta atribuiu ao contexto sombrio da opressão política da 
década de 30 a motivação psicossocial para a forjadura do pobre-diabo 
visto “mais por dentro ainda”. Feita a notação contextual, o discur-
so interpretativo volta-se, de novo, para a narrativa pondo em relevo 
a decadência da família de Luis da Silva, neto do senhor rural Trajano 
Pereira de Aquino Cavalcanti e Silva e reduzido a mestre de meninos, e, 
depois, amanuense, uma vida sem status nem brilho. A sequência, feita de 
menções particulares e interpretação social, é completada pelo retorno à 
história de vida da personagem. José Paulo recorre aqui, sem alarde me-
todológico, aos procedimentos do círculo hermenêutico de Leo Spitzer 
(um de seus críticos prediletos), que nos ensina a caminhar do particu-
lar para o geral e, em seguida, descer de novo ao detalhe. 

Em todo o ensaio encontram-se certeiras observações sobre o inso-
morfismo do pormenor em relação ao sentido abrangente do romance. 
Ainda na leitura de Angústia o nosso analista minucioso chama a atenção 
para o local dos encontros amorosos de Luis da Silva e Marina: “De 
todo aquele romance que se passou num fundo de quintal, as particu-
laridades que melhor guardo na memória foram os montes de cisco, 
a água empapando a terra, o cheiro dos monturos, urubus nos galhos 
da mangueira farejando ratos em decomposição no lixo”. A ênfase no 
detalhe ilumina o conjunto da obra. 

Na obra-prima de Dionélio Machado, Os ratos, obsessivamente rea-
lista, a necessidade do dinheiro ocupa inteiramente o coração e a mente 
de Nazianzeno, o humílimo burocrata, pobre-diabo por excelência. “In-
terioridade no grau zero”, diz o intertítulo que tudo explica. Pode-se 
dizer, sem exagero, que, nesse romance tudo é detalhe, pois cada situ-
ação objetiva em que se enreda o protagonista remete imediatamente 
à penúria do seu ordenado e à dívida que não consegue saldar com o 
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leiteiro. O ruído de ratos que podem estar roendo as notas de dinheiro, 
os 53 mil-réis, enfim conseguidos por Nazianzeno, tem ares de golpe fi-
nal da sua existência, perfazendo a correspondência cabal entre destino 
e necessidade econômica. 

 � Um exercício de teoria do romance
A leitura intensa dos romances do pobre-diabo na literatura brasi-

leira estimulou José Paulo Paes a entrar pelo discurso genético em uma 
digressão teórica, que sabemos incomum em sua trajetória de crítico.  
O ponto de apoio aqui é nada menos do que uma reflexão sobre a Teoria 
do romance de Lukács. As passagens escolhidas são as que mostram as 
diferenças que separam o herói da epopeia grega, de que Ulisses é vivo 
exemplo, o herói do cristianismo medieval em busca da salvação eterna 
(Dante viajando pelos mundos do além) e o “herói”, entre aspas, das 
sociedades constituídas a partir da hegemonia burguesa. Neste último 
contexto, a personagem heroica sobrevive como tensão nunca resolvida 
entre seus ideais e as novas realidades: Dom Quixote é, nesse quadro, o 
primeiro anti-heroi dos tempos modernos. Na medida em que se agu-
çam os conflitos entre a interioridade vulnerável do eu e a exterioridade 
opaca e, não raro, implacável, da sociedade industrial e burguesa, o anti-
-herói se converte em herói problemático, uma das conquistas da teoria 
de Lukács.

Avançando na leitura da obra e reexpondo a diferenciação que 
o teórico hegeliano-marxista estabelece entre romance de formação 
e romance de desilusão, José Paulo Paes conclui que o romance do 
pobre-diabo está próximo da desesperança do romance da desilusão. 
“Melhor dizendo: representa a forma mais extremada, mais radical 
deste último.” 

Concordando, em linhas gerais, com a leitura que José Paulo faz do 
pensamento de Lukács, creio que é sempre inspirador reler os perfis dos 
pobres-diabos desenhados pelo crítico. Ressaltarão, mediante a compa-
ração, as diferenças que subjazem aos conceitos de tipo social, tipo psicoló-
gico ou mesmo tipo ficcional. Sendo todos pobres-diabos modelados pela 
estrutura da sociedade burguesa moderna, o Coruja, Isaías Caminha,  
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Luis da Silva e Nazianzeno não são iguais nem quanto às suas reações 
diante da iniquidade social nem quanto ao grau de interiorização que 
suas histórias de vida os levaram a experimentar. Na realidade, eles de-
sejariam ser pessoas livres e conscientes, o que aparece com nitidez nas 
atitudes e nas reflexões dos anti-heróis de Lima Barreto e de Graciliano 
Ramos, mas permanecem presos à circunstância que lhes deu a condi-
ção típica do pobre-diabo.

Ler o crítico José Paulo Paes é um contínuo desafio para enfrentar o 
percurso que vai das partes ao todo e vem do todo ao particular. E é um 
convite para reconhecer no detalhe o sentido que ilumina a obra inteira. 
Esforcemo-nos para ser dignos do seu legado.



A África de Jorge Amado

Alberto da Costa e  S ilva

O Iorubo ou Iorubalândia, a terra dos iorubás, nagôs, 
akus ou lucumis, ocupa, na Nigéria, a maior parte 
da região ao sul e ao oeste do rio Níger, e, na Re-

pública do Benim, uma boa porção do sudeste do país, com 
enclaves para o Ocidente que se alongam pela área central do 
Togo. Esses etnônimos aplicaram-se, a partir do segundo ter-
ço do século XIX, a um conjunto de povos – abinus, auoris, 
egbas, egbados, equitis, ibarapas, ibolas, ifés, ifoniins, igbo-
minas, ijebus, ijexás, ilajes, quetos, oiós, ondos, ouos, sabes, 
iagbas e outros mais – que falavam o mesmo idioma, embora 
com variações dialetais, veneravam muitos dos mesmos deu-
ses, partilhavam a mesma cultura e se organizavam politica-
mente em cidades-estado, cujos heróis fundadores, segundo 
as tradições prevalecentes, tinham sido todos príncipes de Ifé 
ou dali saído.

Não faltará quem afirme que o mundo iorubano era e é 
ainda mais amplo: ele se prolongaria, embora de forma im-
perfeita ou incompleta, do outro lado do Atlântico, sobretudo 
na Bahia. Foi o que me disse, em 1982, o oni ou rei de Ifé, tido 
pelos seus como uma espécie de Papa dos iorubás. Queria ele 
comprar uma casa em Salvador, e passar ali algumas semanas 
por ano, para refazer os contatos com uma parte de seu povo, 
da qual fora distanciado pelo oceano, e, com sua presença, 
espiritualmente fortalecê-la. 

Ocupante 
da Cadeira 9 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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No fim do século XVIII e na primeira metade do Oitocentos, passa-
ram a ter relevo, entre os africanos escravizados que desembarcavam na 
Bahia, indivíduos daqueles grupos que viriam a ser classificados como 
nagôs ou iorubás. O jihad de Usuman dan Fodio, a sublevação de Ilorin 
contra o alafin ou rei de Oió e as sucessivas guerras entre as cidades-
-estado iorubanas tornaram Lagos (na Nigéria) o mais importante por-
to de escravos do golfo do Benim e o principal parceiro africano de 
Salvador. Muitos dos que eram desembarcados na Bahia permaneciam, 
como escravos urbanos, na capital e se distribuíam pelas povoações do 
Recôncavo Baiano. Apesar da pressão em contrário dos senhores, pu-
deram preservar crenças, valores e hábitos que lhes eram comuns. Se 
adotaram modos de vida dos seus donos ou de escravos que os tinham 
precedido ou que chegavam de outras partes da África – e podiam ser 
jalofos, mandingas, acãs, evés, fons, guns, mahis, baribas, nupes, hauçás, 
vilis, congos, angicos, iacas, ambundos, quissamas, libolos, lubas, hu-
ambos, cacondas, ganguelas –, passaram a atrair muitos deles para os 
seus grupos e, pelo convívio e exemplo, a convertê-los às suas crenças e 
a iorubanizá-los.

Não era incomum que, naqueles navios que saíam quase todas as 
semanas de Lagos para a Bahia, viessem dois ou três comerciantes ioru-
bás, trazendo produtos com mercado certo em Salvador, como azeite 
de dendê, panos da costa, nozes de cola, sabão da costa e manteiga de 
carité, e levando, na volta, tabaco em rolo, carne seca e farinha de man-
dioca. Uma ou outra vez no correr da vida, via-se um desses mercadores 
descer do navio acompanhado por um rapazola ou uma menina que os 
pais, chefes ou aristocratas ricos africanos, mandavam estudar na Amé-
rica portuguesa, ou por uma ialorixá, ou sacerdotisa do culto iorubano 
dos orixás, que fora cumprir deveres de fé na terra de origem.

Esse diálogo, que se pode qualificar de intenso entre Salvador e La-
gos e que persistiu por meio século após a extinção, pouco depois de 
1850, do tráfico de escravos, deu-se também entre a Bahia e os portos de 
idiomas gbe, dos quais o principal era Ajudá ou Uidá (na atual Repúbli-
ca do Benim). Tanto os chamados jejes (nome que se aplica na Bahia aos 
fons, evés, guns, gas, mahis, huedas e outros falantes de línguas gbe), que 
predominavam na cidade, no século XVIII, quanto os diferentes povos 
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de idiomas bantos, como os congos, os ambundos, os iacas, os angicos 
e os libolos, foram importantíssimos na formação da cultura baiana. Se-
riam, porém, os iorubás ou nagôs que se desenhariam como figurantes 
no primeiro plano dos cenários da mais portuguesa das cidades brasi-
leiras. Nos meados do século XIX, em ruas e praças de uma Salvador 
de arquitetura tão lusitana que poderia ser transportada inteira para 
Portugal, as pessoas que por elas transitavam pareciam, em sua maioria, 
com as que se viam na africana Lagos.

Na Bahia, as crenças e os costumes iorubanos não demoraram em 
impregnar a vida de todos. Não apenas dos outros negros, mas também 
dos mestiços e dos brancos. Os quitutes e os temperos daquela parte 
da África tornaram-se, para os baianos, baianos. E, assim, passaram a 
ser considerados também pelos demais brasileiros. Mas, no processo, 
muitas dessas comidas se abrasileiraram, isto é, mestiçaram-se. Dona 
Flor, a professora de culinária que Jorge Amado trouxe, com seus dois 
maridos, da realidade da vida para a realidade do romance, sabia que, no 
preparo de um prato, o azeite de dendê e a malagueta não brigam com 
o óleo de oliva, o coentro, a salsa e o tomate, que a couve não expulsa 
o caruru e que se pode servir fubá de milho e farinha de mandioca a 
orixá. Nem tudo perdeu, contudo, a pureza da origem, ainda que, em 
nenhum momento, Dona Flor nos recorde explicitamente que o acarajé 
que se compra e vende nas ruas de Salvador é idêntico ao que se compra 
e vende em Ijebu-Ode, Ilexa ou Lagos.

Se ela não o fez, poderia tê-lo feito outra personagem de Jorge Ama-
do, o mulato Pedro Archanjo, que parecia saber tudo sobre a África que 
se alongara na Bahia. A sua África era, portanto, fundamentalmente a 
de Jorge Amado, a África que viera com os iorubás e se abrasileirara, ao 
justapor-se e somar-se a outras culturas. Além disso, nem 
todo o Iorubo atravessara o Atlântico. Muita coisa que não 
tinha aceitação ou espaço na sociedade brasileira, não so-
breviveu e foi descartada ou esquecida: para ficar em alguns 
poucos exemplos, as escarificações no rosto, as colunas es-
culpidas que sustentavam e adornavam as varandas das ca-
sas, o iwofa ou penhor de gente para garantir o pagamento 
das dívidas, o preço da noiva, o trompete de marfim.
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Sob o impacto de novos modos de vida, também do outro lado 
do Atlântico o Iorubo se transformava. Na segunda metade do sécu-
lo XIX, britânicos e franceses dividiram-no entre si e foram impondo 
como modelo à gente da terra os comportamentos europeus. Na mesma 
época, acentuou-se o regresso do Brasil de ex-escravos, que construíam 
nas cidades da África Ocidental sobrados como os da Bahia, e se ves-
tiam como a elite baiana, e iam à missa aos domingos ou à mesquita 
às sextas-feiras, e conversavam entre si em português. Passaram a fazer 
parte de uma burguesia em formação, cujas maneiras não faltava quem 
procurasse imitar.

A religião dos orixás, que, no norte do Iorubo, já vinha, desde 
algum tempo, definhando sob a pressão islamita, passou, sobretudo 
após 1860, a perder espaço no Sul para os cristãos. E de tal modo que, 
no período de transição da sociedade colonial para a independência, 
não era de bom-tom afirmar-se praticante da fé tradicional. Após a 
Independência, a não ser que fosse para condená-la, como fruto da 
ignorância e do atraso e contrária ao bom entendimento das coisas e 
ao progresso, não se falava dela, nas classes ascendentes, a não ser em 
voz baixa, quase às escondidas. Só lhe ficaram fiéis os mais velhos e as 
aldeias e certas áreas das cidades pouco trabalhadas pelos missioná-
rios cristãos e pelos ulemás.

Na Bahia, a partir do fim da Segunda Grande Guerra, a evolução 
dava-se no sentido oposto. De duramente perseguida pela polícia, a 
crença nos orixás ampliava os seus adeptos entre os mais diversos gru-
pos sociais, reivindicava os mesmos direitos que tinham os templos de 
outras religiões e adquiria respeito e prestígio. Os escritores e os artistas 
apossaram-se de seu panteão, e nas suas obras os orixás substituíram 
os deuses gregos. A gente baiana, excetuada a sua parte mais rançosa, 
incorporou essas divindades ao seu cotidiano e as pôs definitivamente 
em seu imaginário. Hoje em dia, mesmo quem nelas não acredita não se 
acanha em procurar saber a que deus ou deusa pertence, se é de Ogum 
ou de Xangô, se é de Oxum ou de Iemanjá.

Isso aconteceu paulatinamente e a romper resistências, fossem claras, 
agressivas ou dissimuladas. Em vários de seus livros, como O compadre de 
Ogum, O sumiço da santa e, exemplarmente, Tenda dos milagres, Jorge Amado 
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nos conta histórias sobre esse processo, nas quais inclui como protago-
nistas, às vezes a bordejar a irreverência, os próprios orixás, e apresenta 
como decisivos, na doma dos inimigos violentos e na conversão dos 
descrentes, os seus milagres.

É, aliás, com a cumplicidade dos orixás que Jorge Amado nos leva 
para dentro da vida íntima da Bahia e nos faz partilhar dos segredos 
de sua arraia miúda. De uma Bahia onde a maioria dos que se dizem 
brancos possui algum ou mais de um antepassado negro, e dos tidos 
por negros, pelo menos um bisavô ou trisavô branco, e onde, a imitar 
os romances de Jorge Amado, o sobrenatural dá a mão ao corriqueiro, 
ou, quando menos, divide com ele o mesmo espaço. Nessa Bahia que 
se tem como uma continuação do Iorubo cabem, porém, outras regiões 
da África, e o que delas veio não só continua vivo, mas em constante 
desenvolvimento. Como a capoeira, por exemplo, que seria proveniente 
do sul de Angola.

Se os orixás iorubanos parecem corresponsáveis pelo desenrolar de 
tantos enredos de Jorge Amado, em suas narrativas ele não se esquece 
dos voduns jejes, dos inquices ambundos nem dos caboclos encantados 
ameríndios adotados pelos candomblés ou religiões de origem africana. 
Embora ateu, Jorge Amado convivia devota e afetuosamente com essas 
entidades sagradas, assim como acarinhava as manifestações do catoli-
cismo popular de tradição portuguesa, só tendo palavras boas para os 
que amarravam as almas a fim de ganhar na loteria ou punham de cabe-
ça para baixo a imagem de Santo Antônio até que este lhes consertasse 
um desencontro amoroso.

Desiludido com os africanos da geração que fez as independências, 
porque punham de lado as tradições africanas, como se as tivessem 
como adversárias ou as quisessem esquecer, Pierre Verger dizia para os 
amigos que a África se mudara para o Brasil. Ainda que a frase não seja 
inteiramente verdadeira, poder-se-ia dizer que a África, ao se mudar 
para o Brasil, se instalou nos romances de Jorge Amado, que jamais a 
visitou, mas parecia conhecer-lhe os mistérios e dela sentir falta.

A sua África, ou, melhor, o seu Iorubo, é a Bahia dos descendentes 
de africanos escravizados, e não só das ialorixás ou mães de santos ma-
jestosas. A capital desse Iorubo baiano é a Salvador que se gaba de ter 
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365 igrejas, a Salvador dos bairros populares, do cais, da zona boêmia, 
dos botequins, das casas de pasto e do Mercado, onde se vendem as 
comidas vindas da África ou recriadas no Brasil com ingredientes de 
origem africana, a Salvador das ruas antigas com seus sobrados, suas 
porta-e-janelas, suas meias-moradas e suas moradas-inteiras maltratadas 
pela pobreza, pelo descaso e pelo tempo – uma Salvador que, sendo de 
pedra, tijolo, cimento, adobe, taipa e sopapo, é também de invenção e 
sonho.



Os mares trágicos de Adonias 
Filho: Luanda Beira Bahia

Cyro de  Mattos  

Procedimentos dos mais avançados de renovação este-
ticista da moderna prosa de ficção brasileira confi-
guram-se nos romances e contos de João Guimarães 

Rosa, Clarice Lispector e Adonias Filho. Nova concepção de 
arte literária se processa na estrutura e linguagem. Elementos 
de vanguarda do século vinte incorporam-se à textura ficcio-
nal. O mundo adquire agora forte carga de sentidos por meio 
de vozes múltiplas, o imaginário se expressa em modelar car-
pintaria e inventiva formal. 

Com João Guimarães Rosa, Clarice Lispector e Adonias 
Filho, a sintaxe tradicional subverte-se, o tempo da narrati-
va onisciente é desprezado e, subjetivado nos limites de prosa 
e poesia que se fundem, anula uma lógica visível. A lingua-
gem consciente, usada como recurso literário, não reproduz 
os níveis fônicos e psicológicos para transpor simplesmente o 
real, imitando-o tal qual ele é. Marcada de signos e símbolos, 
torna-se instrumento de mergulho existencial ou metafísico 
nos personagens que vivem a atmosfera ou se movimentam 
na ação dos episódios e situações. Os personagens também 
narram, recuperam o idioma, pensam a ação e transcendem a 
psicologia comum.

Inovador nas formas de narrar em nossa ficção, Adonias 
Filho tem no romance Luanda Beira Bahia (1971) um dos pontos 
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elevados de suas criações. Quando o livro surgiu, o autor já havia pu-
blicado os romances Os servos da morte (1946), Memórias de Lázaro (1952), 
Corpo vivo (1962), O forte (1965) e as novelas de Léguas da promissão (1968). 
Aclamado pela crítica nacional, tornara-se ícone de nossas letras, con-
tribuindo com suas ficções para o fortalecimento de nossa identidade.

 O mar sempre exerceu uma poderosa atração sobre o homem, fas-
cínio e desafio para que fosse conquistado até os pontos mais remotos. 
Mar feito de luas, ventos e marés. Mar salgado pelas lágrimas dos que 
deixaram tudo em Portugal para se lançarem na incrível rota dos desco-
brimentos, nunca dantes navegada, povoada de monstros e expectativas 
angustiantes, doenças e solidões.

Onda sobre onda, até lá onde o céu faz uma curva, balançando-se no 
imenso. Mar fonte da vida, guardando tesouros e segredos no azul. Rei-
no encantado das águas, enormemente perigoso. Comporta passagens 
cheias de aventura nos romances de Moacyr Lopes, nosso ficcionista 
marinheiro, a compartilhar com seus personagens de amores, horas so-
litárias, travessias com dúvidas e inquietações pelas águas vestidas de 
verdes e azuis. O criador de Maria de cada porto, a exemplo de Herman 
Melville e Joseph Conrad, explora na sua ficção o mar, a mulher e o 
porto como símbolos de nosso trânsito na vida.

O mar de Adonias Filho, autor de ritmo poético, estilo sincopado 
na prosa cantante, de entonação bíblica com acento profético, mostra 
em Luanda Beira Bahia como exerce seu poder trágico para seduzir os ho-
mens, que não conseguem fugir ao destino de seu aceno movediço. Pelas 
vastidões das águas tudo trocam, pois são incapazes de permanecer na 
rotina do chão seguro. O mar no romance Luanda Beira Bahia está cheio 
de desafios e sortilégios.

“Os homens de Ilhéus, ali do Pontal, e do Malhado, tinham apenas dois caminhos – 
dois caminhos e nada mais. Entravam matas adentro para o ventre da selva ou saíam 
mar afora para os portos do mundo. Preferiam o mar, os brancos e os negros, os de 
sangue português e africano, enquanto os caboclos de sangue índio escolhiam os sertões. 
O mar, assim começavam a andar, era primeiro brinquedo.” (Página 13.)

A personagem Lina do Malhado via o que estava muito além do 
próprio mar. As mulheres queriam os homens, e eles, como os filhos, 
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saíam para o mundo. Primeiro fora o marido Pedro, depois o filho, 
também Pedro. Como se elas, as mulheres, “estivessem a parir homens para o 
mar.” (Página 13.)

