
Deus está nos detalhes*

José Almino de Alencar

Se as coisas seguissem o seu curso normal, o que não é o próprio
das coisas, não estaria eu aqui, proferindo esta conferência so-

bre Américo Jacobina Lacombe, e em homenagem ao seu Centená-
rio, na qualidade, que assumo envaidecido e honradamente, de seu
sucessor à frente da Fundação Casa de Rui Barbosa. Em primeiro lu-
gar, porque sobre a sua obra – de historiador e de servidor público –
outros, alguns deles aqui presentes, seriam bem mais competentes
do que sou para formular o merecido juízo. Em segundo lugar, por-
que me situo em uma geração de cientistas sociais que, quando não
ignorava os seus trabalhos e de outros seus contemporâneos – Pedro
Calmon, Hélio Viana –, a eles votavam uma oposição, que acredi-
távamos ser metodológica: estranhávamos “aqueles homens que
pareciam se interessar pelos fatos históricos sem se interessar pela
história”, como vim a ler depois em Arnaldo Momigliano1; atitude
em parte fruto da nossa própria presunção científica, mas acredito:
reação também ideológica.
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* A propósito do centenário de Américo Jacobina Lacombe.
1 MOMIGLIANO, Arnaldo. As Raízes Clássicas da Historiografia Moderna. Bauru: EDUSC, 2004, p. 85.
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Na verdade, separava-nos a política e quando leio no seu depoimento à Isa-
bel Lustosa a afirmativa “O nosso grupo que era de direita tinha fama de fas-
cista”2, referindo-se a sua época de Faculdade de Direito em fins dos anos vin-
te do século passado e a companheiros como San Tiago Dantas ou Otávio de
Faria, vem à memória a imagem de meu pai, um quase contemporâneo seu, sete
anos mais moço e ingresso na mesmíssima Faculdade um ano depois da for-
matura de Lacombe, porém tendo com ele em comum os cursos de alguns dos
professores: tais como, por exemplo, Leônidas de Resende, professor de Eco-
nomia Política, considerado de esquerda, a quem ambos, meu pai e Lacombe
se referiam com igual admiração à inteligência e à erudição.

Meu pai, ao falar dessa parte de sua vida, certamente diria “O nosso grupo
que era de esquerda tinha fama de comunista”. E, no confronto dessas duas as-
sertivas, desenha-se o perfil de uma geração, esta comunidade feita de percep-
ções, de subjetividade ativa e de sentimentos, composta por homens que com-
partilham, de maneira distinta e conflituosa, dos dilemas e das alternativas po-
líticas, ideológicas e filosóficas no horizonte de uma mesma contemporanei-
dade. Neste caso: o Brasil daquelas décadas entre as duas grandes guerras.

Com o risco natural da simplificação e de repisar fatos conhecidos, diría-
mos que essa geração viveu, desde a década de 1920, a percepção de um siste-
ma republicano em crise, depois de o país ter conhecido sucessivamente uma
experiência autoritária com Floriano Peixoto e o grande acordo oligárquico da
“política dos governadores”, construído a partir de Campos Sales. Por um
momento, antes da Primeira Guerra Mundial, as discussões políticas se ocupa-
vam, sobretudo, do novo regime e haviam sido o apanágio principalmente dos
nostálgicos do Segundo Reinado – como Joaquim Nabuco, Eduardo Prado e
mesmo Oliveira Lima, entre outros – com o seu parlamentarismo, seu poder
moderador e a imagem de um monarca indulgente.

Em contraste, os anos 20 e 30 são marcados por novos e amplos confli-
tos na intelligentsia brasileira, reflexo de um debate mais generalizado, glo-
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bal, envolvendo sistemas de valores diversos, grandes projetos de mudan-
ças sociais e de construção de novos tipos de sociedades: embates entre li-
beralismo, comunismo, nazismo e fascismo, levando, por exemplo, à cria-
ção do Partido Comunista, da Ação Integralista, mas também a iniciativas
ideológicas e políticas no interior da própria Igreja Católica, partindo de
individualidades no clero e de grupamentos intelectuais e que visavam a
uma renovação espiritual da Igreja e a uma participação mais ativa na vida
social e política do país3.

Por essa época, o processo de diferenciação da economia brasileira, que toma-
ra impulso a partir do final do século XIX e princípio do século passado – evi-
denciado na expansão da lavoura cafeeira, no desenvolvimento industrial, ainda
que incipiente, no aceleramento do processo de urbanização e na emergência de
um mercado interno –, ia dando origem a uma estrutura social mais complexa e
diferenciada. O crescimento das camadas médias urbanas, a constituição do pro-
letariado que ia de par com o incremento da imigração europeia e a emergência
de uma burguesia industrial traziam novos atores que passavam a exigir uma
participação mais ampla e efetiva no cenário público brasileiro.