Adonias Filho viajou pela primeira vez para a África, aos 51 anos, como 
convidado do governo português. Foi um dos escritores brasileiros a par-
ticipar do II Congresso das Comunidades de Cultura Portuguesa que se 
realizara a bordo do navio ”Príncipe Perfeito”. O roteiro africano saiu da 
Bahia. Incluiu visita à capital de Angola, Luanda e seguiu para a cidade 
de Beira, em Moçambique, onde os convidados embarcaram no “Prínci-
pe Perfeito” para o Congresso. A motivação para um novo romance iria 
pulsar agora à frente do autor de Corpo vivo através do mundo marítimo da 
rota portuguesa. Nos mares largos e coloridos que separam para irmanar 
a África e o Brasil, e mais especificamente a África e a Bahia, com suas tra-
dições, religiosidades, sentimentos, línguas, costumes, vida e gente, haveria 
o renomado romancista de haurir o material de seu novo romance. Teria 
que ultrapassar os desafios por conta de um cenário que, pela primeira vez 
em nossas letras, iria unir o Brasil e a África.

Revelou Adonias que o título do novo romance surgiu durante a 
viagem quando foi autografar o livro Corpo vivo em edição portuguesa 
para um casal que passava a lua de mel nas praias de Beira. Conta que 
estava fazendo a dedicatória do livro e, quando finalizava, escrevendo a 
data e o local, chegou-lhe à mente: Luanda, de onde vinha; Beira, onde 
estava, e Bahia, para onde iria voltar. Luanda, Beira, Bahia, o título de 
um novo livro apresentou-se pronto naquele momento. Armado assim 
o título, veio o romance naturalmente, como resultado de sua imagina-
ção fecunda, sensibilidade rara, domínio seguro dos meios adequados e 
expressivos para armar o palco onde seriam percorridos os caminhos de 
criaturas perante as forças cegas do destino. (In: Adonias Filho – a força da 
terra, Ludmila Bertié.)

A leitura de Luanda Beira Bahia faz pensar em 
algumas personagens secundárias, mas necessá-
rias na composição da presença da africanida-
de brasileira no romance. A personagem Maria 
da Hora, professora de Caúla ainda moleque 
em Ilhéus, é quem traz as primeiras impressões 
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a respeito do continente africano. Em certas horas, a mão negra se abria 
sobre o mapa e, mostrando os continentes, parava na África. Homens de 
Ilhéus estão nesses mares – observava. Esta personagem é uma mulher 
negra, também pobre, magra, feia, trabalhadora e por fim denominada 
de feiticeira na comunidade, portando, assim, um padrão de atribu-
tos negativos extensivos às populações negras do Brasil e ao continente 
africano. Esta relação estreita-se mais quando tomamos conhecimento 
de um colar de contas que usa como indício de sua vinculação ao can-
domblé. Entre a contradição de apresentar uma professora que man-
tém ligações tão fortes com o continente africano, mas que referenda 
atributos negativos sendo chamada de “feiticeira”, pode-se pensar num 
jogo ambíguo apresentado por Adonias Filho e que refletiria, de certo 
modo, o tratamento dispensado às populações afro-brasileiras adeptas 
a religiões de matriz africana.

A personagem mãe Filomena, do cais de Salvador, também permite 
perceber outros aspectos da africanidade brasileira no romance. Co-
merciante no mercado do porto, integra a quadrilha do tráfico de dia-
mantes, e é sempre chamada de mãe. O uso desse termo pode referir-se 
ao fato da mesma ser uma mãe de santo, embora o autor não exponha 
outras práticas rituais que reforcem esta presunção, exceção para um 
caruru de batizado que a mesma oferece no mercado. 

Sujeito alto e magro, negro de invejar o carvão, o maior amigo do 
Sardento era Roberto Pé-de-Vento. Pescador capaz de escorar sozinho 
um saveiro pequeno em alto-mar. Homem de levar três dias, três noites 
sobre as ondas. João Joanes, o Sardento, quando partiu, com o saco de 
marinheiro nas costas, mais triste que alegre, parecia cumprir um dever 
como soldado que fosse para a guerra. Subindo a escada do navio, pediu 
que ele olhasse pela mulher e o filho. O amigo Pé-de-Vento outra coisa 
não fez durante anos, cumprindo à risca aquele pedido. 

Chama atenção em Luanda Beira Bahia o fato de o romancista não ter 
uma vivência intensa do cenário africano onde também será montado 
o palco para as cenas e atuação de personagens. Como seria escrito, 
então, este romance quando parte dele aconteceria na África, com sua 
gente, costumes, sentimentos, línguas, religiosidades? Ao tomar conhe-
cimento do mundo marítimo da rota portuguesa, o impacto causado ao 
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romancista fora muito forte. Infundiu-lhe a necessidade de pesquisas 
para a construção do romance. Suas impressões e reflexões no imaginá-
rio fecundo uniram-se de maneira harmoniosa, permitindo-lhe, assim, 
dar uma dimensão da africanidade expressa no romance. O romancista 
chega a dizer isso mais de uma vez; sabia que grande era o mundo dos 
africanos. Selvas por dentro, feras em liberdade, tribos dançando. Pedaços 
vivos desse mundo estavam na Bahia, e ali mesmo com as gordas velhas 
sentadas frente aos tabuleiros e panelas de acarajé, negras de Angola.

Em Luanda, o narrador ressalta:
“Subir em um dos mastros é enxergar, mesmo a olho nu, a cidade que se alarga em 

avenidas e jardins, ruas e alamedas, limitadas pelos morros que os fortes de guerra ocu-
pam. As praças velhas de séculos, cercadas pelos sobradinhos magros e os casarões pesados, 
tão iguais aos de Salvador da Bahia que até o calçamento é o mesmo. Ver os mercados, 
sobretudo aquele dos pobres, é voltar à Bahia. É andar de novo com os negros, comer as 
mesmas frutas, pegar no ar o cheiro de dendê fervendo.”

Adonias Filho inova em Luanda Beira Bahia com o uso de vocábulos 
do quimbundo e do umbundo, línguas de Luanda, valorizando as ob-
servações e as significações dos trechos descritos. Termos como bendos, 
goma, jkimbamba, musseque, quiandas, sereias que moram nas águas 
do mar, guzo, força nos homens, quimemgueno, mabangas, quissondes, 
cabindas, luenas, kalulu, jogó, dizemba, gombô, quijingas, massemba, 
balamabala, malufo etc., tornam o trecho descrito com os condimentos 
da cor e sabor locais sem que isso aconteça de maneira artificial para 
tirar efeitos pitorescos. 

Embora diversas manifestações da cultura africana e afro-brasileira 
estejam colocadas no romance como desligadas do aspecto religioso, 
sob este aspecto se pode detectar e relacionar as ligações entre um lado 
e outro do oceano Atlântico. Em Luanda Beira Bahia, forte expressão da 
religiosidade africana está no personagem Xantu da Cabinda, um quim-
banda. Ele é apresentado como “um grande guia”, “um santo”; “um 
africano que vale a África”; “um velho que tem força que assusta e 
poderes que amedrontam”. Tal figura assume na narrativa expressão de 
resistência à imposição do modo de vida do colonizador em terras afri-
canas, pois sua prática religiosa está ligada à manutenção de costumes 
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tribais, que é possibilitada à medida que as populações se mantêm no 
interior. Xantu, tal como o nome indica, é de Cabinda, depois se mu-
dará para Beira, em Moçambique, terminando seus dias na Reserva 
do Gorongonça.

Na África adoniana práticas culturais como reuniões para os can-
tos e as danças estão sempre acontecendo. Deste modo, gente do povo 
dança em Luanda. “Há terreiros e neles se reúnem para os massembas e 
os cantos que não chegam à cidade. Fogueiras se existem podem retirar 
as mulheres das trevas.” Como também em Beira: “Logo mais, à noite, 
quando os pescadores voltassem, a festa seria grande. As quiandas escu-
tariam as mulheres pedindo umbigadas.”

Não sendo um ficcionista que privilegia as relações objetivas da 
realidade circunstante, mas que a transforma em uma paisagem mítica 
revestindo-a de símbolos, Adonias Filho em Luanda Beira Bahia pode 
ser lido também como ponte para o conhecimento de Brasil e África 
no século XX. Desde o século XVI, o oceano Atlântico concentrou 
as trocas comerciais referentes ao império português, assumindo gran-
de função econômica. Embora fossem Angola e Brasil colônias da 
metrópole portuguesa nos séculos XVII e XVIII, a colônia africana 
submetia-se aos interesses da colônia brasileira. Negociando escravos 
africanos, comerciavam-se também outros produtos, além de ideias e 
práticas culturais que influenciaram os dois lados do Atlântico.

A partir de 1850, o comércio entre Brasil e África é oficialmente 
cessado, perdurando esta situação durante a segunda metade do século 
XIX e início do século XX. O interesse do Brasil retorna para a África 
quando alguns de seus países têm produtos concorrentes aos brasileiros. 
Em Luanda Beira Bahia, o Brasil está colocado na situação de exportador 
enquanto Angola e os outros países, como São Tomé e Moçambique, 
como importadores de produtos brasileiros. 

Os portugueses estão sempre presentes em Luanda Beira Bahia e em 
atuação de comando. Sardento é descendente de portugueses e nele o 
autor justifica o “doido sangue dos marinheiros”. Paulo Nuno, agente 
do tráfico na Bahia, que recruta Sardento para embarcar como marinhei-
ro, também é descendente de português, como o capitão do cargueiro 
que levou Sardento a Luanda, Lopo Quintas, “vermelhão, a barba ruiva 
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em ponta [...] Deveria ter sido um capitão de caravela a lutar contra o 
desconhecido como um descobridor”. 

O intercâmbio entre Brasil e África está presente no romance, cujas 
ações vividas pelos personagens ocorrem durante o século XX. Cons-
truindo estreitas relações comerciais entre Brasil e Angola, Adonias Fi-
lho trabalha para trazer à memória da época da publicação do romance 
(1971) grandes ligações que existiram e, pelo contexto da época, precisa-
vam que fossem continuadas.

Ficcionista que não quer o leitor com pressa, autor dotado de um 
discurso em que o trágico desponta como o foco expresso por quatro 
noções – significação, originalidade, unidade, criação –, é nessa prá-
tica de um escritor perfeccionista e inventor admirável que Adonias 
Filho desvenda os ângulos de uma verdade nascendo diante de seus 
próprios olhos.

A tragédia era, na Grécia Antiga, uma obra teatral em verso, de cará-
ter grandioso, dramático, em que atuam personagens ilustres ou heroi-
cas, capazes de infundir terror e piedade. Termina por acontecimentos 
fatais. Em Novo dicionário da língua portuguesa, mestre Aurélio Buarque de 
Holanda registra sobre a tragédia: “Acontecimento que desperta lástima 
ou horror.”

Ora no Brasil, em Ilhéus, no sul da Bahia, ora em Salvador de Bahia, 
ora em Angola, passando por outros países africanos, como Moçambi-
que e São Tomé, em Luanda Beira Bahia conheceremos a trágica história 
de amor entre Caúla, o marinheiro brasileiro, nascido em Ilhéus, e a 
angolana Iuta, moradora no cais de Luanda. Mulheres ele já conhecera: 
Conceição do Carmo, na Bahia, e Maria-do-Mar, em Beira, mas para 
Caúla nenhuma como Iuta. “Amor, se amor existia no mundo, ele a 
amava até a morte.” (Página 126.) 

Os dois irmãos, Caúla e Iuta, apaixonam-se e se unem sem que 
conheçam o parentesco entre eles. Os dois são filhos de João Joanes, 
o Sardento, “que tinha o doido sangue dos marinheiros, herdado do 
pai, avô e bisavô”. Durante o tempo que viveu em Angola, João Jo-
anes assumiu a identidade de Vicar. Num desfecho funesto, os três 
descobrem em Ilhéus, no sul da Bahia, ao mesmo tempo, os laços 
sanguíneos que os uniam e, diante de situação terrível, o pai põe fim à 
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vida dos filhos e à própria vida como forma de reparar a tragédia que 
havia promovido.

Foi devido ao envolvimento involuntário de Sardento num esquema 
internacional de tráfico de pedras de diamantes da Bahia e de Luanda 
que o homem de sangue marinheiro constituiu uma segunda família em 
Angola, quando lá se refugiou. Foi lá que conheceu Corina Mulele e 
dela teve a filha, Iuta.

O desfecho trágico desse amor tem como testemunha a jindiba, ár-
vore que era para o menino Caúla como o centro do mundo. O mar 
e as colinas tinham nela o ponto de referência. “A testemunha, assim 
de pé e sem voz, a dez metros da casa, mas a testemunha.” O desfecho 
trágico, de causar horror, estupefação e catarse ao espectador, acontece 
no romance como na tragédia grega. 

A função que ocupa a jindiba como personagem, e reflete seu simbolis-
mo como elemento de composição, não chega a ser novidade na prosa de 
ficção brasileira. Sob alguns aspectos, a atmosfera carregada de reflexões 
lembra a de certa casa soterrada de opacidade, assassinada na paisagem 
grave de inúmeros desvãos. Remete à casa arquitetada pela arte notável 
do romancista Lúcio Cardoso, em angustiante amálgama do sangue do 
corpo que se desfaz e o tempo que tudo cerca. E também ao sobrado de 
Ópera dos mortos, do mineiro Autran Dourado, que tudo presencia e escuta 
o som de uma música que anula. Nos três casos, o tempo apresenta-se 
imóvel como testemunha ante o dilacerante e efêmero gesto do viver entre 
os desvãos das vastidões solitárias. A casa de Lúcio Cardoso, o sobrado de 
Autran Dourado e a jindiba de Adonias Filho funcionam como elemento 
necessário para a ambientação de silêncios, convívio de solidões, trânsito 
de forças cegas no drama. Repercutem papel importante no alcance do 
verdadeiro efeito dramático carregado de simbolismo. Assim, o tempo 
confinado em imobilidade terrível ressoa por notas tristes, sons e mudos 
mugidos, que ferem nossa lembrança e ficam para sempre.

“Aquele diabo de árvore era como se fosse gente.” A jindiba será der-
rubada e transformada em canoa, servindo como caixão para guardar 
os três corpos. 

“Mulheres surgiram, não muitas, flores dos quintais nas mãos. Debruçaram-se 
sobre o caixão de jindiba e, dentro, viram o Sardento sozinho, em frente. Abaixo, lado 
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a lado, Caúla e Iuta. Colocaram as flores, benzeram-se, o silêncio. E, logo os homens 
ergueram o caixão e andaram na direção do cemitério, a chuva caiu como se viesse para 
lavar o mundo. Pé-de-Vento atrás, a seguir sem pressa, a pensar que deviam pôr um 
velame. Um velame de saveiro pequeno na canoa que era o caixão, largá-lo em mar 
alto, João Joanes e Caúla gostariam daquela viagem como bons marinheiros. O negro 
pensando, a andar.

E, com o velame aberto, fariam a volta que fizeram por Luanda, Beira, Bahia.”

Em Luanda Beira Bahia, romance da mais pura fatura literária, imanta-
do sobre a latitude da tragédia, Adonias Filho mostra como um autor 
verdadeiro, dotado de imaginação fecunda, pode construir uma obra 
literária com valores míticos que impõem soluções exasperadas, mo-
vidas pelas forças da vida e da morte. Entre a paisagem do mar que 
exerce uma atração fascinante e os mares interiores, fundos, profundos, 
submissos às águas revoltas.
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O brilho de Zélia Gattai

Ar naldo Nisk ier

A memória sempre ocupou papel fundamental na es-
crita de Zélia Gattai, que começou a escrever aos 63 
anos, com um “estilo simples, sem enfeites”, como 

gostava de dizer. 
Ainda jovem, a paulista Zélia participou do movimen-

to anarquista, juntamente com membros de sua família. Aos 
20 anos, ela se casou com Aldo Veiga, intelectual e militante 
comunista. Em 1945, já separada, conheceu o escritor baiano 
Jorge Amado, por quem se apaixonou. Os dois se casaram e o 
relacionamento se estendeu até a morte do escritor, em 2001.

Jorge Amado também desenvolvia militância política, sendo 
membro do Partido Comunista Brasileiro. Assim, ele e Zélia se 
conheceram na prática militante, quando os dois trabalhavam 
pela anistia dos presos políticos, em 1945, no fim do Estado 
Novo. A partir de então, Zélia passou a secretariar o trabalho 
do marido, cuidando da preparação e da revisão dos originais 
de seus livros.

Em 1946, com o fim da ditadura de Getúlio Vargas e a 
restauração da democracia, Jorge Amado elegeu-se deputado 
federal e o casal mudou-se para o Rio de Janeiro, então a 
capital do país e sede do Congresso Nacional. Porém, um 
ano depois, o Partido Comunista foi declarado ilegal. Jorge 
Amado não só perdeu o mandato, como teve que se exilar 
em Paris, juntamente com a família. Permaneceu na França 
três anos.

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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Durante esse período, Zélia Gattai fez cursos universitários na Sor-
bonne (Civilização Francesa, Fonética e Língua Francesa). Entre 1950 e 
1952, a família viveu na Tchecoslováquia. Lá, Zélia começou a fotografar, 
documentando momentos significativos da vida e da carreira do escritor 
baiano. Durante sua permanência na Europa, o casal teve contato com 
outras personalidades de destaque no panorama internacional da cultu-
ra, como o poeta Pablo Neruda, o filósofo Jean-Paul Sartre e o pintor  
Pablo Picasso.

Jorge Amado e Zélia Gattai retornaram ao Brasil ainda em 1952, 
estabelecendo-se no Rio de Janeiro. Em 1963, fixaram residência em 
Salvador, na Bahia. Naquele ano, Zélia lançou Reportagem incompleta, uma 
fotobiografia do marido.

A escritora teve um filho do primeiro casamento e um casal do se-
gundo.

Zélia Gattai tornou-se conhecida de um público mais amplo com 
a publicação de Anarquistas, graças a Deus, livro de memórias que recebeu 
o Prêmio Paulista de Revelação Literária de 1979 e foi adaptado para a 
TV em 1982, numa minissérie dirigida por Walter Avancini.

No dia 6 de agosto de 2001, com a morte de Jorge Amado, Zélia foi 
eleita para a Academia Brasileira de Letras, para a cadeira 23, anterior-
mente ocupada por seu marido.

A carreira literária de Zélia Gattai não parou no primeiro livro.  
A escritora lançou ainda Um chapéu para viagem, 1982 (memórias); Jardim de 
inverno, 1988 (memórias); Pipistrelo das mil cores, 1989 (infantil); Crônica de 
uma namorada, 1995 (romance); A casa do Rio Vermelho, 1999 (memórias); Va-
cina de sapo e outras lembranças, 2005 (memórias). Alguns desses livros foram 
traduzidos para o francês, o italiano, o espanhol, o alemão e o russo.

Em 31 de março de 2008, a escritora foi internada no Hospital Aliança, 
em Salvador. A situação se agravou e Zélia foi transferida para o Hospi-
tal da Bahia. Em 16 de maio daquele ano, o estado de saúde da escritora 
piorou e ela morreu na tarde do dia seguinte, alvo da admiração e do res-
peito de um grande número de aficionados. A ABL prestou-lhe as devidas 
homenagens.



A crônica, carioca 
por natureza

Beatriz  Resende

Só mesmo uma cidade assim, bonita e envolvente como uma 
mulher apaixonada, é que tem o direito de nos fazer sofrer 
como estamos sofrendo.

Benjamin Costallat

Ao propor o título dessa nossa conversa, o fiz a partir 
de duas convicções, resultado de meu já longo conví-
vio com esta prática literária a que chamamos crônica. 

A primeira é a de que a crônica, tal como a praticamos no 
Brasil, tem uma faceta própria, de difícil tradução. Conten-
do algumas características em comum com o depoimento ou 
diário de cunho historiográfico, como o essay ou outras prá-
ticas de jornalismo literário, de todas difere, seja pela relação 
que guarda com o suporte que lhe é indispensável, o jornal, 
seja pelo tamanho, mas sobretudo pela relação que estabelece 
com o leitor imediato, pela fala de que se apropria.

A segunda é de que há entre a cidade do Rio de Janeiro e a 
crônica uma tal afinidade que chega a ser difícil fazer a história 
da cidade sem os numerosos cronistas que, tendo ou não nas-
cido aqui, dela falaram.

Trata-se de uma relação longa, apaixonada, toda especial. 
O convívio com os cronistas que comentam a vida da cida-
de fez-se um hábito, incorporou-se às conversas, aos debates.  
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fragmentos. 
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Nós todos os sentimos próximos, companheiros de um dia a dia nem 
sempre fácil, confidentes de nossas pequenas reclamações, cúmplices de 
nossas revoltas, solidários em nossas perdas, às vezes simples, às vezes 
trágicas, e em nossas alegrias banais ou formidáveis. 

Que a crônica é modalidade de literatura urbana não resta dúvida, 
mas no caso brasileiro há esta peculiaridade: é no Rio de Janeiro que o 
gênero nasceu, cresceu, se fixou. 

Fique bem claro que não há neste conhecimento das peculiaridades 
da crônica entre nós nada de laivos nacionalistas. Quanto à convicção 
da relação de eleição mútua entre a crônica e o Rio, respondo com  
Vinicius de Moraes. 

Um carioca é um carioca. Ele não pode ser nem um pernambucano nem um mineiro 
nem um paulista nem um baiano nem um amazonense nem um gaúcho. Enquanto que, 
inversamente, qualquer uma dessas cidadanias, sem diminuição de capacidade, pode 
transformar-se também em carioca; pois a verdade é que ser carioca é antes de mais 
nada um estado de espírito.1

É preciso lembrar, porém, que a crônica nem sempre gozou do pres-
tígio merecido como parte dos estudos literários, por seu caráter ori-
ginariamente efêmero, pela ligação com o jornalismo, pela recusa ao 
beletrismo inerente a sua personalidade.

Um dos primeiros críticos a reconhecer na crônica importância lite-
rária, permitindo seu acesso ao cânone, foi Eduardo Portella em Dimen-
sões I.2 No ensaio “A cidade e a letra”, afirma: 

A crônica literária brasileira sempre tem procurado ser uma crônica urbana: um 
registro dos acontecimentos da cidade, a história da vida da cidade, a cidade feita letra. 

Insistindo na ligação entre o gênero literário e a linguagem que 
lhe é peculiar, quase exclusiva, reitera: “a língua da crônica é a língua 
da cidade”.

1 MORAES, Vinicius de. “Estado da Guanabara”. In: RESENDE. Beatriz (Org.) Rio literário. Um guia 
apaixonado da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005. p. 17
2 PORTELLA, Eduardo. “A cidade e a letra”. In: Dimensões I. 3.a ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1977. pp. 81-87.
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Na verdade, são as características mesmas da crônica que fizeram 
com que ocupasse por largo tempo um lugar de menor importância no 
quadro dos estudos de nossa literatura. Dentre elas estão sua relação 
com as contingências do momento que a fazem apegada ao dia a dia; a 
linguagem descontraída e despojada de artificialismos, mesmo quando 
poética (lembremos de Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, 
Manuel Bandeira), que induz a uma intimidade; o tom de cumplici-
dade; o fôlego curto e, às vezes, apressado; a coragem que uma reflexão 
mais demorada talvez inibisse; a presença frequente do humor e, quase 
sempre, um compromisso com a ideia de fruição, de prazer.

Se forem necessárias razões históricas, não será difícil encontrá-las. 
E as iniciais estão, é evidente, em ter sido capital do país, do Império à 
metade do século XX. Mas isso não é suficiente; além de capital, o Rio 
de Janeiro foi, por muito tempo, uma espécie de metonímia do país. 

Em abril de 1883, o jornalista, político e escritor alemão Carl Von 
Koseritz, já há 32 anos morando no sul do Brasil, vem ao Rio de Janeiro 
pela segunda vez, e daqui escreve, fazendo a crônica da vida da cidade:

O Rio de Janeiro é o Brasil, e a rua do Ouvidor é o Rio de Janeiro – eis uma 
sentença cheia de verdade. Quem quiser aprender a maneira por que o Brasil é governado 
e os negócios públicos conduzidos, não tem mais que passear algumas horas por dia na 
rua do Ouvidor.3

É evidente que o fato de ter sido a capital da nação de 1763 a 1960, 
portanto, sede do poder, centro da vida política e cultural, mesmo quan-
do já perdera para São Paulo a supremacia econômica, colaborou para 
esta identificação de discursos que, referindo-se à cidade, se referem ao 
país. Dentre as principais explicações para a afinidade entre a prática da 
crônica e o Rio de Janeiro, estaria, portanto, em primeiro lugar, como 
aponta a historiadora Margarida Neves, no “deslizamento discursivo 
expressivo da capitalidade do Rio de Janeiro” que faz com que em mui-
tos textos Brasil e Rio de Janeiro sejam termos intercambiáveis.4

3 KOSERITZ, Carl Von. Imagens do Brasil. Belo Horizonte/São Paulo: Itatiaia/EdUSP, 1980. p. 31.
4 Margarida de Souza Neves, “História da crônica, crônica da história”. In: RESENDE, Beatriz (org.) 
Cronistas do Rio. Rio de Janeiro: José Olympio/ CCBB, 1995. pp. 15-31.
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Acrescentem-se ao fato as circunstâncias em que foi capital, isto é, o 
fato de o Rio de Janeiro, sendo capital da colônia, ter-se tornado capi-
tal de um reino europeu. É o fenômeno a que o historiador Francisco 
de Assis Barbosa chamou de “inversão da metrópole”, justificando a 
expressão por ter o Brasil assumido de fato a posição de metrópole, 
como centro das decisões régias. “Deslocara-se o eixo do sistema, agora 
no Novo e não mais no Velho Mundo”.5 Essa situação acarretou um 
sentimento – que de certo modo perdura – vigente na cidade: o de não 
ter realmente sido colônia. 

Decisiva para a fixação da crônica como parte da vida intelectual e 
política da cidade foi a contribuição de Machado de Assis, cultivando-
-a regularmente na grande imprensa carioca, de 1855 a 1897. O que dá 
às crônicas de Machado um espaço peculiar no conjunto de sua obra é 
a frequência com que nelas se ocupa de questões políticas, sem deixar 
nunca de lado a ironia.

As mais célebres são as publicadas em torno de fatos históricos que 
pareciam destinados a mudar definitivamente a vida do país, convicção 
de que escritor dificilmente partilhava. Assim foi com a crônica de 19 
de maio de 1888, onde ficcionaliza a história de Pancrácio, o escravo 
alforriado às vésperas da lei de 13 de maio. Livre, não melhora de vida, 
tudo sofre e tudo aguenta, inclusive o peteleco do antigo dono. “Ele 
continua va livre, eu de mau humor, eram dois estados naturais, quase 
divinos”.6 Ou uma das últimas que publica, antes de desistir da prática 
para se dedicar aos seus excepcionais últimos romances, onde fala do ofí-
cio de sineiro da Igreja da Glória, que repicava os sinos pelos governos 
e partidos que subiam ou desciam: “Um dia proclamou-se a República. 
João repicou por ela, e repicaria pelo Império se o Império tornasse.”7

Às vésperas da Proclamação da República, Machado inicia sua crôni-
ca com um de seus grandes parágrafos inicias cheios de ironia. A crônica 
de 22 de agosto de 1889 traz o caso de um deputado que é apresentado 
e apoiado por três partidos: Liberal, Conservador e Republicano.

5 BARBOSA, Francisco de Assis. A inversão da metrópole. Rio de Janeiro: edição do autor, 1986. pp. 15-16.
6 MACHADO DE ASSIS. Obra completa. Rio de Janeiro: Aguilar, 1973. V. III, p. 490.
7 Idem, Ibidem. p. 771.
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Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu 
sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em 
outra pessoa, que não sinta o dente da inveja morder-me as 
entranhas.8

Proclamada a República, é na crônica de Lima 
Barreto que governantes, políticos e doutores en-
frentaram críticas as mais corajosas. Tenho falado 
demais sobre Lima nos últimos tempos, não vou 
então me deter aqui neste autor, apesar de sua de-
cisiva importância.

A trajetória de Lima Barreto começa e termina 
com a defesa da cidade, inclusive levando a público a desconfiança dian-
te das modificações urbanísticas que os prefeitos impunham à geografia 
da cidade, com o privilégio às áreas ricas e consequente desprezo pelos 
bairros ou re giões onde se concentrava a pobreza.

É em crônica onde relembra a Gazeta Literária, publicada em Hoje, que 
o próprio autor se define como um cronista do Rio:

Sou homem da cidade, nasci, criei-me e eduquei-me no Rio de Janeiro; e nele, em 
que se encontra gente de todo o Brasil, vale a pena fazer um trabalho destes, em que se 
mostre que a nossa cidade não é só a capital política do país, mas também a espiritual, 
onde se vêm resumir todas as mágoas, todos os sonhos, todas as dores dos brasileiros.9

Já estava naquele momento da República Velha definida a natureza 
da crônica: nem histórica, ainda que participante e situada na reali-
dade que a circunda, nem apenas informativa, mesmo quando escrita 
a partir de fato cotidiano. Nem puramente ficcional, apesar de criar 
por vezes personagens, ou memorialística, trazendo, porém, frequentes 
confidências do escritor. Sem ser nada disso é tudo isso, pois os recur-
sos que parecem distinguir outras espécies literárias lhe são livremente 
franquea dos. 

8 Idem, Ibidem p. 528.
9 LIMA BARRETO, A. H. “Recordações da Gazeta Literária”. In: Coisas do Reino do jambon. Obras 
completas. Vol. VIII. São Paulo: Brasiliense, 1956. p. 242.
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De todas essas liberdades resulta uma espécie híbrida, onde os diver-
sos ingredientes podem ser misturados segundo a vontade e o talento 
do cronista.

Contrabalança-se, desse modo, o severo cerceamento que é imposto 
à crônica: o espaço gráfico que o suporte, jornal ou revista, lhe reserva. 
É preciso ser sintético, direto, econômico.

O mesmo deus que nomeia a crônica, Cronos, nos persegue ao fa-
lar da crônica e sua relação com a cidade. Aqui me obriga a um quase 
crime, pular os deliciosos momentos que nos ofereceram os cronistas 
dos anos 20, antecedidos por João do Rio: Benjamin Costallat, que 
escreve: “Mas o Rio tem segredos para prender. É a cidade namorada 
que nos tortura, mas de quem a gente nunca esquece”10; Álvaro Mo-
reyra, que cria a expressão “cidade-mulher”, epíteto que intitula livro 
de 1923, ou Orestes Barbosa, peculiar cronista da cidade, na imprensa 
e na música, que, conhecendo bem a cidade de que fala no livro Bam-
bambã, escreve;

Há, sem dúvida, duas cidades no Rio. 
A misteriosa é a que mais me encanta. Eu gosto de vê-la e senti-la na luta contra a 

outra – a cidade que todos têm muito prazer em conhecer.11

As décadas de 1950 e 1960 serão decisivas para que o gênero se impo-
nha definitivamente, passando, muitas vezes, do jornal para sua forma 
congelada, o livro. A segunda metade da década de 1950 é marcada pelo 
otimismo. Acreditávamos poder ser campeões de tudo. Ao impulso de-
senvolvimentista se junta a confiança na consolidação da democracia.  
O Rio de Janeiro, ainda capital, dita moda. O ano de 1956 marca o início 
da era dos suplementos culturais e literários. É lançado o Suplemento 
Dominical do Jornal do Brasil. Carlos Drummond de Andrade escreve 
no Correio da Manhã os textos que irão se transformar em livros com 
sua “prosa dos jornais”. Manuel Bandeira faz crítica ou teoria literária 
usando suas crônicas jornalísticas para defender os “rapazes concretis-
tas”. Rachel de Queirós era a responsável, semanalmente, pela última 
página da revista O Cruzeiro.

10 Crônica publicada no Jornal do Brasil em 1936. 
11 BARBOSA, Orestes. Bambambã. Rio de Janeiro: Biblioteca Carioca, 1993. p. 115.
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A década de 1960 foi, no Rio de Janeiro, marcada pela participação 
intensa da população nos destinos da cidade e do país. Se já não era 
mais capital, nem por isso deixara de ser o coração político do país.  
É em 1960 que surge o famoso Caderno B do Jornal do Brasil e os movi-
mentos sociais começavam a ter forma organizada. 

Nesses anos, o cotidiano era pontuado por discussões, debates. 
Nelson Rodrigues provocava polêmicas, Vinicius de Moraes, paixões. 
A opinião pública amadurecia e a imprensa era, para isso, um fator 
decisivo. A todos interessava o que se passava em Ipanema, e os cro-
nistas da cidade se encarregavam de dar forma de letra às conversas 
dos bares. O humor, a poesia e a construção de utopias atravessavam 
essa prosa que era lida por todo o país. Mais do que nunca falar o Rio 
era falar o país.

Com a chegada do regime autoritário, o caráter oposicionista da ci-
dade fará com que seja penalizada; o aspecto crítico da crônica a conde-
nará a um quase silêncio. À medida que 1968 vai-se aproximando, a cola-
boração dos cronistas ameaçados pela censura na imprensa irá rareando. 

Com Rubem Braga, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes 
Campos, Fernando Sabino, Antônio Maria, Clarice Lispector, Sérgio 
Porto e outros está formado o cânone da crônica escrita no Rio de 
Janeiro. De todos eles, cabe lembrar que só Vinicius de Moraes e Sérgio 
Porto eram cariocas. A cidade era, mais do que nunca, escrita pelas 
crônicas. Cada um desses autores merecia longo texto à parte. Falar do 
Rio de Janeiro ou do Brasil, ainda hoje, ou sobretudo nos tempos atuais, 
sempre nos dá vontade de evocar as crônicas de FEBEAPÁ – Festival de 
Besteiras que Assola o País, de Sérgio Porto ou Stanislaw Ponte Preta. 

Antonio Candido no célebre ensaio “A vida ao rés do chão”, de 
1980, aponta nas crônicas a despretensão do que é escrito sem a possi-
bilidade de durar, mesmo quando sobrevive ao passar do jornal ao livro. 
Para o crítico, naquele momento, a finalidade da crônica seria divertir, 
precisando para isso ser leve e descompromissada, com o humor fun-
cionando como recurso privilegiado nas narrativas e afastada da lógica 
argumentativa e da crítica política. 

O melhor contraexemplo à ideia de descompromisso da crônica está 
no próprio Drummond, que permanece como resistente. No momento 
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em que o governo militar decidiu destruir o maior complexo de cacho-
eiras do mundo em volume d’água, As sete quedas, para dar lugar à hidro-
elétrica de Itaipu, a edição de 9 de setembro de 1982 do Jornal do Brasil, 
ao invés de publicar a crônica habitual do escritor, estampa, na página 
inteira da capa do caderno B, o poema “Adeus a sete quedas”. 

Naquele momento, Drummond lançou mão de todo o seu poder 
como cronista, valendo-se da certeza de seu prestígio junto aos leitores 
e da possibilidade que o jornal tem (ou tinha) de atingir uma parte 
expressiva da população. A crônica então fez-se poema, ou ao contrário, 
fez-se crônica o extraordinário poema.

Em 1984, Antonio Candido se ocupa do Carlos Drummond cronis-
ta em “Drummond prosador”. Candido debate-se ainda com o status  
da crônica como gênero literário e chama aos escritos do itabirano 
“Crônica entre aspas”, relutando em aceitar a designação do próprio 
Drummond por considerá-la “extremamente modesta”. Falando des-
ses “escritos rotulados de crônicas”, o crítico desenvolve provocante e 
inusitado comentário ao estabelecer um paralelo inédito entre a crô-
nica e o ensaio, mostrando que estes são momentos em que os textos 
perdem aquela atribuída gratuidade para dar lugar à reflexão. Nesta 
modalidade, a crônica deixaria para trás o pretexto imediato que lhe 
deu origem para se aproximar daquilo a que o filósofo Michel de 
Montaigne chamou ensaio, em gosto pelo provisório incomum num 
pensador do século XVI. 

Candido termina o ensaio de pazes feitas com a crônica, que já pode 
se despir de suas aspas ao apontar na produção do poeta-cronista o que 
define como versiprosa:

Aí, crônica em mais de um sentido, ficção e poesia se combinam sob a referência 
desta, mostrando a livre circulação de um autor que, sendo altíssimo poeta e não menos 
alto prosador, pode transitar entre os gêneros e acima deles.12

Em 29 de setembro de 1984, Drummond despede-se dos leitores 
com crônica publicada no Jornal do Brasil, texto que pode nos servir de re-
ferência teórica ao estudo dessa prática literária. No texto, Drummond 

12 CANDIDO, Antonio. Recortes. Rio de Janeiro; Ouro sobre azul. p. 22
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define o gênero com rara habilidade teórica, falando da escrita que “não 
obriga ao paletó-e-gravata do editorialista” nem tampouco exige “o ner-
vosismo saltitante do repórter” e ainda “dispensa a especialização suada 
em economia, finanças, política nacional e internacional”. A crônica 
a que se refere “é aquela que não precisa entender de nada ao falar de 
tudo”. 

A contingência de publicação em periódico é comentada pelo pró-
prio autor em “Ciao”, junto com a decisão de continuar escrevendo, 
mas daí em diante sem periodicidade e com suave preguiça.

A crônica é o território livre da imaginação, empenhada em circular entre os 
acontecimentos do dia a dia, sem procurar influir neles. Fazer mais do que isso seria 
pretensão descabida de sua parte. Ele sabe que seu prazo de atuação é limitado: minutos 
no café da manhã ou à espera do coletivo.

Não gostaria de chegar ao fim dessa palestra em tom nostálgico, 
saudosa de outros tempos. Bem ao contrário. Convivemos neste início 
do século XXI com grandes cronistas, dos maiores de todos os tempos, 
como o mestre Zuenir Ventura e Luiz Fernando Veríssimo, que deixou 
a dicção gaúcha para adotar um falar carioca. Ferreira Gullar, nosso 
grande poeta, fez-se também cronista. Carlos Heitor Cony, articulista 
de rara coragem, transitou frequentemente entre o artigo e a crônica.

Cronistas da cidade, da vida pública, a debaterem nos espaços pre-
ciosos de seus quadrados nossas dificuldades políticas, sem temer evo-
car o quotidiano, a vida pessoal e até mesmo os netos. Só na escrita da 
crônica isso é possível. 

A eles se juntaram outros como Arthur Xexéo, Cora Rónai e o eru-
dito Artur Dapieve.

Em 1.o de março, aniversário do Rio de Janeiro, de 2012, Cora Rónai 
publicou em O Globo a crônica “Cariocas por escrito”, onde define, ain-
da uma vez, a crônica e o cronista do Rio.

O que faz de um cronista carioca um cronista carioca? (...) Talvez seja um jeito 
de escrever sem se levar excessivamente a sério, como se em vez de estar diante da tela, 
estivéssemos diante de um grupo de amigos no boteco da esquina, talvez seja um jeito 
indefinível de ser que não nos faz necessariamente cronistas, mas sem sombra de dúvida 
cariocas. (...) Com tudo o que tem de bom, e o mais ainda que tem de ruim, a nossa 
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cidade é única. Beleza e maus-tratos convivem lado a lado em quantidades exageradas, 
mas às vezes é como se o descaso, de alguma forma perversa, ressaltasse a beleza.

Num momento em que assistimos à progressiva desidratação dos 
jornais, em que os veículos de circulação de opiniões desaparecem ou 
se transformam em espaços virtuais de exibição da vida privada, os su-
plementos literários são definitivamente enterrados e, mais ainda, mo-
mento em que os espaços públicos de troca de experiências públicas e 
de sociabilidade intelectual deixam de ser importantes na geografia da 
cidade, preservar a vida da crônica carioca é luta primordial, mesmo 
que, como dizia, Drummond, lutar com as palavras seja a luta mais vã.

Cito uma última crônica, síntese do que experimentamos diante da 
violência, da fragilidade da vida humana, da dureza do cotidiano em 
nossa cidade. Falo da belíssima crônica “Cidade esfaqueada” de Arnaldo  
Bloch, publicada no dia 25/05/2015, em seguida à morte por esfaque-
amento de um médico na orla da Lagoa Rodrigo de Freitas, espelho 
d’água tombado por sua beleza, num fim de tarde comum.

No final do texto, escreve Arnaldo Bloch:
O corpo da cidade, torturado, vomita suas estruturas organicamente. Na fúria 

dos bueiros, inimputáveis, ou nas mãos impiedosas de um jovem esfaqueador, vibra 
a engrenagem de um crime maior, de origem, perpetrado por todo um corpo social. 
A cidade é aquilo que o homem faz dela.



Pasquim

Zuenir  Ventura

O Pasquim surgiu num dos piores momentos do jor-
nalismo e do país, durante os chamados “Anos de 
chumbo”, quando, vítima de uma trombose, o então 

presidente da República, o marechal Costa e Silva, foi substi-
tuído por uma junta militar composta pelo brigadeiro Márcio 
de Souza e Melo, o almirante Augusto Rademaker e o general 
de exército Aurélio de Lyra Tavares. Este, também conhecido 
como Adelita, seu pseudônimo de poeta, tomou posse na ca-
deira 20 da Academia Brasileira de Letras sete meses depois de 
participar daquele triunvirato de triste memória. 

Quer dizer, não era um país para ser levado a sério, assim 
como o Pasquim também não era, a começar pelo título ironi-
camente autodepreciativo. Até aquela época, a maior ofensa 
que se fazia a um jornal era chamá-lo de pasquim, que signi-
ficava panfleto, jornaleco mentiroso, qualquer publicação sem 
qualificação e importância. Com graça e irreverência, o novo 
jornal subverteu forma e conteúdo, linguagem e conceito do 
que existia no mercado da informação. A ironia, a sátira, a pa-
ródia, o disfarce e o deboche foram usados contra a hipocrisia 
e o cinismo do poder dominante. 

Uma de suas invenções de maior sucesso, as “dicas”, ser-
viam para desmoralizar em textos curtos o pedantismo, a 
empolação, enfim, toda a tradição do nosso bacharelismo.  
Usando técnicas que tinham mais a ver com a montagem 

Ocupante da 
Cadeira 32 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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fotográfica do que com a discursiva, as dicas privilegiavam os flagran-
tes, a observação instantânea, perecível, inconsequente para criticar a 
atualidade. Era implacável com os modismos intelectuais da época, 
como “válido”, “inserido no contexto”, “alienado”, “pensar em bloco” 
“consciência crítica”. Também vulgarizaram, digamos, certas apócopes 
eufêmicas como “paca”, “duca”, “pô”, “sifo”, “mifo”. Dica é usada até 
hoje significando sugestão, palpite. 

Esse jornaleco de nome e cara fora de uso descolonizou um mo-
delo de imprensa que era a transposição mimética do ideal francês 
ou americano: papel caro, boa paginação, ternas nobres etc. A falta 
de seriedade e de compromisso político, a conduta gaiata, anárquica, 
desorientaram os censores. Preparados para coibir as críticas frontais 
da imprensa tradicional, os mecanismos de repressão foram apanha-
dos de surpresa, pelo menos no começo – por um inesperado veículo 
alternativo sem declarada intenção política, surgido para fazer graça e 
para durar pouco.

No entanto, de uma hora para outra, o tabloide humorístico estou-
rou nas bancas, transformando-se no mais original fenômeno jornalís-
tico daqueles tempos de trevas pós-AI-5, o abominável Ato Institucio-
nal que aboliu completamente as liberdades públicas, instaurando um 
implacável controle de todas as formas de expressão, disseminando a 
prisão, a tortura e a morte de presos políticos. Com uma ousada tira-
gem inicial de 20 mil exemplares, o semanário criado por Jaguar, Tarso 
de Castro e Sérgio Cabral em poucos meses vendia incríveis 200 mil 
exemplares e passava a abalar os costumes e a influenciar inclusive os 
códigos publicitários.

O número de estreia, em 26 de junho de 1969, trazia a seguinte epí-
grafe: “Aos amigos tudo; aos inimigos, justiça”. E o seguinte ideário:

“O Pasquim surge com duas vantagens: é um semanário com autocrítica, planejado 
e executado só por jornalistas que se consideram geniais e que, como os donos dos jornais 
não reconhecessem tal fato em termos financeiros, resolveram ser empresários. É também 
um semanário definido a favor dos leitores e anunciantes, embora não seja tão radical 
quanto o antigo PSD (...).

Antecipando o que iria acontecer mais tarde, os editores avisavam:
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“Nós, humoristas, temos bastante importância para ser 
presos e nenhuma para ser soltos.”

Já que a ditadura militar tinha invertido a seu 
favor o significado de valores como civismo, mo-
ral e patriotismo, a estratégia do jornal foi fazer 
o mesmo contra ela. Como era praticamente im-
possível a contestação explícita, pois o confronto 
com os militares no poder era arriscado, a solução foi a abordagem pelas 
margens, com o uso da metonímia. Se era perigoso atacar o todo, então 
a solução era desqualificar as partes, os valores impostos pela ordem vi-
gente e personagens públicos como artistas que fossem coniventes com 
o poder. E isso com radicalismo e intolerância. Em 1972, por exemplo, 
quando a cantora Elis Regina aceitou convite para uma apresentação 
num evento do Exército, o humorista Henfil publicou uma charge “en-
terrando” a cantora no seu “cemitério dos mortos-vivos”, junto a ou-
tras personalidades que, a seu ver, eram bem-vistas pelo regime, como 
os cantores Roberto Carlos, Wilson Simonal e até Pelé. Mais tarde, o 
cartunista disse que se arrependia apenas de ter enterrado Clarice Lis-
pector e Elis Regina.

Muitas vezes, o jornal procurava dizer o contrário do que aparente-
mente dizia – sempre com humor. O riso foi sua principal arma. Não 
derrubou a ditadura, mas ridicularizou-a. Se o Tropicalismo pretendia 
ser uma alegoria do Brasil, o Pasquim foi uma paródia. Aquele jogava 
com o absurdo; este, com o ridículo.

Um dos hábeis recursos que o jornal descobriu para desconcertar 
os censores foi o asterisco (*), que fingia encobrir para deixar entre-
ver. A consagração se deu na famosa entrevista da atriz Leila Diniz, 
uma mulher livre, desinibida, independente, à frente de seu tempo, 
que pontuava suas falas com palavrões. Os editores se recusavam a 
censurar o texto, mas também não queriam ver a edição apreendida. 
A solução foi substituir as inconveniências pelo sinal gráfico. Os 70 
asteriscos usados na entrevista em expressões como “ah, vai se (*)” ou 
“ora, estou (*) para isso” produziram mais efeito e repercussão do que 
se expusessem os palavrões, com a vantagem de que deixaram o regime 
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militar num impasse: se negavam que existia censura no país, como 
censurar um sinal gráfico? 

A primeira chamada de capa do jornal foi uma piada pronta: “lbrahim 
Sued: sou imortal sem fardão”. Como outras inovações, esta aconteceu 
por acaso. Jaguar conta que, nessa primeira entrevista, deixaram o mate-
rial com ele para providenciar a publicação. Como não conhecia técnica 
jornalística, não sabendo como fazer o copy-desk, mandou para a gráfica 
o texto bruto, como tinha sido gravado, sem editar, sem qualquer re-
toque. O resultado foi uma surpresa: em vez de uma entrevista formal, 
corrigida, o leitor recebeu a transcrição de uma conversa informal, es-
pontânea, reproduzindo fiel e integralmente a oralidade do que fora 
dito e com a participação de vários entrevistadores. A novidade acabou 
virando um modelo adotado até hoje.

Principalmente com Paulo Francis, o texto do Pasquim inovou tam-
bém ao assumir o ponto de vista subjetivo, isto é, a condução do rela-
to na primeira pessoa, um processo pedido emprestado à ficção e que 
servia como reação à “objetividade”, à mimese naturalista que tinha 
tomado conta da narrativa jornalística por influência da importação 
americana. Na ânsia de combater a ordem unida que imperava, a chama-
da “patota do Pasquim” usava de propósito a inconveniência de compor-
tamento no tom confessional e agressivo dos artigos, fazendo apologia 
dos excessos, das libações e dando a impressão de que viviam mais nos 
bares do que na redação. “Intelectual não vai à praia, intelectual bebe”, 
pregava Jaguar. Exageravam no politicamente incorreto, antes da prática 
ter esse nome, e muitas vezes descambavam para o obscurantismo, ridi-
cularizando movimentos sociais importantes como o gay e o feminista, 
que lutavam para se impor. Na época, provocou muitos risos e também 
muitos protestos a piada machista de Millôr: “O melhor movimento 
feminino ainda é o dos quadris”.

A repressão tentou calar o Pasquim com censura, apreensão de edi-
ções e até com uma bomba na redação que, por defeito, não explodiu. 
Em um caso pelo menos o humor cooptou a repressão. Foi quando a 
primeira censora, uma certa D. Marina, acabou participando de bebe-
deira da Patota e foi demitida por deixar passar uma charge de Ziraldo 
em que o Grito do Ipiranga era representado não por D. Pedro, mas 



Pasquim  167

pela caricatura do próprio chargista gritando: “Eu quero é mocotó”, 
uma música debochada de muito sucesso. Os militares prenderam en-
tão toda a redação, mantendo-a encarcerada por cerca de três meses, 
achando que assim, com o jornal fora de circulação, os leitores acaba-
riam perdendo o interesse. Acontece que durante esse período, Millôr 
e Henfil, que escaparam da prisão, conseguiram publicar o Pasquim com 
a colaboração de voluntários como Chico Buarque e Antonio Callado, 
entre outros artistas e intelectuais. 

O Pasquim durou mais de mil edições e 22 anos, dos quais cinco 
com censura. Na sua inegável contribuição à renovação da imprensa, 
destacam-se dois legados: um positivo, o humor como forma de re-
sistência ao arbítrio; e outro negativo, o humor como instrumento de 
preconceito.



Conjunção de 18/07/15 entre Lua, Vênus, 
Regulus e Júpiter (em sentido horário).



Os estudos de História Natural 
entre Roma e Rio de Janeiro

Ana Thereza Bas il io  Vie ira

Diversos são os questionamentos acerca da nature-
za: como ela pode ser, que benefícios traz, qual a 
importância de se preservá-la. Ela pode ser benéfi-

ca, promissora, mãe e, ao mesmo tempo, possuir uma força 
avassaladora, capaz de destruir o homem e a própria natureza 
circundante. Na Antiguidade clássica, diversos autores aborda-
ram a questão sob prismas diversos: religiosos, culturais, polí-
ticos, literários. Certamente, a natureza teria como propósito 
primordial beneficiar o homem, que saiba respeitá-la e fazer 
bom uso de seus recursos. No entanto, a ganância e a busca in-
cessante de poder perturbam o homem, que acaba por destruir 
o meio ambiente.

No século I d.C., Plínio, o Velho, romano a serviço do im-
perador Vespasiano, já tendo percorrido diversas terras estran-
geiras como membro integrante do exército romano, decide-
-se por compor uma obra volumosa, intitulada História Natural.  
O autor busca, ali, aguçar o engenho romano para o que de 
mais diferente se pudesse encontrar na vastidão dos domínios 
do Império: povos, costumes, hábitos, plantas, animais, mine-
rais... A obra, assim, dá conta de diversos temas, sendo, por isso 
mesmo, considerada uma das primeiras enciclopédias – esclare-
cemos, à moda antiga, isto é, expondo conhecimentos diversos 
que auxiliassem o sistema educacional (enkuklios paideia ou artes 
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liberales) ou que lidassem com a investigação sobre o mundo natural. As-
sim é que Plínio divisa a História Natural, discorrendo sobre antropologia, 
cosmologia, zoologia, botânica, farmacopeia animal e vegetal, e artes. 

O prefácio da obra, composto na forma de uma carta, apresenta 
como seus possíveis – mas não prováveis – leitores os camponeses, ho-
mens rústicos, que deveriam estar ansiosos por conhecimentos que lhes 
pudessem auxiliar em seu lavor diário. Todavia, os verdadeiros leitores 
são o imperador e os príncipes, assim como literatos, que poderiam me-
lhor ler e avaliar a composição pliniana. A rusticidade assinalada con-
cerne à língua: um latim sem excessivos ornamentos, tão característicos 
dos trabalhos em poesia. Romanos residentes dentro e fora de Roma, 
gregos residentes em Roma, administradores romanos de origem grega, 
em suma, cidadãos bilíngues que circulam e fazem circular seus conhe-
cimentos constituem significativa parcela de leitores da História Natural. 

Uma obra técnico-didática, portanto, como enciclopédia antiga que 
é, tem ainda como seu público magistrados, generais, procuradores e 
demais funcionários do estado com vistas à res publica – o bem público 
–, posto que a obra é moldada por propósitos sociopolíticos, revelan-
do toda a grandeza de um Império, que se expandira por boa parte da 
Europa, Ásia e África, conhecidos à sua época e que traz, entre outros 
benefícios, plantas, pedras, animais, textura, temperos e substâncias até 
então desconhecidas aos romanos. Ainda o aperfeiçoamento de diver-
sas técnicas de trabalho e pesquisa contribuem enormemente para as 
experiências sobre as propriedades de matérias vivas ou inertes no mun-
do antigo.

Mas, afinal, de que trata a obra? História significa “pesquisa”, “bus-
ca”, ao passo que natural é “tudo que envolve o mundo”, “o universo”, 
sendo assim, História Natural é “a pesquisa sobre o universo”. Muito 
mais que apenas transmitir fatos do passado, a história instrui e guia 
os homens na conduta em sociedade. Ao mesmo tempo, a enciclopédia 
de cunho naturalista buscava atribuir força ao trabalho dos homens, 
politizando-os, para deles obter o melhor resultado possível. Posto isto, 
a obra de Plínio serviria para expressar o etos romano, haja vista que o 
bem comum deveria ser apresentado de forma prática e imediata, isto é, 
através de uma obra em prosa, de mais rápida assimilação. O leitor ideal 
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da obra pliniana é aquele que prima por uma vida simples, alheia aos 
luxos, excessos e bens supérfluos, tão comuns numa grande metrópole, 
como era a Roma de outrora.

O grande questionamento do autor, na História Natural, recai sobre 
qual seria a responsabilidade do homem pela natureza e seu amor à na-
tureza pelo que ela se propõe a oferecer. Delineia-se uma quase religio-
sidade pela natureza e uma plena ignorância dos homens ao desprezar 
essa força grandiosa. Evidentes são as reminiscências de fundo estoico 
e platônico na obra de Plínio, que sugerem uma natureza providencial, 
a mãe, que sustenta a todos. De resto, há um ceticismo que paira sobre 
todas as conjecturas plinianas a respeito, sobretudo, de experiências não 
vivenciadas, mas tão somente narradas ou lidas em uma das tantas obras 
consultadas para a composição da História Natural. Ceticismo esse que se 
estende aos domínios do que é considerado estranho ao povo romano, e, 
portanto, naturalmente qualificado de “bárbaro”, isto é, “estrangeiro”. 

Identificados os leitores e o próprio significado do título da obra, 
passa-se, então, a uma das tantas matérias da obra: o estudo da natureza 
relacionado às plantas. A obra encadeia-se num vaivém de matérias que 
a todo tempo se mencionam e complementam, ainda que em livros dife-
rentes. Como diria o autor no próprio prefácio, a obra é e deve ser ina-
cabada, posto que a todo momento surgem novas informações, e Plínio 
não pode deixar seus leitores alienados de absolutamente nada, mesmo 
que ele não concorde com o que está sendo exposto. A indignação com 
relação ao mau uso da natureza é ponto fulcral em todos os 37 livros 
da História Natural. Os piores vícios romanos são os excessos e a luxúria, 
que tudo destroem em nome do prazer do consumo e da ostentação de 
riquezas, absolutamente supérfluos a uma vida plena. Entretanto, cabe 
esclarecer, aqui, que por luxúria deve ser entendido o erro de viver em 
desacordo com a natureza, não lhe retribuindo por seus frutos.

A natureza associava-se à simplicidade, algo que não necessitasse de 
grandes somas ou de artifícios mirabolantes para ser adquirido. Assim 
é, pois, que preparados medicinais são considerados excessivamente ca-
ros numa sociedade que era, em sua origem, agrária e, portanto, ligada 
à terra e aos tratamentos naturais. Encomendar uma teriaga composta 
por mais de 50 diferentes ingredientes, em sua maioria vindos de terras 
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longínquas, para curar um mal na barriga era uma afronta à sociedade 
e aos antigos chefes de famílias – os patres familias – que detinham o 
conhecimento secular da preparação de remédios caseiros, passados de 
geração a geração dentro de uma mesma família, cada família, assim, 
possuindo sua própria medicina. 

Os jardins – tanto públicos quanto privados – eram uma forma de 
conexão entre o homem e a natureza: os abastados tinham seus próprios 
jardins onde reuniam sua família, os pobres se socializavam em praças 
públicas, onde vislumbravam uma extensão dos campos aos quais não 
tinham mais acesso, em grande parte por falta de recursos para um des-
locamento muito grande. E os ritos – que tanto poderiam ser realizados 
por uns quanto por outros – ainda tinham os jardins como um lugar 
privilegiado de suas manifestações. A natureza se mantém, dessa forma, 
em relação direta com a esfera divina, sobretudo no que diz respeito 
às plantas de uso medicinal: seus aromas e propriedades podem levar à 
elevação do espírito humano, através de incensos, perfumes, unguentos, 
pomadas, especiarias etc. As práticas mágicas, por sua vez, se manifes-
tam igualmente empregando as mesmas plantas, mas com um propósito 
diferente, interagindo com a superstição. 

Por muito tempo a poesia utilizara como tema a natureza: poesias 
amorosas ou de cunho didático, poemas épicos, comédias, tragédias: em 
todos se pode entrever a natureza. Devido ao uso contínuo de nomes 
de plantas na descrição de fórmulas religiosas, provérbios ou fenôme-
nos físicos, entre tantas outras formas, usados em prosa e verso, não se 
pode atestar quem primeiro nomeara as plantas, já conhecidas pelos 
ancestrais muito antes de aparecerem pela primeira vez em qualquer 
composição escrita, associada ou não a alguma divindade.

Uma das temáticas plinianas é a consideração da Terra como “mãe de 
todas as coisas”. Assim sendo, práticas religiosas que trabalham o natu-
ralismo como as primeiras religiões são bem-aceitas, posto que desde sua 
fundação a cidade de Roma teve sacerdotes ligados ao culto dos campos 
e até mesmo os deuses nacionais eram ligados à natureza (por exemplo, 
Terra, Silvano etc.); outro exemplo dessa ligação com a natureza recai 
sobre o nome das primeiras famílias romanas, supostamente ligadas à 
fundação da cidade, que trazem referências à terra e seus qualificativos.
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Considerando-se que nada é mais natural que 
alguns nomes de plantas e ervas serem reflexo 
de determinadas divindades, vê-se o exemplo da 
asclepias, planta associada ao deus Asclépio, filho 
de Apolo, considerado o protetor da medicina, 
de nome romano Esculápio, ao qual é dedica-
do um templo, na Ilha Tiberina em Roma; mais 
tarde, este templo é transformado em centro de tratamento das mais di-
versas doenças: religiosidade e cientificismo cruzam seus caminhos. No 
livro XXVII da História Natural, especialmente dedicado à farmacopeia 
de origem vegetal, Plínio nos faz o seguinte relato sobre a planta, eviden-
ciando suas características e propriedades terapêuticas:

A asclepias tem folhas de hera, ramos longos, raízes numerosas, finas, perfumadas; 
o suco da flor é forte e a semente em forma de machadinha. Nasce nas montanhas. As 
raízes tratam das cólicas e é não só bebida, mas também usada em aplicação para as 
picadas de serpentes (XXVII, 18, 35).

A descrição engloba formato, comparação, origem e usos variados 
da planta; apesar de não ter sido descoberta por Plínio – vale lembrar 
que nada descrito é descoberto pelo próprio autor, seu trabalho é o de 
relato, descrição e compilação de dados obtidos –, em verdade, Dios-
córides, autor de origem greco-romana já tinha discorrido sobre essa 
planta um século antes, em seu tratado De materia medica (Sobre a medi-
cina). Plantas e flores sempre tiveram papel importante na esfera mítica 
e religiosa, sendo consagradas às deidades terrestres, marinhas e celestes, 
inferiores ou superiores. Lendas são criadas para relacionar as plantas a 
esses seres imaginários:

Consta que o mais rápido de todos os venenos é o aconitum, que leva à morte no 
mesmo dia... As fábulas narraram a origem do veneno nas babas do cão Cérbero, 
quando Hércules o tirou dos Infernos, e por isso o acônito é produzido junto a Heracleia 
no Ponto, onde se indica ser a sua entrada para os deuses infernais. Contudo, também 
verteram o acônito para uso da saúde humana que, por experiência, ministrado com 
vinho quente combate as picadas de escorpiões. Essa é a natureza que mata o homem, a 
não ser que ela encontre no homem algo que mate. Luta apenas contra isso como se fosse 
mais eficaz que o adversário; esta é a única luta; quando a natureza encontra um veneno 



174  Ana Thereza Basilio Vieira

nas entranhas, e, coisa admirável, ambos sendo por si próprios mortais, os dois venenos 
se neutralizam no homem, para que o homem sobreviva (XXVII, 2, 4-5).

Estas, e tantas outras plantas descritas por Plínio, servirá de funda-
mento para a criação do sistema de catalogação das diversas espécies de 
seres vivos, que faz parte do sistema criado por Lineu no século XVIII, 
sistema este utilizado até os dias de hoje. Mas, há que se lembrar que a 
nomenclatura e as explanações utilizadas na antiguidade greco-romana 
se preocupam em dar conta de uma definição ora verdadeira, ora mítica, 
ora funcional, ora imaginária sobre a planta, ao passo que o sistema mo-
derno visa prover as bases comprovadamente científicas de explicações 
antigas. 

O progresso nem sempre é algo bom. Plínio nos leva a pensar em 
que medida muitos abusos são cometidos em seu nome: o desvio das 
águas de um rio que seca e pode deixar uma população sem água; o 
corte indiscriminado de plantas que não são mais replantadas e que, 
assim, deixam de prover novas fontes para novos tratamentos de saúde 
etc. Decerto que o autor não é avesso aos avanços – tecnológicos ou de 
qualquer outro caráter –, mas o luxo e tudo quanto ultrapasse a medida  
essencial para satisfação pessoal deve ser rejeitado: importação de teci-
dos, tinturas, joias, carruagens, pessoal especializado. Esse tipo de pro-
gresso é apenas um tipo de luxo, supérfluo.

Assim, os remédios naturais eram os mais desejáveis, ao contrário 
das fórmulas de compostos mil, que visam mais ao lucro de quem as 
prepara e receita do que ao bem-estar do paciente. Não se precisa re-
correr à artificialidade enganadora de placebos ou de remédios que se 
tornam verdadeiros venenos para quem os toma. Além disso, os re-
médios naturais nos preveniriam contra os charlatões e falsos médicos 
que se aproveitam da debilidade de seus pacientes para imputar-lhes o 
sofrimento duradouro e, quiçá, até mesmo a morte. Entrementes, há 
profissionais sérios, dignos de toda atenção e respeito: cabe a cada um 
fazer a escolha certa.

O produto natural carrega em si uma ideia de sociabilidade, porque 
se mantém à disposição de todos; isto se revela em alguns elementos com 
certo ar místico, como o vinho, que tanto pode ser natural – extraí do 
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das uvas – quanto artificial – extraído de maçãs, peras, misturado a mel, 
a água, fortificado etc. Há uma ligação indissolúvel entre social e místi-
co. A natureza apresenta leis, às quais o homem deve se subordinar para 
não provocar um caos; portanto, a natureza também é regida por uma 
ordem. Por exemplo, a Lua surge no céu para refrescar os dias do calor 
do Sol, todos – ou quase todos – os dias.

O uso de termos botânicos estão relacionados ao uso de um vocabu-
lário técnico preciso. Após as conquistas de expansão do território ro-
mano, era de se considerar natural levar para Roma os produtos estran-
geiros cuidadosamente armazenados para as longas viagens. Existiu em 
Roma um templo dedicado à paz, chamado Templum Pacis, cuja serventia 
é duvidosa: um incêndio destruiu praticamente todo o templo, não res-
tando senão os desenhos de seu projeto e alguns poucos fragmentos.  
O templo foi reconstruído seguindo esses mesmos desenhos, e se che-
gou à conclusão de que seu uso era para acolhimento e replantio de 
espécimes raras e exóticas, que até então eram comercializadas a preços 
exorbitantes em um mercado de especiarias situado na Via Sacra. 

Os jardins botânicos situados dentro do templo incluiriam as plan-
tas nomeadas por Plínio em sua obra. Tanto o mercado quanto o tem-
plo serviam como formas de propaganda política, exibindo o poder dos 
imperadores e príncipes que os mandaram construir. A transferência 
de espécimes raros e exóticos era também uma forma de representar as 
boas relações do imperador com os governantes de povos estrangeiros, 
além de fazer com que romanos – ao menos alguns – passassem a usu-
fruir desses bens. A escrita sobre a flora, então, torna-se tão importante 
quanto a própria transferência das espécies botânicas: havia uma finali-
dade econômica – baratear os custos de importação de produtos –, uma 
finalidade ideológica – Roma sobrepujaria os demais territórios, pois 
teria espécies em maior quantidade e variedade que todos os demais – e 
uma terceira finalidade laudatória – que valorizaria os responsáveis por 
tais empreendimentos.

Os incensos usados nos templos levam a pensar numa ligação entre 
divino e terrestre, entre religião e natureza, uma vez que plantas e espe-
ciarias são necessárias à fabricação de incensos. Considerando-se que a 
matéria-prima era importada em sua grande maioria, oriunda da Ásia 
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ou da África, não se pode deixar de vislumbrar na construção de lugares 
apropriados para o replantio desses produtos em Roma um objetivo polí-
tico e econômico, que faria da Vrbs o maior centro de comércio da época.

Herboristas e chefes de família, bem como físicos – entendidos como 
aqueles que podem ajudar no restabelecimento da saúde e, portanto, 
associados aos médicos – já utilizavam plantas em seus preparados te-
rapêuticos e curativos muito antes de qualquer menção lhes ser feita na 
literatura. Provavelmente, segundo diversos estudiosos modernos, povos 
antigos teriam nomeado as plantas conforme suas qualidades terapêu-
ticas ou venenosas, muito antes do século IV a.C., quando se tem os 
primeiros escritos relacionados ao tema, com os tratados de Hipócrates, 
Aristóteles, Teofrasto e tantos outros que se valeriam justamente de uma 
tradição oral muito remota.

Hipócrates em seus tratados de medicina nomeia mais de 200 es-
pécies de plantas, que servem para fazer preparados úteis à saúde; Teo-
frasto menciona mais de 500 espécies entre plantas e arbustos, enquanto 
que Dioscórides, já no século I a.C., lista mais de 600 espécies e, funda-
mentando-se em todos estes e outros mais, Plínio, o Velho listará mais 
de 1.000 espécies variegadas de plantas, nomeando suas fontes, como a 
planta crataegonon, em que, após veicular suas características e utilidades, 
cita sua fonte literária, Teofrasto, para discorrer acerca das variedades 
da espécie: 

A crataegonon é semelhante a uma espiga de trigo, com muitos caules que brotam 
de uma só raiz e de muitos nós, à sombra, com semente de milho, de sabor muito ativo. 
Dizem que se a mulher e o homem a beberem com vinho antes de jantar três óbolos em 
outros tantos cíatos de água por 40 dias antes da concepção, a criança será do sexo 
masculino...Teofrasto quis entender o gênero da árvore crataegon ou crataegonon como a 
que os ítalos chamam aquifolia (XXVII, 40, 62-64).

A obra pliniana servirá, por sua vez, como fonte de estudos para 
botânicos e naturalistas séculos mais tarde, chegando ao Brasil. A Expe-
dição Austríaca ao Brasil, realizada no século XIX, faz aportar no Rio 
de Janeiro um grupo de estudiosos de origem austríaca, alemã e bávara 
para estudar e catalogar a flora brasileira. Dentre os inúmeros estudio-
sos encontra-se Philipp von Martius, que iniciará uma obra gigantesca, 
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intitulada Flora brasiliensis, terminada por August Wilhelm Eichler e Ig-
natz Urban. A obra descreve e cataloga mais de 22 mil espécies de plan-
tas, muitas delas nativas, tomando por fundamento as obras de Plínio 
e de Lineu, este que um século antes desenvolvera um sistema de taxo-
nomia de História Natural. A Expedição Científica parte do Rio de 
Janeiro rumo ao norte do Brasil, descobrindo, separando e catalogando 
todas as espécies encontradas em seu caminho, endêmicas ou aqui trans-
plantadas por viajantes estrangeiros.

A iniciativa de promover os estudos científicos no Brasil se dá, em 
verdade, logo após a vinda da corte Portuguesa para o Brasil e sua ins-
talação no Rio de Janeiro, centro do Império, em 1808. Poucos meses 
depois é criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, onde D. João VI 
decide abrigar uma casa de pólvora e um jardim para acolher os espé-
cimes botânicos originários de várias partes do mundo. Desse modo, 
são realizadas experiências as mais difusas para tentar aclimatar, fazer 
vingar e desenvolver no Jardim espécies de todo tipo: arbustos, trepadei-
ras, ervas, especiarias etc. Contavam os administradores com a ajuda de 
especialistas, inclusive buscados nos países originários dos espécimes ali 
replantados, pois devia-se cuidar para que toda a ambientação pudesse 
ser recriada – solo, produção de luz e sombra, calor e frescor – para as 
plantas se desenvolverem o mais naturalmente possível. 

Objetivos técnico-científicos norteavam toda a produção da área do 
Jardim Botânico, culminando com a criação de um herbário e de uma 
biblioteca ainda em fins do século XIX. Naturalistas viajantes são, en-
tão, contratados para promover e fazer prosperar as pesquisas em torno 
da flora, não mais apenas estrangeira, mas a partir de então também – e 
sobretudo – nacional. Pode-se divisar uma inquietação constante nas 
pesquisas científicas botânicas, principalmente aquelas que beneficiem, 
doravante, o Brasil.

Na já citada Flora Brasiliensis, e em tantas outras publicadas de mesmo 
porte, é sempre utilizada a nomenclatura transcrita por Plínio e, mais 
tarde, estabelecida na taxonomia de Lineu. Assim, pode-se recordar na 
obra a planta asclepias, agora aposta de diversas subdivisões: asclepias curas-
savica, asclepias candida, asclepias langsdorffii etc., da família Asclepiadaciae ou As-
clepiadáceas, família de trepadeiras, com mais de mil espécies diferentes. 
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Divisa-se, ainda, ao longo dos séculos XVIII a XIX a chegada ao 
Brasil, junto à corte, de diversos estrangeiros, vindos ao Rio de Janeiro 
para trabalhar, morar ou simplesmente aportados, de passagem para 
outro país, que deixam vasta produção textual, definindo as belezas e 
vicissitudes da capital do Império. Dentre estes prenuncia-se Giu seppe 
Raddi, italiano que trabalhara no Museu de História Natural de Flo-
rença, enviado ao Brasil para estudar a flora local. Em seu livro Sobre 
algumas espécies novas de répteis e plantas brasileiras, publicado em 1819, nota-se 
o autor relatando suas incursões pelo Brasil, a partir do Rio de Janeiro, 
nomeando primeiramente – como sói acontecer com os escritores ita-
lianos – a bacia hidrográfica local:

Pude observar e recolher ampla série de objetos, que no meu retorno à pátria foram 
depositados no Imperial e Real Museu da Capital. De tais objetos houve uma quantidade 
de espécies, e também gêneros novos e verdadeiramente desconhecidos à Ciência... 
Exporei sucintamente uma breve narração topográfica da Província ou Capitania do  
Rio-Janeiro... O segundo [lago] ou Roderigo de Freytas é de forma quase circular, 
tem meia légua de diâmetro, é tão distante do subúrbio de Bota-Fogo, junto ao qual se 
encontra a Paróquia (Freguezia) de S. João Batista, a Fábrica de Pólvora, e uma 
espécie de Viveiro, ou melhor, Jardim de Árvores e Plantas exóticas, dentre as quais 
são cultivadas preferencialmente a Canela (Laurus Cinamomum Lin.), o Chá (Thea 
viridis), a Pimenta (Piper nigrum), a Árvore de Fruta Pão (Artocarpus incisa), os 
Cravos (Caryophyllus aromaticus) etc.

O Jardim de Árvores e Plantas exóticas nada mais é que o Jardim 
Botânico, com a descrição de suas primeiras experiências produtivas, o 
cultivo de chá e algumas especiarias. Retorna-se, assim, ao nosso foco 
primeiro: a História Natural como fundamento civilizatório.



Magma íntimo

André Sef fr in

Busco na memória um dia remoto de 1988, quando 
acompanhei Walmir Ayala (com quem eu trabalhava 
naquele tempo) em visita à Editora Nova Fronteira, 

Rua Bambina 25, para uma conversa com o então editor exe-
cutivo, Alfredo Gonçalves. A Editora pretendia enfim publicar 
o famoso, embora desconhecido, Magma, livro de poemas de 
Guimarães Rosa. Walmir, que já se ocupava na editora da orga-
nização da Poesia completa de Cecília Meireles para o selo Nova 
Aguilar, foi chamado na ocasião para uma inesperada e fasci-
nante tarefa. A pedido do editor, devia escrever sobre os prós 
e contras da uma possível publicação de Magma. O parecer de 
Walmir, entregue poucos dias depois e bastante favorável à pu-
blicação, parece não ter motivado editores e herdeiros a agirem 
logo, apesar do posterior entusiasmo de Alfredo Gonçalves. 
Mais um período de anonimato teve Magma até a realização, 
em 1997, de sua única e hoje rara edição, com ilustrações do 
mitológico Poty Lazzarotto.

O passado de Magma é suficientemente conhecido. Premia-
do em 1936 pela Academia Brasileira de Letras, naquela data 
o parecer de Guilherme de Almeida testemunhou tratar-se 
de “esplêndida poesia” de um “verdadeiro poeta”. No ano 
seguinte, Rosa leu na ABL um agradecimento ao prêmio, e 
assinalou que “arte e vida são planos não superpostos mas 
interpenetrados”, e ao artista “falta o repouso do sétimo dia”, 
pois não terá ele “o direito de se voltar para o já-feito, ainda 
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que mais nada tenha por fazer”. Revelava-se ali, de alguma maneira ain-
da informe, quem sabe imprevisível, o grande criador que conhecería-
mos em 1946 com o tremor de terra de Sagarana? Talvez, porque Sagarana 
não deixa de ser um livro de poemas que se apresentam como contos, 
contos-poemas que resultaram da transformação do poeta de 1936, que 
nunca abandonou a poesia, mais tarde investido da genialidade que o 
levaria a compor, a partir dos longes da paisagem mineira e de muitos 
anos de estudos e anotações, a sua epopeia, Grande sertão: veredas, de novo 
em data roseanamente redonda, 1956, mesmo ano de Corpo de baile. A essa 
altura, sim, tínhamos já todos os tons, sobretons, cores e potência que 
se anunciaram em Sagarana, isto é, o potencial multiplicado do gênio – 
que Guilherme de Almeida vagamente antecipou nos anos 1930: “Há aí, 
vivo de beleza, todo o Brasil: a sua terra, a sua gente, a sua alma, o seu 
bem e o seu mal.”

Ainda naquele discurso de 1937, Rosa ponderou sobre o seu “mag-
ma íntimo”, e admitiu que, com a distinção da ABL, o livro “tomou 
vida própria, individualizou-se, libertou-se do meu desamor e se fez 
criatura autônoma, com quem talvez eu já não esteja muito de acordo, 
mas a quem a vossa consagração me força a respeitar”. Cerca de oito 
décadas nos distanciam daquele prêmio, e duas da edição de Magma em 
livro, quando por acaso volto a encontrar em meus arquivos uma cópia 
do parecer de Walmir Ayala. Entre datas e pareceres, de Guilherme de 
Almeida a Walmir Ayala, um pouco mais parece se desenhar sobre a ju-
venília de Guimarães Rosa. Retiro, pois, do ineditismo esse documento 
a fim de lembrar antigos diálogos de poetas que, embora distanciados 
no tempo, são um sinal de resistência e força da poesia, esse “magma 
íntimo” de enigmas cativo.

PARECER DE WALMIR AYALA 
Poemas de Guimarães Rosa: valeria tudo, que em tudo tem o dedo do talento. Para 

quem o reconhece maior entre os maiores, difícil analisar. Isto poderia ser um critério 
para se publicar tudo, tal qual está. Mas... 

Em muitos momentos os poemas de um principiante com sinais de um talento 
de prosador. Em outros momentos a alta poesia, a síntese, a graça, o desenho correto.  
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As demonstrações de cultura são evidentes, apesar da pouca idade. E o conhecimento da 
linguagem do sertão, um domínio que confunde música e imagem. Os poemas indígenas 
são por demais descritivos, e comuns. A visualidade sobre a paisagem silvestre é perfeita. 
Mas os relatos por vezes se encompridam pondo a perder a síntese. Os haicais são exce-
lentes, como os poemas breves. A relação do natural, a repetição, o falar alternado, valores 
que o romancista iria elevar a um estágio perfeito, estão aí esboçados. A curiosidade com 
as palavras exatas, referidas aos seres vivos que contracenam nas visagens do poeta, um 
dado a anotar. Há frequentemente uma visão sinfônica, muito peculiar ao poeta inau-
gural, apesar do contraponto dos poemas homeopáticos e geralmente perfeitos. Sem dúvida 
o jovem poeta exercitava a linguagem, fazendo da poesia uma espécie de bloco de croquis. 
Os poemas sobre as cores são excelentes, com raras exceções. Há os poemas de olhar, os 
de reflexão íntima, os haicais e poemas breves. Há os poemas da fábula, os do folclore, 
os de amor, os do naturalista que viu o bicho e a flor e anotou.

Os poemas de amor são geralmente pueris, ou juvenis, ou simplesmente feridos 
daquela emoção superficial da “novela das oito”. Me faço entender? Veja o poema “Im-
paciência”, ou “Ironia”. Decididamente, o forte do poeta jovem daquele tempo não era o 
poema de amor. Há muito adjetivo, não só nos poemas de amor, mas de uma forma geral 
nos poemas teatrais e paisagísticos. O clima de assombração é admirável (veja o poema 
“A Terrível Parábola”). Às vezes a ingenuidade de um encerramento inexpressivo põe a 
perder um longo e belo poema (veja “Batuque”, página 72).

Conclusão: pode-se ignorar tudo isto e simplesmente liberar uma visão especial de 
Guimarães Rosa, situando o tempo e as circunstâncias, e deixando a cada leitor a res-
ponsabilidade de uma avaliação; ou selecionar os poemas por famílias temáticas e formais 
e proceder a uma seleção mais rigorosa. 

Isto vai depender da disposição dos herdeiros, da compreensão do que o próprio 
Guimarães Rosa gostaria que fosse feito. Como leitor vivi delícias, como crítico tropecei 
muito. Acho sobretudo que não se deve perder a oportunidade de divulgar esta obra, que 
existe e queima as nossas mãos, com todas as suas imperfeições e joviais arroubos. Não 
estamos diante de um material comum, para o qual coubesse um diagnóstico comum. 
Temos que pensar juntos e fazer o melhor, como ele merece. 

W.A.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 1988.
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Nélida Piñon e o delicioso 
banquete das palavras

José  Mário da S ilva

Nélida Piñon é um marco na história da literatura 
brasileira contemporânea e um raro exemplo de fi-
delidade ao ato criador e compromisso infrangível 

de transformação da palavra em arte. Não há, em sua lumino-
sa travessia de fecunda ficcionista, lugar para o diletantismo 
próprio de quem confina a literatura no periférico reduto dos 
achados puramente ocasionais. Literatura assumida como um 
autêntico sistema de percepção e transcriação do real, a que ela 
produz explicita um acendrado esforço para intuir e compre-
ender os movimentos essenciais do homem em sua ontológica 
condição de ser duplamente vocacionado: ora para as inatingí-
veis alturas da transcendência, ora para a imperiosa caducidade 
de transformar-se em pó, tragado, sem remédio, pelo indeci-
frável mistério da morte.

Transido, pois, entre tão díspares e indeslindáveis apelos da 
fascinante e temerária peripécia humana, encenada no impuro 
palco da história, o itinerário ficcional de Nélida Piñon, como 
toda literatura nutrida por sólidos suportes éticos, alarga o seu 
compasso de resistência a tudo quanto insiste em amesqui-
nhar o homem e, ato contínuo, ao servir e servir-se do pão da 
palavra, a categorizada escritora carioca, e portadora de ances-
trais raízes ibéricas, convida-nos a partilharmos de uma ceia 
literária requintada, tecida e destecida com as finas mãos de 
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uma apolínea artesã do verbo. O pão de cada dia, admirável livro de Né-
lida Piñon, dá bem a medida dessa literatura pluridimensional que, ao 
acolher, em suas entranhas, um vasto, associativo e quase incontornável 
universo de temáticas, o faz sempre no encalço de refletir, desassombra-
damente, sobre os enigmas da vida, a ternura da solidão, o milagre da 
amizade solidária, o espanto diante da descoberta do amor, os espasmos 
flagelantes da paixão, a perplexidade em face da morte e a entrega aos 
sísmicos abalos trazidos pelos irreprimíveis ventos do desejo. 

Todo esse estilhaçado mosaico de sensações e vivências corporifica-se 
em elaborações textuais múltiplas e ricas em sua estruturação interna. 
Ora emerge de uma notação lírica indisfarçavelmente minimalista, ora 
assume a tonalidade sentenciosa dos escritos sapienciais, ora envereda 
pelo cronicário matizado por ostensiva feição ensaística, ora aciona os 
vetores do código memorialístico, ora descerra as janelas da imaginação 
mais libertária; ora, enfim, dispensa os estatutos institucionais do lite-
rário para, em seu lugar, cultivar, com invulgar espontaneidade e fervor, 
diria Manuel Bandeira, “a delícia de sentir as coisas mais simples. É 
quando a autora assina um assumido pacto de convivência com as con-
fissões autobiográficas mais sinceras e tocadas pela força inquestionável 
da experiência. Já desde o título da singela obra, explicitamente alusivo 
à paradigmática oração ensinada por Jesus Cristo aos seus discípulos, O 
pão de cada dia é um livro visceralmente atravessado por forte componente 
religioso, diria mesmo místico, sem, contudo, aderir a qualquer modali-
dade de crença aprioristicamente concebida como a dogmática expres-
são da verdade. Aliás, no fragmento “Santo Ofício”, a autora põe em 
cena um dos traços mais superlativamente evidenciadores da ontologia 
íntima da Arte: a recusa aos dogmas e o voluntário distanciamento das 
inabaláveis e absolutas certezas, as quais, nas mãos dos espíritos obtusos 
e aferrolhados pelo sectarismo doutrinário, facilmente convertem-se no 
autoritário império da opressão. “O fanatismo é compacto, não permite 
brechas em sua estrutura dominadora. Faltam-lhe igualmente paciência 
e sabedoria para devotar-se à exegese. Ao primeiro sinal de inquietação 
e de crítica em torno da sua crença, o fanático ergue a espada no afã 
de aniquilar o que julga ser heresia. Khomeini não é um inovador. Não 
dispensa o aparelho de Estado, a sua Inquisição, para falar em nome 
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de Deus. Portanto, quem quer que venha a assassinar Salman Rushdie 
será mero instrumento deste Deus invocado. Como recompensa, além 
de imediata absolvição, já tem, a partir de agora, encontro marcado no 
paraíso. Não é, pois, a primeira vez que Deus pede ajuda ao homem 
para desfazer-se dos seus inimigos. Outra vez mais a literatura demons-
tra que seus recursos podem avassalar a consciência servil do homem.” 

Assim, o veio místico que perpassa O pão de cada dia que Nélida Piñon 
oferta aos seus leitores tem outro viés e move-se por outras paragens, 
exatamente, a que capta em cada espetáculo cotidiano, mesmo os mais 
aparentemente prosaicos e desimportantes, as pepitas do sublime, so-
mente passíveis de serem desentranhadas da ganga bruta da realidade 
através do olhar inaugural e poeticamente enamorado do artista.

“O legado”, texto introdutório do livro, cartografa o instante exato 
em que, “sorvendo o rubro Côtes du Rhône, a autora confessa: “Pres-
sinto que comecei a envelhecer. A mão invisível do tempo alvejou-me 
com sua seta de prata... o coração, na ânsia de desprender-se da nova 
armadilha, inquieta-se como nunca, debate-se, quer amar com o ruído 
insólito do vento. Acaso é o começo da despedida?”

O cultivo lúdico do tempo e a simultânea e dramática percepção 
da inflexível passagem desse mesmo tempo, até à iminente chegada da 
morte, conduz a escritora ao porto de uma densa reflexão acerca da 
transitória condição humana. É nesse instante em que, de conformidade 
com o que propõe a libertária palavra ensaística de Eduardo Portella, “o 
desejo da ordem é suplantado pela ordem do desejo”. É a hora em que 
Eros rivaliza com Thanatos, e “as promessas da paixão” selam o coração 
inquieto da escritora.

O olhar viajor da artesã incendiada pelo prometeico fogo da poesia 
contempla “Da janela do trem detido numa modesta estação europeia”, 
um rosto aparentemente comum, destituído de qualquer vestígio su-
postamente diferenciador, mas suficientemente impregnado do mila-
gre humano que faz de cada ser o inviolável mistério do existir. E, ato 
contínuo, torna ilusória toda e qualquer tentativa de enquadrarmos a 
realidade no precário molde das crenças estéticas mais ortodoxas. O 
pão de cada dia, com o qual Nélida Piñon alimenta a irreprimível neces-
sidade de sonho e fantasia de que carece a nossa frágil humanidade, 
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ancora-se, frequentemente, no porto da memória, esse admirável “pátio 
de milagres”, no poético dizer de Nelson Rodrigues. “A memória tem 
a densidade e a ligeireza de uma bailarina. É algo engraçado, cheio de 
fiapos que desobedecem ao rigor do tempo. É como areia movediça. A 
memória trai. “Cidade das traições”, no dizer de Machado de Assis, a 
memória trai, sobretudo porque nos ajuda a estabelecer relações com as 
tramas do passado, com as quais nunca logramos conviver sem os signos 
do desconforto. Trai, de igual modo e, sobretudo, porque nunca é radi-
calmente objetiva em sua cartografia de rememorações; antes, acha-se, 
permanentemente, atravessada pelas inevitáveis intromissões da subje-
tividade humana, sempre seletiva nos recortes que promove nos escor-
regadios tecidos do real. Em “A dispersão do tempo”, a autora diz que 
“A memória, contudo, é o outro lado do tempo. Sombra esmaecida que 
propulsiona atos recorrentes e livra-nos das lembranças indesejadas.”

Do memorialismo ostensivo passamos à vertente metalinguística que, 
volta e meia, debruça-se sobre os vãos e desvãos do ato/processo da 
criação literária, essa espécie de “simulacro da mentira” que, aristoteli-
camente, fornece-nos uma percepção do real muito mais verticalizadora 
que os discursos centrados na confiante referencialidade da linguagem. 
Em Nélida Piñon, a criação literária associou-se, desde a tenra infância, 
ao convívio da escritora com “os velhos narradores” que, apoiados no 
suporte fecundo das narrativas orais impregnadas de memória e fanta-
sia, estavam sempre predispostos e vocacionados para transformar o es-
petáculo da existência numa boa história. Foi essa convivência que, alia-
da à rara competência linguística de que é superiormente dotada, fez de 
Nélida Piñon uma exímia narradora e superlativa criadora de universos 
ficcionais, concebidos por ela como “um rompimento soberano com a 
própria realidade em prol da conquista do real”. Real profundo e resis-
tente a todas as tentativas autoritárias de setorização e reducionismos. 
Real como libertário sinônimo daquilo que Roland Barthes chamou de 
o “debaixo vazio”, ausência de significado último, porta permanente-
mente escancarada para a inaprisionável imaginação humana.

Noutro fragmento textual belíssimo, Nélida Piñon, ainda em pos-
tura metalinguística, acerca-se das ontológicas limitações que rondam 
o universo da linguagem inventada e apaixonadamente enunciada pelos 
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escritores. Em “A seta da penúria”, lem-
brando-nos os famosos versos bilaquianos 
de “Inania Verba”, a dizibilidade e a indi-
zibilidade da palavra rivalizam no minado e 
silencioso campo da página em branco, em 
cujo estuário fascinantemente desafiador o 
escritor, diria Carlos Drummond de Andrade, “luta com as palavras”, 
mesmo sabendo vã a cartografia do que o admirável Osman Lins cha-
mou de uma Guerra sem Testemunhas. “Minha espécie é solitária e com-
pungida, mas bem sabe que a arte alarga os limites do coração e instaura 
o desacerto. Estou cercada, pois, de uma geografia ocupada. Para onde 
siga, terei chegado com século de atraso. O paraíso com que se sonha 
está fadado ao fracasso. Portanto, a palavra aniquila-se a cada ato de 
invenção. Ela não deixa espaço senão para o projeto da sua própria 
morte.” Alargando o compasso do seu atentíssimo olhar lançado sobre 
o multifário espetáculo do real, Nélida Piñon, em acendrada postura 
de contestação social, flagra uma das mais dramáticas chagas do Brasil 
contemporâneo: a violência que, hegemônica, vai transformando o país 
numa ilha cercada de medos por todos os lados. Medo, sobretudo, da 
morte que, anônima e certeira, espreita a tudo e a todos. Morte, que é 
a personagem central de um enredo que tem nas desigualdades sociais 
crescentes a sua grande aliada, legitimadora do que é congenitamente 
ilegítimo. “Sou uma vítima sem culpa, um cidadão diariamente imola-
do. Sou, hoje, nestas amargas ruas do meu país, um noivo sem núpcias, 
um adulto humilhado, um velho confuso. Sou um brasileiro que arrasta 
grilhões, lamentos, vergonha e desesperança.” 

Incursionemos, agora, pelo código onomástico, que ocupa significa-
tiva porção do Pão de cada dia, que Nélida Pinõn, com os ingredientes de 
fina tecelagem sígnica, oferta-nos. Por esse território afetivo fincado nas 
camadas mais intimistas do território da amizade, desfilam os nomes 
de Lygia Fagundes Telles, Julio Cortázar, Clarice Lispector, Rachel de 
Queiroz, Mário Vargas Llhosa, Osvaldo França Júnior, dentre outros. 
Código afetivo que, cimentado pela literatura, vai promovendo uma es-
pécie de fraternidade enaltecente do espírito daqueles para quem viver 
e criar são faces indissociáveis de uma mesma realidade. Pontua-se aqui, 
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de igual modo, no conjunto de afinidades eletivas que matizam o proje-
to estético de Nélida Piñon, aquela imperiosa necessidade que temos de 
cultivar com o outro o milagre do diálogo, “fora do qual o que existe é 
o precipício”, conforme doutrina o mestre Eduardo Portella.

Por último, registre-se, nos deliciosos e líricos fragmentos do livro 
de Nélida Piñon, a valorização do topos da viagem, do deslocamento 
contínuo de um narrador que faz do ziguezaguear constante por múl-
tiplas geografias, um paradigma comportamental predileto, fincado na 
ânsia cosmopolita pelo conhecimento de novos espaços, novas culturas, 
novas modalidades inventadas pelo homem para conviver com o misté-
rio de ser e estar no mundo. “O ser humano é um peregrino. É só na 
aparência que ele tem uma geografia.” Verifica-se aqui, exemplarmente, 
o aforisma heraclitiano, segundo o qual “ninguém se banha no mesmo 
rio duas vezes”. Assim, a viagem, o alargado compasso do convívio hu-
mano, se, por um lado, não extirpa de nós os infrangíveis laços que nos 
vincam às nossas origens, por outro, liberta-nos de tudo quanto, saudá-
vel num momento, noutro pode ser sinônimo de opressoras ideologias. 
Num sentido mais radical, todo escritor é um viajante incurável, mesmo 
quando permanece, inarredavelmente, fincado nos limites mais demar-
cáveis da sua gleba. Viaja nas asas da fantasia, da imaginação mais liber-
tária. Perambula, enfim, nos incontornáveis espaços da subjetividade. 
Quando a essa viagem mais intimista, acumplicia-se à de natureza física 
mais concreta, dentre outros benefícios, logra o escritor atingir a difícil, 
mas necessária, seara da descolonização, seja ela de que natureza for.

Minimalistas, fragmentários, líricos e densamente meditativos, os es-
critos de Nélida Piñon, que tecem e destecem os subterrâneos fios do 
Pão de cada dia, que ela serve ao imaginário de quem continua a amar a 
literatura em tempos de inescondíveis fórmulas de embrutecimento do 
espírito, constituem-se num renovado convite para um exercício de lei-
tura que, diria Horácio, “ensina deleitando e deleita ensinando”, cum-
prindo, deste modo, uma dupla missão: ampliar os horizontes de nossa 
humanidade e proporcionar-nos o prazer de instigantes e libertadoras 
descobertas. 



Um “fotoneto” de Davino 
Ribeiro de Sena

Paulo Henriques  Br itto

Davino Ribeiro de Sena, um dos melhores poetas bra-
sileiros de sua geração, inventou uma forma poética 
que vem utilizando há alguns anos: o fotoneto. Em 

1999 ele publicou Vidro e ferro, uma coletânea contendo exclu-
sivamente poemas que seguem esse formato, e repetiu o feito 
em 2015, com o lançamento de Ternura da água. Haveria mui-
to a dizer sobre este seu novo livro, em que o autor reafirma 
sua preferência pela poesia narrativa; mas limito-me a fazer 
algumas observações sobre a forma criada por ele, examinando 
um dos muitos poemas excelentes incluídos na sua mais recen-
te publicação.

O nome escolhido pelo poeta para designar a nova forma, 
“fotoneto”, afirma de modo explícito seu parentesco com o 
soneto, e ao mesmo tempo sugere uma ênfase na imagem, na 
captura de um momento. Essa ênfase talvez seja excessiva: ainda 
que muitos dos poemas de Davino explorem imagens, também 
é grande o número de peças de reflexão lírica, e maior ainda o 
de textos de cunho narrativo. Nas mãos do autor, o fotoneto, 
tal como o soneto, é uma forma que pode ter temática amo-
rosa (ver “Peixe e alga”, que estabelece um belo diálogo com a 
“Arte de amar”, de Bandeira), memorialística (vários poemas 
da seção “Infância”), metalinguística (“Não cabe talvez”) ou 
qualquer outra. Porém o componente “-neto” é preciso: de 
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fato, o fotoneto é uma versão expandida e afrouxada do soneto. São 
duas estrofes de seis versos cada, seguidas de um terceto; métrica e es-
quema de rimas são semilivres. O metro predominante é o octossílabo, 
mas a contagem de sílabas varia de seis a dez; as rimas, completas ou 
incompletas, não obedecem sempre a um mesmo esquema, e nem todos 
os versos rimam. Um padrão rímico que aparece frequente é aabbcc nas 
duas primeiras estrofes, com a possibilidade de um ou outro verso esca-
par do esquema e uma tendência geral a um número menor de rimas na 
segunda estrofe do que na primeira. No terceto, a configuração rítmica 
é ainda mais livre; o mais comum é rimarem apenas dois dos versos. 

Há semelhanças tanto com o soneto italiano quanto com o inglês. 
Cada sexteto costuma corresponder a um único período gramatical e 
desenvolver uma etapa de um raciocínio, ou narrar um trecho de uma 
história. Os sextetos, portanto, assemelham-se aos quartetos de um so-
neto italiano. Já o terceto muitas vezes é um arremate com força epi-
gramática, evocando o dístico final do soneto inglês – semelhança que 
se acentua mais ainda nos casos (frequentes) em que rimam os dois 
últimos versos. O poeta consegue manter um equilíbrio constante entre 
constrição e liberdade, evitando os extremos da formalidade rígida e da 
ausência de regras. 

Examinemos um dos pontos altos do livro, que combina com virtuo-
sismo a atenção cabralina a um objeto físico e um subjetivismo melan-
cólico à Drummond.1

ELOGIO DA CAMA 
És o mais gentil dos quadrúpedes 
e em tua garupa os humildes 
aprendem a esquecer o dia 
obtuso e fixo no sussurro 
que teu galope enfim transforma 
em eco suportável do mundo. 

1 Sigo aqui a convenção de usar maiúsculas para designar as estrofes de um poema, e números colocados 
após as maiúsculas para designar os versos. Assim, B3 significa “terceiro verso da segunda estrofe”).
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És a jangada sobre as ondas 
e o silêncio, paradoxal, 
fez-te fixa, sobre o sereno 
mar que navego toda noite 
com os remos da oração, simples 
consolo: “o mundo tem jeito”. 

O mundo não tem jeito, mas 
tu aceitaste, sem pedir nada, 
de meu corpo a feia massa.

Como costuma ocorrer nos fotonetos de Davino, há uma semelhan-
ça estrutural entre os sextetos que não se mantêm no terceto, o qual tem 
a forma de uma coda. Em A e B desenvolvem-se duas metáforas: a cama 
é comparada primeiro a um quadrúpede, depois a uma jangada; em am-
bas as estrofes o verso inicial começa com “És”. Em C, a metaforização 
é abandonada.

No plano métrico, constatamos que em sua grande maioria os versos 
são octossílabos; o mais longo, A6, tem nove sílabas, e o mais curto, 
B6, sete. Como é comum na poesia de Davino, não há células métricas 
padronizadas. Mas nos primeiros versos de A ocorrem cinco células 
ternárias, que inevitavelmente põem em destaque o plano rítmico. Isso 
é oportuno, já que a cama está sendo comparada a um animal de mon-
taria:

 -   -     /    -   /   -      -    /  -  - 
És o mais gentil dos quadrúpedes

-     / -   -   /   -      -   /   -
e em tua garupa os humildes 

-    /   -     -      -  /  -   /-
aprendem a esquecer o dia
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A presença dos anapestos é discreta, mas parece ser significativa, já 
que nas duas estrofes que se seguem o ritmo é predominantemente bi-
nário ou quaternário. 

Passemos ao plano fonológico. Em A, as rimas incompletas em 
/u/ e /i/ – apenas o quinto verso, que termina com a tônica /ɔ/, 
não rima – são reforçadas por assonâncias das mesmas vogais, como 
em “gentil” e “garupa”, com destaque para o par “obtuso e fixo”. Em 
B, as rimas escasseiam – há apenas a rima “sereno”/“jeito”, reforçada 
pela assonância em “remos” – e abundam as aliterações com sibilan-
tes, já introduzidas na estrofe anterior: o /f/ de “fixo” e “enfim” 
de A4 e A5 ressurge em “fez-te fixa”, e os /s/ da estrofe anterior 
aparecem com mais força ainda: “sobre” (duas vezes), “silêncio”, “pa-
radoxal”, “fixa”, “sereno”, “oração”, “simples” e “consolo”. O som 
/ʒ/ de “jangada”, presente no início de B1 – e também em A1 (“gen-
til”) – reaparece para fechar a estrofe em “jeito”. Em C, reaparecem 
as três vogais utilizadas nas rimas das estrofes anteriores, /u/, /i/ e 
/e/, mas com uma única ocorrência tônica para cada uma: “mundo”, 
“pedir” e “jeito”. A vogal que domina os versos finais, em rimas e as-
sonâncias, é /a/, tônica em “aceitaste”, “nada” e “massa”, e átona em 
“mas”. O final em /a/ dos três versos do terceto faz deles uma versão 
expandida do dístico final do soneto inglês.

Passemos para o plano semântico. Em A, o eu lírico ainda está preso 
ao dia; a cama galopa, de modo suave e sussurrante, com sons que ainda 
ecoam o mundo; em B, quando o corpo mergulha no sono, o movimen-
to da cama é como o deslizar silencioso de uma jangada num mar sere-
no, e o mundo está tão distante que parece ter “jeito”. C começa evo-
cando o final do B, corrigindo “o mundo tem jeito” para “o mundo não 
tem jeito”, e estabelecendo uma conexão também com A6, que termina 
com “o mundo”. Mas C não dá prosseguimento à estrutura precedente: 
o eu lírico agora se afasta de uma visão metafórica e idealizante, na qual 
a cama é montaria e jangada e o mundo tem jeito, e afirma a realidade 
prosaica de que a cama é apenas uma cama e o mundo não tem solução. 

Se a forma do fotoneto estabelece uma diferenciação entre o mun-
do da imagem poética (A e B) e o mundo real (C), ela ao mesmo 
tempo os integra, pois A, B, e C formam juntos um único poema.  
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E mesmo o abandono da visão metafórica não é completa: a cama 
continua a ser “tu”, um ser a quem o poeta se dirige, e que nada 
pede em troca da aceitação do seu corpo. Como na melhor poesia da 
tradição moderna, em Davino Ribeiro de Sena o reconhecimento da 
realidade prosaica não impede a que se escrevam poemas – ou, dito de 
outra forma, a percepção poética do mundo não contradiz a existên-
cia no mundo real. 



Crateras na região do 
terminador lunar.



c o n t o

A deusa dos pés de jasmim, 
disse João do Rio

Flávio  Moreira  da Costa 

“Dance me to your beauty,
with a burning violin.
Dance me trough the panic (...)
Dance me to the end of love.”

Leonard Cohen

Um dia antes, ao cruzar com Paulo Barreto na Rua 
do Ouvidor, ele me saudou e se despediu com um  
convite:

– Aparece lá em casa para uma ceia especial, ó Gilber-
to Amado!

E prosseguiu seu caminho João do Rio, me deixando com 
o inesperado do convite.

Sim, Gilberto Amado sou eu, tenho vinte anos e pouco tem-
po de Rio de Janeiro. E Paulo Barreto, o grande João do Rio.

I

“Lá em casa” era por ali no Centro do Rio, Rio de Janeiro 
da bela época da Belle Époque, pois corria o ano de 1916. 

Provinciana e grande petite ville tropicale? Talvez não, pas de tous, 
nada disso, pas de deux: há pouco chegara uma certa Dama do 
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Mundo e da Arte: a deusa Eleonora Duncan incluíra nosso Rio de 
Janeiro em sua primeira e famosa e talvez derradeira tourné pela Améri-
que Latine.

Bastava isso para nosso nacional e (aí, sim) provinciano orgulho, mas 
a verdade é que a Diva de todos os palcos e de todos os passos estava 
com 38 anos, sobrevivendo bravamente à tragédia “procedida de morte” 
de seus dois filhos menores – e nesse sentido, sim, ela dançava no abis-
mo, à beira do abismo: dançava para viver.

Não no abismo da memória, mas no palco do Rio de Janeiro – e 
segundo seu cronista mais famoso, meu amigo Paulo Barreto, de nome de 
plume João do Rio, que só a chamava de “a Divina Eleonora” nos seus 
artigos nas folhas:

“Ao saltar no Municipal, que esta noite deve ser um templo sagrado 
pela divina penetração da harmonia da vida, lembro, cheio de saudade, 
um dos grandes momentos de transformação do meu cérebro. Era em 
Paris, em janeiro de 1910, por um dia de neve e à porta do Gaité Lyrique. 
Lugné Poe perorava acerca da sua última descoberta:

– Ela é a Grécia que de novo conquista o mundo!
Tout Rio só falava nela, agora em 1916. 
E eu, pobre intelectual jovem, não cheguei a assistir essa Divina Dama, 

nem em Paris antes onde nunca tinha estado, nem agora então no nosso 
Theatro Municipal. Sabia (os comentários eram frescos) que ela, sozinha 
no palco enorme, iluminou o teatro inteiro – “minha alma, é minha alma 
que dança” –, a cena toda era seu corpo em movimento e harmonia. 

Ovacionada. 
No dia seguinte, João do Rio ainda subia às nuvens:
“Eleonora! A Divina Eleonora! Que o seu corpo musical seja bendi-

to, que os seus pés de jasmim sejam sagrados, que as suas mãos de anê-
monas aéreas sejam beijadas. Ela redimiu o Municipal da mediocridade. 
Deusa da arte, mulher som, voo, sonho, Perfeição!”

Loas, dirão. Licença poética de quem escrevia a crônica da cida-
de? Crônica falada, também, nas mesas da Colombo onde Paulo/João 
mais se excedia, e citava Platão, Leonardo da Vinci, Goethe, Luciano 
de Samosata, pois a bailarina de pés de jasmim valia para ele qualquer 
superlativo – ela era
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“a terna Primavera”
“a sacerdotisa incomparável”
“a própria harpa do poeta!”
“a alma da dança como a comprenderiam os gregos”

II

Grega, não, mas carioca, a Av. Gomes Freire risca o Centro em linha 
reta e amparada e enfeitada em ambos os lados por velhos sobrados 
lusitanos. (Muitos anos depois, escreveria eu: “Tinham os sobrados 
engradamento e madeira da maior ou me-
nor altura, e com gelosias abrindo para a 
rua: nos mais severos, porém, ou de mais 
pureza de costumes, as grades de madeira 
eram completas, estendendo-se além das 
frentes pelos dois extremos laterais e pela 
parte superior onde atingiam a altura dos 
próprios sobrados, que assim tomavam feição de cadeias. Nessas gran-
des rótulas, ou engradamentos, também se observavam as gelosias e, 
rentes com o assoalho, pequenos postigos, pelos quais as senhoras e as 
escravas, debruçando-se, podiam ver, sem que fossem facilmente vistas, 
o que se passava nas ruas.”)

III

Subi um lance de escadas espremidas e, lá no alto, João do Rio me 
recebeu com suas habituais (tão habituais que já me pareciam naturais) 
afetações, pacholices, de artista que deseja e até mitiga por aprovação 
e aplauso.

No entanto, sua deixa desta vez foi em tom bem mais baixo e conti-
do, pois ele sabia que a grande atração daquela noite não era ele. 

Ele se rendia a um poder mais alto.
Era ela. Ali à minha frente.
Devo ter feito cara de tolo, ou de mero espanto; a surpresa nos des-

concerta. Foi o que aconteceu quando ele me apresentou à maior baila-
rina do mundo, Isadora Duncan em pessoa.
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Recobrei-me dos sentidos para beijar-lhe a mão 
– “Enchanté, Madame!” – e havia menos formalismo da parte dela do 

que nos olhos e gestos do nosso introdutor de Oscar Wilde.
Como traduzir em palavras o que eu senti? Eu ali, tão jovem, como 

único convidado além da bailarina dos nossos sonhos, dos sonhos do 
mundo. 

Recompus-me, reuni e escondi minhas forças internas e provincia-
nas, tornando-me o máximo cosmopolita possível – e preparei-me para 
o primeiro ato. 

Sim, transformei logo meu espanto em non-chalance, algo blasé, diria, 
como se tudo aquilo fosse muito natural – uma ceia de celebridades, 
uma brasileira e outra mundial. Era só fazer de conta que não passavam 
de apenas dois seres humanos.

E entrando assim no clima, pus-me a falar, consciente de que a língua 
(pelo menos de acordo com a etimologia) é feita só de argúcias.

IV

Ato número dois:
O apartamento, ou deveria dizer studio ou concièrge?, de João do Rio 

não era um lar: era uma biblioteca, tal a promiscuidade de livros e ob-
jetos estranhos, como – ou seria invenção minha e da minha memória? 
– uma réplica reduzida da bandeja com que foi entregue a Salomé a 
cabeça de João Batista.

Mas os livros, ah!, os livros, não era uma visão haxixienne nem de 
nuvens de ópio: as estantes ocupavam o andar inteiro, de tal forma que 
não havia sala de visitas nem mesmo... cozinha. 

Mesmo assim, havia à mesa belleepoquemente preparada, sob os olhares 
das estantes.

Ceamos? Mas ceamos como, se não havia cozinha, direis? Sofisti-
cado, João Paulo do Rio Barretto sempre foi. Seus detratares diriam: 
pernóstico. Ele pensara em tudo:

Um maître português, silencioso, trouxera toda a ceia, dos guarda-
napos aos vinhos francês, do Restaurante Belle Époque ali da Lapa, 
seguindo recomendações pormenorizadas do cronista.
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Ah!, sim, esqueci do menu, mas não esqueci do clima, da conversação, 
daqueles minutos todos de uma comunhão de almas. Era como um es-
petáculo ao vivo e que só tinha eu como espectador. Não, não bati pal-
mas por exigências do meu autocontrole civilizatório, ao mesmo tempo 
sofisticado e provinciano.

Sei que não é a mesma coisa, mas bato palmas agora, ao relembrar, 
depois da cortina descer neste segundo ato.

V

Sorvete de maracujá como sobremesa.
Haveria melhor propaganda do Brasil?
Isadora Duncan, ao menos, saboreou-o em meio a grandes louvores, 

arregalando os olhos e com a boca brilhando de prazeres:
– It’s wondeful! Fruit de passion, quel merveille!
Isadora Duncan às vezes abandonava o inglês e exprimia-se num 

francês algo gutural, virgulando cada oração com um n’est pas, mon 
chérie? E era uma voz que era também dança, de um timbre puro e 
mágico e...

O diálogo e a compreensão se dava assim: o timbre, a música de sua 
voz dizia tudo, era a comunicação em si mesma.

João do Rio trazia nos olhos a alegria, a algazarra, quiçá a algaravia 
de seus sentimentos momentâneos, às vezes misturando francês com 
palavras em inglês. Mas nosso snob cronista sabia sentir-se à vontade e 
tratava a musa-bailarina do século como se ela fosse sua amiga, irmã ou 
namoradinha de infância.

Pensei: talvez João do Rio inventasse sua própria espontaneidade.
O mesmo não acontecia com Isadora (sim, já virara eu íntimo...):
– Ela sentia-se em casa, ao mesmo tempo no palco e na plateia.
Ainda bem, pensei, ou penso agora: se João tivesse tentado enquadrá-

-la em convenções e cerimônias, pensava (ou penso agora?), talvez ela 
não se sentisse tão à vontade.

Falei em musa, em artista consagrada; não falei da mulher. Que era 
translúcida e transparente como não se vira ainda nas ruas e salões do 
Rio de Janeiro de tantas mulheres bem vestidas e... muito vestidas.
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Isadora jogara sobre os ombros e o corpo uma longa écharpe escarlate, 
como uma túnica leve, levíssima, dando a sensação que o vento iria des-
vesti-la a qualquer momento – e mais nada, rien de tout, pois sob a écharpe 
que se fazia de túnica, o que se via era o que não se via: havia apenas, se 
me perdoarem a expressão da época, o diáfano véu da fantasia.

Ela às vezes se queixava do calor, mas não com muita ênfase ou de-
sagrado, e deixava cair uma parte da écharpe. 

E seus ombros nus era um brilho só, uma iluminação no universo 
dos meus olhos.

VI

Aprés le vin regando a ceia e do sorvete de fruta da paixão, borbulhava 
o champagne nas taças e logo nas cabeças de nós outros, mortais. (Desa-
costumado, mas precavido, eu era econômico nos goles.)

Logo, Isadora Duncan mergulhava numa espécie de transe, embora 
(me parecia) não fosse bem assim que a música tocasse:

Mudou a sintonia, mudou a harmonia, mudou o tom.
E ela passou a balbuciar e logo a murmurar frases incompreensí-

veis que, quase todas, terminavam em cantilena, cantochão ou lamento, 
como uma peça, sei lá, de Chopin, e a deusa virava criança, ria em riso 
que crescia e crescia e acabava em choro.

Mas de repente a euforia voltava:
– Vamos, então? Vocês me levam?
Isadora Duncan queria visitar a cachoeira do Alto da Tijuca; a ca-

choeira e o luar.
A saída de casa foi também a saída daquele impasse nosso, da crise 

pessoal que ela não conseguiu esconder. Escondera-a agora, e bem, pois 
ela era só entusiasmo.

Um manto de escuridão caía sobre a Avenida Gomes Freyre, a des-
peito dos poucos pontos de luz a queimar óleo de baleia.

Um táxi estava à nossa espera. (Concluiu que João do Rio, já progra-
mando o passeio noturno, combinara com o motorista.)

A noite tomava conta de tudo; na altura da Conde de Bonfim, um 
luar magestático passou a nos a companhar.
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– Wonderful, c’est magnifique! – dizia ela, ao descermos.
Seguimos um trecho a pé, mato adentro, e a própria natureza parecia 

controlar a euforia do champagne.
Ei-la à nossa frente, Sua Majestade a cachoeira!
Quando, um atrás o outro, João do Rio à frente, subimos por uma 

grande pedra arredondada devido aos jatos das águas a cair com força e 
ritmo certeiro, Isadora revelou-se atordoada com aquele vozerio assus-
tador e assombrador da própria mata. O encanto era irmão do delírio, 
e logo ela parecia misturar nos olhos e na mente sonhos e pânicos. Sim, 
choramingava como uma criança abandonada, em meio a pequenos uivos 
e gemidos da Mata, regados subitamente por um enorme placht-placht das 
águas nas pedras.

Por pouco a floresta não desaparecia num abismo. Mas logo voltou 
o contorno da noite, com seu mistério e polifonia.

– Oh!, mon Dieu de la France! – E Isadora parecia acordar-se.
E parou e olhou e repetiu, correndo pela pedra maior:
– Oh!, God! My God!
Como a bailarina que era, como se deslizasse em pleno palco, lá se-

guiu ela, subindo, em direção à cachoeira.
Eu e João do Rio, atrás, sem perdê-la de vista.
Quando ela chegou lá em cima, olhou para nós e gritou:
– Me joguem um galho de árvore, um ramo...
Arrancamos um galho pequeno e jogamos para ela.
Ela segurou-o na transversal, apertando-o contra o peito, e pôs-se a 

niná-lo contra os seios já nus, como se fossem – ela e o galho, juntos, 
uma coisa só – uma criança.

Ainda vejo aquela lua no céu até hoje.
Ainda vejo a mesma e luminosa e explícita como numa pintura, 

a lua por cima daquela cena e cenário todo, melhor iluminado que 
os mais certeiros spots dos melhores teatros – e aquela mulher com 
um galho nos braços, a água rolando mais iluminada atrás – ainda 
escuto aquela música e inquietação do rumor das águas. Rumor que 
era música e dança, brilho definitivo que ela nunca antes jamais nos 
dera em teatro algum, em nenhuma de suas criações, desempenho 
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definitivo e efêmero com o corpo de dança, com os pés de jasmim – a 
própria harmonia.

Era a música a dançar.

VII

Isadora Duncan, cabelos soltos nos ombros do cronista, adormecia, 
quando voltamos para o Centro.

Sim, ela adormecia e o dia amanhecia.
Amanhecia.

(Rio, 1989/2009)

P.S.: “Aí conheci também o poeta João do Rio, muito querido da mocidade do Rio, onde, 
aliás, todos parecem ser poetas. Quando passeávamos juntos, éramos seguidos pela rapa-
ziada, que gritava: “Viva Isadora! Viva João do Rio!”

Minha Vida, Isadora Duncan



c a l i g r a m a

Cristiano Burlan

Cristiano Burlan nasceu em Porto Alegre, em 1975.  
É diretor de cinema e teatro e professor. Tem em sua 
filmografia mais de 15 filmes, entre ficções e documen-

tários. A maior parte de sua filmografia participou de impor-
tantes festivais. Seu documentário “Mataram meu irmão” foi 
o vencedor do É Tudo Verdade 2013. Sua última ficção “Fome” 
angariou prêmios em diversos festivais, dentre eles o de Me-
lhor Som e Prêmio especial do Júri pela atuação de Jean-Clau-
de Bernardet no Festival de Brasília.

 � Sinopse
Nas veredas da metrópole paulista, um velho homem (Jean- 

-Claude Bernardet) abandona o passado e deambula na invisi-
bilidade. Carrega consigo apenas um carrinho, alguns trapos e 
a velhice. Depois que se viu a morte é possível morrer de amor 
por alguém?
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Foto: Charlene Rover.
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Foto: Charlene Rover.
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Foto: Charlene Rover.
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Foto: Charlene Rover.
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Foto: Charlene Rover.
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Foto: Charlene Rover.



Conjunção de 06/07/14 entre Lua e Marte 
(ponto luminoso à esquerda da Lua).



p o e s i a

Monica Giraldo Hortegas

Monica Giraldo Hortegas é Mestra e Doutoranda 
em Ciência da Religião pela Universidade Federal 
de Juiz de Fora e psicóloga formada pela Universi-

dade do Estado do Rio de Janeiro.  Interligando saberes como 
arte, psicologia, religião e filosofia, seu trabalho de doutorado 
pesquisa um conto chinês do século XII chamado O boi e seu 
pastor e a filosofia zen budista da Escola de Kyoto.  Sua disser-
tação de mestrado transformou-se em livro chamado: Mandalas: 
o impacto das tradições religiosas na obra de C. G. Jung, editado pela 
Fonte Editorial. Ambas as pesquisas relacionam os conceitos 
Self  e Deus.
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O trem

O trem e sua máquina pesada,
seu apito que sibila,
seus trilhos.
A fumaça que preenche o ar
e que se mistura com o vale,
o céu azul,
um par de vacas que pastam.

Não há separação entre o trem e o todo.
São um só
no movimento incessante do tempo
que percorre apagando estradas. 
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Poeta: substantivo feminino

Dizem que homem é poeta
e mulher poetisa.
Eu não me considero 
rabo nem resto,
sufixo de coisa alguma,
nem costela de Adão.

Eu quero é engolir as palavras inteiras,
rasgar as roupas do outro,
palitar os dentes,
esfregar as mãos na barriga
e sorrir satisfeita.

Eu quero é ser poeta.
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Amor mineiro

Mineiro quando se apaixona
diz: apaixonei,
bem primitivo.
Sem pronomes oblíquos,
sem excessos,
sem curvas.

Palavras de menos, amor demais. 
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Lavadeira

Tem uma tristeza
que veio e não quer largar.
Sacudo a saia,
tiro poeira,
invisto contra
mas de nada adianta.
Queria ser lavadeira,
esfregar a tristeza que nem roupa,
levantar espuma branca,
estendê-la ao vento
e fazê-la virar contentamento.
Mas hoje é ela quem manda:
dona da casa,
senhora da festa,
rainha de sombras.
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Companheiro

cum panis

Comer o pão, juntos,
todos os dias.
Comer o pão e beber o vinho;
o pão que o diabo amassou;
não ter o que comer.
Quem não tem pão
come bolo.
Comer o bolo da festa.
Compartilhar
migalhas e poesias
todos os meus dias.



Ramon Nunes Mello 

Ramon Nunes Mello (14/02/1984), natural de Ara-
ruama, Rio de Janeiro, é poeta, jornalista, escritor e 
ativista dos Direitos Humanos. É autor dos livros 

de poemas Vinis mofados (Língua Geral, 2009), Poemas tirados de 
notícias de jornal (Móbile Editorial, 2011) e Há um mar no fundo 
de cada sonho (Verso Brasil, 2016). Organizou Escolhas (Língua 
Geral/CarpeDiem, 2009), autobiografia intelectual da profes-
sora Heloisa Buarque de Hollanda; coorganizou com Heloisa 
Buarque Enter, antologia digital (2009) e com Marcio Debellian, 
Maria Bethânia Guerreira Guerrilha, de Reynaldo Jardim (Móbi-
le Editorial/Debê Produções, 2011). É curador da obra dos 
poetas Rodrigo de Souza Leão (1965-2009) e Adalgisa Nery 
(1905-1980).
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gatografias e outras artimanhas

Para Ana Cristina César

I
todo gato tem um pouco de silêncio

II
silêncio e borges gostam de escutar o som  
dos violinos quietos atentos me ensinam  

todo o desejo pode ser eliminado pela meditação  
apesar do sofrimento causado  

pura ignorância

III
silêncio 

pode ser um gato preto 
discreto que gosta 

de subir no piano à noite 
miar de madrugada e comer 

plantas pela manhã 
não há regra 

é certo, apenas, sua leveza  
e desconfiança  

sem nada dizer esbanja doçura 
delicadeza 

essa palavra felina 
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IV
magro, muito magro, cara de menino escondendo quase trinta e três 
anos de safadeza inteligente, tenta parecer mau, mas não consegue. 
bonitinho demais, sorriso largo e inocente acende um cigarro, liga a 

vitrola (françoise hardy e tuca) e diz 
se eu tirar a roupa você mia?
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o desconcerto do mundo 
ou concerto utópico da ocarina

I
num futuro próximo não existirá mais livros de poemas, pois melhor 
do que escrever poesia será praticá-la em vida. o maior momento de 

sua poesia será a própria vida, disse antes de despertar.

II
ilumine-se 

com o lento orgasmo  
da lua 

difícil mesmo é suportar 
a própria loucura

III
nos encontramos  

no espaço
fora do tempo  

(viver exige silêncios) 

IV
gira  

minha cabeça  gira como depois de dançar 
o mundo 

é minha musa híbrida  
homemulher liniker bigodebatom 

rodopiando rodopiando rodopiando 
com a gargalhada alucinante de uma bela pomba-gira 

gira mundo cão 
gira 

V
e de repente 

almejou o universo 
como se fosse a própria  

casa



André Ladeia

André Ladeia é poeta e procurador municipal. Especia-
lista em Direito Internacional (Faculdades Milton 
Campos) e pós-graduando em Relações Interna-

cionais (FGV).  Autor de Suave como a morte (Penalux, 2014) e  
Alçapão (Oito e meio, 2016).
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Niilismo Contemporâneo

Se pudéssemos ouvir os murmúrios tolos dos mortos que se levantam,
Poderíamos compreender os lânguidos gemidos da nossa 
nefasta existência.

Dia após dia, morte após morte,
Há sempre um cortejo lúgubre por entre as flores que adornam 
o jardim
Há sempre parvos neófitos para apreciarem exórdios 
proeminentemente sofistas
Há sempre aquele sensacionalismo antropófago
Sedimentado por um lirismo barato
Para satisfazer
Às volúpias burguesas

Mas, no fundo, ninguém quer dizer nada
E fica tudo por isso mesmo
Vivemos no mundo do descaso
E esse axioma soa mais do que suficiente

Há sempre uma nuvem turva para estragar o sol de amanhã

Mas não podemos esquecer que
“vivemos no melhor dos mundos possíveis”

E estamos condenados
não só a carregar nossa cruz,
mas a rolar aquela pedra...

“Estamos condenados a ser livres”

Até que os deuses soprem novamente...
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Homem bom

Certa vez
Conheci um homem tão bom
Mas tão bom
Que quase era um cachorro.
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Despedida

Como os homens,
As árvores também caem
Após as tempestades
Elas secam
Seus galhos 
Escurecem...
São idosos
E crianças
Dizendo-nos
Adeus.

Lua Cheia

Quando escurece,
A noite é noite
Em qualquer lugar;

A alma silencia.

Não fosse pela
Coloração,
A lua cheia
Seria o sol. 
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A noite de Diógenes

O universo inteiro
Na palma das mãos;
As estrelas
Na ponta dos dedos

Lembrança

A infância 
Corre tanto...
Que se perde
Da gente. 

Transporte Público

As alças para segurar as mãos:
Enforcamento coletivo
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Três breves considerações sobre o Haicai

1) Haicai

Seria um ótimo
poema se não fosse
em três versos. 

2) Disciplina

Disciplina e rigor:
A distração dos haicaístas.

3) Sensibilidade

Os haicaístas perdem muito tempo estruturando seus versos 
Quando só deveriam senti-los...  
Não seria essa a verdadeira poesia da natureza? 
Todo o mais é haicai. 
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Nascimento

Quando nasci
A morte
Veio me visitar
E me presenteou
Com seu relógio negro

O coveiro que fez meu parto
Me benzeu
E depois
Começou a preparar a minha lápide

As bailarinas dançavam
Com a morte
Ao som de uma música lúgubre

Os sinos badalaram
Para comemorar o início
Do meu enterro.
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Primeiros Versos

Da rodoviária estropiada
Escrevo esses versos
Como quem morreu
E não conseguiu voltar

Os primeiros versos são eternos
Porque a alma assim o quis

Revisar sob o pálio da perfeição
Seria como mutilá-los
Tornando-os impuros

Os primeiros versos são inofensivos
Como o primeiro amor

Por que o poeta haveria de saber mais que o espírito?
(De ser mais pretensioso?)

O poeta é o instrumento da alma
que tem a contumácia em não se calar.



Vera Lúcia de Oliveira

Vera Lúcia de Oliveira ensina Literaturas Portuguesa 
e Brasileira na Università degli Studi di Perugia. Recebeu, 
em 2005, o Prêmio de Poesia da Academia Brasileira 

de Letras com o livro A chuva nos ruídos, publicado pela Escritu-
ras. A autora, que escreve tanto em português como em italia-
no, recebeu também outros prêmios nacionais e internacionais 
de poesia, e seus poemas foram traduzidos e publicados em 
várias antologias no Brasil, Itália, Alemanha, Romênia, Esta-
dos Unidos, Espanha e Portugal. Tradutora e divulgadora da 
literatura brasileira na Itália, organizou antologias de vários 
poetas, entre os quais Lêdo Ivo, Carlos Nejar e o português 
Nuno Júdice.
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Atravessar cada corpo

atravessar cada corpo
tocar o espesso do osso
que é nosso e do outro
estar onde se padece 
com fúria de paciência
estar onde se lavra uma horta
onde se lava uma roupa
onde se reza e se cura uma dor
estar onde se vive e onde se fenece
e ser esse morar e entrar nesse morrer

(Inédito)
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Se da borda para o centro

       Para Donizete Galvão (in memoriam)

se rói de dentro pra fora
se da borda para o centro
se começa nessa hora
em que o ser entra no tempo
em que o dia é esse poste
onde a fome não se mede
em que corpo quase volta
ao informe de ser feto
ponteiro já sem relógio
dobrado sobre si mesmo
nas pregas desta cidade
que o sorve de alimento

(Inédito)
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O carrossel

um dia o pai lhe deu um carrossel
o fino papel que se abria 
em suas mãos calosas
desvendou o que nunca vira
cavalinhos que se moviam
para baixo e para cima
enquanto os olhos 
não davam conta
de tanta minúcia
a cor da folha da caixa
a curva do polegar na espora
de cada animalzinho em seu brilho
o pai passou a tarde inteira
agachado no chão
vendo cavalgar no vento
a boiada em miniatura

(Inédito)
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A beleza

viu beleza nas parreiras sacudidas pelo vento brusco de inverno
viu beleza nas galinhas soltas por terreiros de cercas e balaustras   
viu beleza no mato que brotava de um chuvoso de janeiro lento e  
                    [pegajoso
viu beleza nos paralelepípedos que a enxurrada esfarelava em noites  
                [de insônia e pernilongos
viu beleza nas penumbras nos passos de algum gato faminto que geme  
                  [a sua falta de amor
viu beleza na cômoda onde tombam esses retratos de mortos que não  
                       [se foram
viu beleza nas pupilas dos postes imóveis na escuridão

(Inédito)
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Molhar a língua

molhar a língua em tinta de saliva
molhar em úmido de boca
em limo de comida 
mastigada e engolida
molhar na força da palavra
com que é dita pelo dentro
pela crosta e pelo visgo 
esse som e seu ruído

(do livro O músculo amargo do mundo, Editora Escrituras, São Paulo, 2014)
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A teia

viu o fiapo da teia
e na ponta o inseto
lutando para viver
o corpo emaranhado
quanto mais preso 
mais se debatia

pensou em salvar o bicho
lidou com o fio pegajoso
e o animal caiu
mas não voou
já estava dentro da morte
e não sabia

(do livro O músculo amargo do mundo, Editora Escrituras, São Paulo, 2014)
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Juntos

Dona Benta e Seu Benedito
andavam um na frente do outro
anos sempre assim, um parece que
chegando, sem nunca encontrar 
o outro

(do livro O músculo amargo do mundo, Editora Escrituras, São Paulo, 2014)



W. B. Lemos

W. B. Lemos, autor de Rasga-mortalha – poemas dos  
outros, é mestre em Literatura Brasileira pela 
UERJ e doutorando em Literatura Comparada 

na mesma universidade.
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Funerária Brás Cubas – Matriz

Marmota. Era melhor não, mas fiz: maus versos (não muitos), pouco caso 
(póstumo, é claro) de tudo (ou quase), de conta que já inexistia, ou que 
nada de mal estava acontecendo. Também, votos pra reencontrar alguém 
(lá, antes, ou cá, depois) a quem pudesse não desprezar muito – um raro 
leitor raro, talvez? 

Isso, porém, foi um antes do apocalipse.

(Agora – quando é agora? – precisava era ouvir tua voz – escrita, ao me-
nos –, ainda que só  em  certas partes de um bilhete  despedaçado, como 
único quebra-cabeça, há muito perdido, e, além disso, de montagem e 
decifração ora improváveis – repetindo o, então, inaceitável óbvio: exis-
tirá, a ti, vida além de mim!)

Aqui (onde, sinceramente, não sei), nada há ao meu redor que não seja 
fragmento, memória mínima do que vinha sendo indiferentemente di-
lacerado. Além, sequer a sobrevida em que flanar, sem risco de queda 
previsível na poça rasa do desespero (em tom menor, talvez) estéril e 
supérfluo – desprovido de qualquer sentido redentor.

Hoje em dia, pós-morte, restitui-se (no que restou de mim) a vaidade 
de expressão, se realizável (preferi não, despreocupem-se), cabível ape-
nas em tantas páginas quantas escreveria em busca do tempo perdido, 
romance que não tive tempo – nem suficiente paciência – tresler.

Por fim, naqueles últimos momentos (horas ou minutos?), a detestável 
urgência de chorar, inconsolavelmente (risos), ficou reprimida no mais 
íntimo e frustrado escaninho de minha alma um tanto morta. Alma 
morta... é péssimo (será mesmo?), mas o que lembra, Bobók? Dostoiévski? 
Não. Esse era casa dos mortos. Ora, é Gogol, mas no plural (também essa, 
à época, outra ficção não lida ainda, é pena), Almas mortas. 
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Temo(s) Tao-Nome

Mistério fora, 
era antes,

aquele que é, 
e há de ser, 

e ser 
e 

ser,
o que fora, 
era e ainda 
Império é.

Se não o posso conhecer,
que o venha a descrever:

soberano antigamente ignorado,
depois de amado e conhecido,
e logo então bem desprezado.

Fonemas mal-pronunciados
em não mais que quatro letras:

o dito sempre-eterno, 
soletrado Tetragrama:
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YHVH

Lhe valha a autoria escondida
de obra semiconcluída:

vera imagem em homem-húmus,
feito um roto cão de palha,

vazio-vaso e velharagem,
terravermelhar.

Esse frágil-tênue sopro-argila
tinha a carne triste assim,
como em poucos livros vi:

onde estremece e pena em lama
– Mal desgarrado, o grão mortal – 

a desfigura Transumana.
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Dramaturgia (pós-)aristotélica (um esboço-estudo)

Do tempo (cíclico-espiralado ao infinito, ou seja, à Beckett): 

Decorrer de alguns poucos anos da existência de artistas semifracassa-
dos ou frustrados, de classe média baixa, pobres, miserandos ou quase. 

Do (alugado) (des)lugar:

Um ateliê instalado em desassossegada mansarda pessoana, ou num 
pequeno quarto (para desgosto dostoievskiano) de pensão, ou, ainda, 
em cubículo de apartamento dividido com outros artistas, exilados do 
mundo e de si mesmos nesses cômodos mínimos.

Da quase (in)ação dos (arque)típicos personagens: 

I – Um artista plástico contemporâneo – obcecado, e paralítico, por 
Duchamp, é claro – ainda assim – por divertido tédio e inevitável fome 
–, vive e pinta, e, por desfastio, esculpe e entulha, sem qualquer outro 
emprego de si. Como pintor, não sabe se ou o quanto é talentoso e por 
isso não consegue avaliar o valor de seus próprios quadros, nem muito 
menos lhes atribuir preço. 

II – Um marchand (para não dizer mercador) principiante, ex-corretor 
imobiliário desempregado. Graduado e pós-graduado em filosofia – es-
pecializado em estética, mas ignorante do que seja o mercado de arte 
–, é apreciador e está muito interessado, como que por um proble-
ma lógico-matemático – mas simultaneamente metafísico –, na venda 
do trabalho do pintor, mas também incapaz de valorar e comerciar os 
mesmos quadros. Apesar de contaminado pela dúvida, conseguiu uma 
cliente – uma única cliente que sempre retorna a comprar ou, pelo me-
nos, tentar comprar aqueles resultados pictóricos. 
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III – Uma esteta e ex-contumaz compradora de arte em situação eco-
nômica ora pouco melhor que a dos demais personagens, tornada em 
mecenas pelas circunstâncias. Retorna mensalmente ao ateliê do artis-
ta para se aventurar a comprar seus quadros – apenas um de cada vez. 
Enfrenta alguma dificuldade, restritiva de suas escolhas, pois nenhu-
ma dessas obras tem preço, e é ela quem tem de, sem muito auxílio, 
arbitrar o valor que pagará, embora não possa pagar muito, mesmo 
que queira.
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Lettera innamorata
               Para Caroline

Última escrita,
diagnose. 

Ao solo,
perco os meios 
de pensar-dizer, 

conexos; 
confuso acerca do que seja 

mundo ou eu. 

Subjeto enamorado, 
tudo em mim 

se funde e desagrega 
em vão mutismo. 

O que os sentidos apreendem 
não desenha mais sentido, 

é inaudível gromelô. 

Linguagem a vir, 
se assim chamada, 

capaz de me expressar, 
de que não sei palavra agora, 

será aquela em que coisas 
mudas então me falam. 

Idioleto
a me servir um dia,

quem sabe após o túmulo,
ou qualquer comarca estranha

em que tua feminina lei
ainda impere.

Onde algo em mim
amor murmure.



Rastros de estrelas no interior de Goiás, 
causados pelo movimento de rotação da Terra.



Ewa Lipska

Cracóvia, 1945, poetisa polonesa considerada pelos crí-
ticos uma das mais respeitáveis vozes femininas da 
poesia do seu país. Ewa Lipska foi uma das funda-

doras da Associação de Escritores Poloneses (1989), membro 
do PEN Clube polonês e austríaco e Diretora do Instituto 
Polonês em Viena (1995-1997). Recebeu várias condecorações 
polonesas e internacionais, entre outras a Gloria Artis. Além 
de poeta é ensaísta.

Tradução: Tomasz Łychowski.
Consultores: Henryk Siewierski, Isabella Lychowski e Piotr Kilanowski.
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Przesłanie 

Tak pisać aby nędzarz 
myślał że pieniądze

A ci co umierają
że to urodziny 

*** (Zdobądź się wreszcie)

Zdobądź się wreszcie na jakiś ludzki krok.  
Nie bądź pośmiertny.

Zdobądź się na żywe zainteresowanie.
Nie nadużywaj śmierci.

Zdobądź się wreszcie
na zwycięstwo nad
grobem.

Nie odznaczaj się
krzyżem.

Nawet w zamkniętej klepsydrze
dzieje się pustynia.
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Mensagem

Escrever de tal modo que o pedinte
pense que é dinheiro

E os que partem desta vida
que é aniversário

*** (Crie, finalmente, coragem)

Crie, finalmente, coragem para fazer algo de humano.
Não sejas póstumo.

Permita-te um vivo interesse.
Não abuse da morte.

Conquiste, enfim, 
a vitória 
sobre o túmulo.

Não queiras te singularizar
pela cruz.

Até na clepsidra selada
acontece o deserto.
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*** (Nie zostałem wybitnym mężem stanu...)

Nie zostałem wybitnym mężem stanu.
Nie odkryłem żadnego kontynentu.
Nie napisałem dzieła które wstrząsnęłoby światem.
Nawet nie stać mnie było na wielkie morderstwo.
Nie podpaliłem niczyjego domu
(to we mnie dom spalono).
Dla nikogo nie byłem przykładem.
Ani dobry. Ani zły.
Niezdolny do miłości i do nienawiści.
Z brakiem charakteru
przypiętym do klapy.
Skazany na przeciętność
umieram obojętnie.
Mucha
która od wielu godzin
patrzy na mnie tępo
jest pewnie moim
alter ego.
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Não me tornei um grande estadista

Não me tornei um grande estadista.
Não descobri nenhum continente novo.
Não escrevi nenhuma obra que assombrasse o mundo.
Não fui sequer capaz de cometer um grande assassinato.
Não pus fogo à casa de ninguém 
(é em mim que a queimaram).
Não fui exemplo para ninguém.
Nem bom. Nem mau.
Incapaz de amar e de odiar.
Na lapela ostento
a minha falta de caráter.
Condenado à mediocridade
morro indiferente.
A mosca
que há horas
me encara com o seu olhar mortiço
deve ser o meu
alter-ego.
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*** (Nie uratowała mnie powódź)

Nie uratowała mnie powódź
Mimo że leżałam już na dnie.
Nie uratował mnie pożar
mimo że paliłam się przez wiele lat.
Nie uratowały mnie katastrofy
mimo że przejeżdżały mnie pociągi i samochody.
Nie uratowały mnie samoloty
które eksplodowały ze mną w powietrzu.
Waliły się na mnie 
mury wielkich miast.
Nie uratowały mnie grzyby trujące
ani celne strzały plutonów egzekucyjnych.
Nie uratował mnie koniec świata
ponieważ nie miał na to czasu.
Nic mnie nie uratowało.
Żyję.
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*** (Não fui salva pela inundação)

Não fui salva pela inundação
mesmo estando já submersa.
Não fui salva pelas chamas
embora há anos me consumissem.
Não fui salva por catástrofes 
mesmo com carros e trens me esmagando.
Tampouco por aviões 
que comigo explodiam no ar.
Desabavam sobre mim
muros de cidades imensas.
Não fui salva por cogumelos venenosos
e nem mesmo pelos tiros certeiros
de pelotões de fuzilamento.
Não fui salva pelo fim do mundo
pois para isso ele não tinha mais tempo.
Nada me salvou.
Estou viva!
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Ucz się śmierci

Ucz się śmierci. Na pamięć.
Zgodnie z zasadami pisowni
wyrazów martwych. 

Pisz ją łącznie
jak rzeczpospolita albo lwipyszczek.

Nie dziel jej 
pomiędzy umarłych.

Jesteś wybrańcem bogów.
Ucz się śmierci wcześnie.

Miłość do ojczyzny
też bywa śmiertelna.

Ucz się śmierci
w miłości.

Ucz się śmierci nie tylko
dla zabicia czasu.

Czas bywa samobójczy
i wisi godzinami na drzewach

Przepytaj siebie.
Przepytaj na żywo.
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Aprenda a morte

Aprenda a morte. De cor.
De acordo com as regras da escrita
de palavras mortas.

Escreva-a de modo composto
como malmequer ou couve-flor

Não a divida
entre os falecidos.

És o escolhido dos deuses.
Aprenda a morte bem cedo.

O amor à pátria 
também costuma ser mortal.

Aprenda a morte
no amor.

Aprenda a morte não apenas
para matar o tempo.

O tempo costuma ser suicida
e fica horas dependurado nas árvores.

Pergunta-te.
Pergunta ao vivo.



Cometa Machholz, em 15/12/04: “eis que se anuncia uma interrupção 
do espetáculo com a presença de um Átila cabeludo” (Machado de Assis)



Ryszard Krynicki

S ankt Valentin, 1943, poeta, tradutor, editor, um dos mais 
importantes representantes da poesia polonesa contem-
porânea. Nos anos 70 e 80 fazia parte da oposição ao 

regime. Foi um dos signatários da Carta 59, em protesto às 
mudanças que foram feitas na Constituição e por isso foi proi-
bido de publicar nos anos 1976 a 1980. Fez parte do KOR  
(Comité de Defesa dos Trabalhadores), 1977-1981 e chegou a fa-
zer greve de fome contra a prisão de amigos escritores. Ryszard 
Krynicki recebeu o Gloria Artis e várias outras condecorações. 

Tradução: Tomasz Łychowski.
Consultores: Henryk Siewierski, Isabella Lychowski e Piotr Kilanowski.
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Moja córeczka uczy się czytać 

Moja córeczka, dotąd nieomylna,
uczy się czytać i pisać 
i dopiero teraz zaczyna błądzić 

a ja swoje stare błędy ludzkości
przeżywam odnowa.
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A minha filhinha está aprendendo a ler

A minha filhinha, até agora infalível,
está aprendendo a ler e a escrever
e somente agora começa a errar

enquanto eu, de novo, vivencio
os meus velhos desacertos da humanidade.
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Czym jest poezja, która nie ocala Narodów ani ludzi?

Czym jest poezja, jeśli nie ocala
narodów ani ludzi,
ani narodów i ludzi przed samymi sobą,

lecz tylko to, co ludzie
i narody tak łatwo potrafią zniweczyć?

Czym więcej być może, jeżeli nie trwożnym
jak bicie śmiertelnego serca,
silniejszym od lęku przed nędzą i śmiercią

głosem sumienia?
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O que é a poesia que não salva nações nem pessoas?

O que é a poesia se não salva
nem nações nem pessoas 
tampouco nações e pessoas de si mesmas, 

mas apenas o que pessoas 
e nações tão facilmente conseguem aniquilar?

Que mais pode ser se não o aflito
bater de um coração mortal
mais forte do que o terror diante da indigência e da morte

a voz da consciência? 
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Wierzę

Annie i Stanisławowi Barańczakom

Powiem prawdę: czasem wierzę
w istnienie tamtego świata, wierzę w zjawy,
wampiry, wysysające mózgi i krew,
zresztą, może bardziej się boje niż wierzę
(co na jedno wychodzi w naszych czasach: bać się – wierzyć).
Staram się wtedy nie siadać plecami do drzwi,
drzwi żyją własnym życiem – powiem więcej: 
stałem się przesądny, już nie mówię głośno o swych marzeniach,
nadziejach, aby ich nie spłoszyć, unikam
wypowiadania słów, które potrafią się zemścić,
wykreślam je ze starych wierszy (zresztą
nie tylko ja), nie ukrywam jednak,
że niekiedy zapominam o środkach ostrożności,
piję wódkę, kocham kobietę, udaję się w podróż, myślę
telepatycznie, odwracam plecami
do drzwi – które żyją własnym życiem
i prędzej czy później się otworzą,
i prędzej czy później dotknie mnie
ta lodowata ręka, może tylko da mi znak
a może bez ostrzeżenia zaciśnie siẹ na moim sercu,
powiem prawdę: nie wierzę, aby to była ręka
Osipa Mandelsztama ani Georgla Trakla,
ani żadnego innego poety, który niezależnie od ludzkiej
czy nieludzkiej śmierci, jaka go spotkała,

ciągle jeszcze do nas mówi swoimi żywymi słowami.
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Acredito

Para Anna e Stanislaw Barańczak

Vou ser sincero: às vezes acredito
que existe um outro mundo, acredito em aparições,
em vampiros, que sugam cérebros, que sugam sangue,
aliás, talvez mais do que acreditar tenha medo
(o que dá no mesmo hoje em dia: ter medo – ter fé).
Então procuro não sentar de costas para a porta,
elas têm vida própria, digo mais:
me tornei supersticioso, já não falo em voz alta sobre meus sonhos,
das minhas esperanças, para não espantá-las evito
dizer palavras que podem se vingar,
risco-as de poemas antigos (aliás,
não apenas eu), mas é preciso dizer também
que às vezes relaxo, abandono toda cautela,
bebo vodka, amo mulher, viajo, penso
telepaticamente, viro as costas
para as portas – que têm vida própria 
e, mais cedo ou mais tarde, acabam se abrindo,
e, mais cedo ou mais tarde, há de me tocar
essa mão gélida, ou, quem sabe, ela apenas me dará um sinal,
ou, então, sem avisar, apertará o meu coração, 
sinceramente: não acredito que essa seja a mão
de Ossip Mandelstam ou Georg Trakl,
ou de nenhum outro poeta, o qual, não importa quão humana
ou desumana tenha sido a sua morte,

continua nos falando com palavras vivas. 
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Dobroć jest bezbronna

Dobroć jest bezbronna,

ale nie bezsilna.

Dobroci nie trzeba siły,

dobroć sama jest siłą. 

Dobroć nie musi zwyciẹżać 

dobroć jest 

nieśmiertelna
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A bondade é indefesa

A bondade é indefesa

mas não impotente

A bondade não carece de força,

a bondade é força em si mesma

A bondade não precisa vencer

a bondade é

imortal
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Poezja

Poezja bywa – jeśli wcześniej jest,
jak transfuzyjna krew i przeszczep serca
których dawcy, choć dawno pomarli
w nagłych wypadkach – to ich krew
żyje i cudze krwiobiegi spokrewnia

i cudze ożywia wargi
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Poesia

A poesia costuma ser – se antes é,
como o sangue transfusional e o transplante de coração
de cujos doadores, embora mortos faz tempo
em acidentes súbitos – é o seu sangue
que vive e a corrente sanguínea de outrem
transforma em parentesco

e de outros aviva os lábios



O fantástico Cruzeiro do Sul: “astros volúveis, que pelejam por 
momentos e morrem indecifráveis” (Euclides da Cunha)



m e m ó r i a  f u t u r a

Saudade de Francisco 
Venancio Filho1

Roquette-Pinto

Durante 37 anos – de 1909 a 1946 – acompanhei dia 
a dia a grande vida luminosa e justa de Francisco 
Venancio Filho. Naquele ano de 1909 tive a honra 

de ser escolhido para substituir, na cátedra de História Natu-
ral do Externato Aquino, o meu antigo professor A. Pacheco 
Leão. Voltei àquela Casa acolhedora e digna de onde, em 1900, 
saíra para a Faculdade de Medicina. Funcionava então o Ex-
ternato Aquino em um grande prédio da rua Riachuelo, em 
frente ao Plano Inclinado de Paula Matos.

Na turma confiada ao meu ensino tive a boa fortuna de en-
contrar um grupo de moços inteligentes, dedicados, honestos. 
Entre outros estavam lá Pitanga de Almeida, Fernando Raja 
Gabaglia e Francisco Venancio Filho.

Durante toda a existência Venancio foi o enamorado das 
coisas puras e belas. O amor da terra e da gente do Brasil 
foi nele um sentimento sério, sem clarinadas patrióticas, sem 
retórica, sem missangas e lantejoulas... Quase estou em dizer 
que o que Venancio tinha pelo Brasil era profunda, calma, 

1 In Vultos da cultura brasileira, Roquette-Pinto. Separata da revista Arquivos n.o 2. Ministério 
da Educação e Saúde, Serviço de Documentação da Imprensa Nacional, 1948.

Terceiro 
ocupante da 
Cadeira 17 
na Academia 
Brasileira de 
Letras.
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segura amizade. Ele estimava a sua terra e 
a sua gente.

Espírito sério, mas sociável ao extremo, 
servido por invejável bom humor – ponti-
lhando a frase com a nota graciosa e irô-
nica, fugindo com decisão a tudo que era 
dúbio e confuso – bem depressa tornou-se 
professor de prestígio singular.

O problema essencial que a sua moci-
dade encontrou foi a educação popular. O 
engenheiro civil trocou a carreira do cons-

trutor pela do apostolado da cultura do povo.
Assim o encontramos à frente de todos os grandes surtos edu-

cacionais deste país nos últimos trinta anos. Ele figurou na funda-
ção da ABE; fez parte entusiástica dos criadores da Radiodifusão, 
em 1923; formou, ao lado de Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, 
Raja Gabaglia, o desenvolvimento da educação municipal no Rio de  
Janeiro.

E ainda pouco antes de morrer doou ao Instituto de Educação – a 
nossa veneranda Escola Normal de Benjamim Constant – um impul-
so objetivo e acentuado. Do próprio culto à memória de Euclides da 
Cunha – grande traço de sua existência –, Venancio fez surgir um mo-
vimento de educação cívica sem paralelo no Brasil, tornando a cidade 
de São José do Rio Pardo um lugar de solenidades anuais do maior 
alcance social.

Na sua modéstia e na sua simplicidade a existência de Francisco 
Venancio Filho foi uma grande vida. O que ele realizou e o que dei-
xou escrito dão-lhe um posto excepcional na galeria dos nossos maio-
res mestres.

Aqui nestas breves linhas que a minha saudade inspira, quero deixar 
para o seu futuro biógrafo este conciso depoimento: os pessimistas, 
os retrógrados, os desiludidos, os desorientados – quando conheciam 
Francisco Venancio Filho – voltavam a ter confiança, fé, esperança no 
espírito humano.
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O Dante chamou tremulo del mare – ao jogo admirável dos raios de sol 
que incidem nas ondas.

A sadia inquietação espiritual de Francisco Venancio Filho deixou 
aos que o conheceram e amaram a lembrança do tremulo del mare no 
desassossego fecundo de onde resultam o que a vida pode ter de mais 
puro e belo.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS  
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(Fundada em 20 de julho de 1897)

As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III 
(1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro de 1896, foi aclamado presidente Machado de Assis. 
Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. A primeira sessão plenária da Instituição 
realizou-se numa sala do Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira  Patronos  Fundadores  Membros  Efet ivos

 01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
 02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
 03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
 04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
 07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
 08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
 10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
 12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
 13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
 14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
 18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
 21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
 23 José de Alencar Machado de Assis Antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo Carneiro
 25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
 28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa 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 Ferreira Gullar
 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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