É um período de mobilização política e social, sobretudo nos grandes
centros urbanos, que se deixa ver tanto nas greves de um movimento operá-
rio ainda em seus primórdios, quanto nas agitações nos quartéis, onde a
camada jovem da oficialidade manifestava uma oposição crescente às elites
civis que se revezavam no poder central e nos estados. O processo político
era perturbado por uma sucessão de movimentos militares que, embora in-
cipientes, provocavam uma reação repressiva por parte do governo e leva-
ram, por exemplo, a frequentes períodos de estado de sítio, sobretudo na se-
gunda metade da década de 1920.
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3 A caracterização das teses desenvolvidas dentro da Igreja Católica e que deram origem ao Centro
D. Vital segue de muito perto o que se encontra sobre o mesmo assunto em: SALEM, Tânia.
“Do Centro D. Vital à Universidade Católica”. Publicado em: SCHWARTZMAN Simon (org.).
Universidades e Instituições Científicas no Rio de Janeiro. Brasília: Conselho Nacional de Desenvolvimento
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Como assinala Francisco Iglésias4, esses grupos descontentes ignoravam ou
excluíam a Igreja de seus programas e de suas soluções; de resto, ela havia sido
relativamente alijada do processo político por uma República que se definia
como laica, conduzida por líderes que provinham de círculos positivistas, evolu-
cionistas ou, pelo menos, indiferentes ao catolicismo. Nesse contexto, avulta a
célebre pastoral de D. Sebastião Leme de 1916, ao assumir a diocese de Olinda e
que vai servir de catalisador ou de inspiração a uma “rapaziada” (para usar um
termo caro a Mário de Andrade, que frequentemente assim designava os seus
companheiros de geração) ávida de conhecimento e de ação. Um seu pressupos-
to básico é o que identifica o Brasil como um país essencialmente católico. No
entanto, embora constituindo a quase totalidade da Nação, os católicos se com-
portariam como um grupo amorfo e inoperante. Nas palavras de D. Leme:

“Chegamos ao absurdo máximo de formarmos uma força nacional, mas
uma força que não atua, que não influi, uma força inerte [...] que maioria ca-
tólica é essa, tão insensível, quando leis, governo, literatura, escolas, im-
prensa, indústria, comércio e todas as demais funções da vida nacional se re-
velam contrárias ou alheias aos princípios práticos do catolicismo? E final-
mente: para o espírito pensador, a crise no Brasil não é uma crise política,
cuja solução depende de formas de Governo. É uma crise moral, resultante
da profunda decadência religiosa, desde o Antigo Regime, das classes diri-
gentes da Nação, e que só pode ser resolvida por uma reação católica”5.

Nomeado bispo auxiliar do Rio de Janeiro, D. Leme para cá se transfere em
1921, quando encontra Jackson de Figueiredo, que se converte no seu princi-
pal colaborador na cruzada para a “reconquista da inteligência brasileira”, par-
te da elite mais sensível e exposta ao embate espiritual, ao debate de ideias.
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“Foi a partir do encontro dessas duas personalidades, que a ‘reação católica’ ir-
rompe na cena nacional”6.

Em 1922, portanto no mesmo ano da Semana de Arte Moderna, é fundado
o Centro D. Vital, dirigido por Jackson de Figueiredo. Foi ele, como é por de-
mais conhecido, o responsável pela reunião, em torno de si, de um núcleo de
intelectuais solidários com suas ideias e posições – como Hamilton Nogueira,
Alceu Amoroso Lima, padre Leonel Franca, dentre outros –, que continua seu
trabalho mesmo depois de sua morte em 1928, aos 37 anos.

Esses católicos procuravam, principalmente, intervir no ambiente intelectual do
país, promovendo uma renovação espiritual, oposta, por exemplo, ao cientificis-
mo e racionalismo, nas suas formas degeneradas de agnosticismo e ceticismo pre-
valentes nas gerações passadas e que tanto haviam marcado a história brasileira re-
cente. Para eles, tornava-se também necessário combater o “catolicismo de senti-
mento”, rotineiro, tendente ao supersticioso e fundamentar a fé religiosa em um
conhecimento mais aprofundado dos ensinamentos cristãos. Mas, sobretudo, ha-
via que se combater no imediato o desenvolvimento de um materialismo que ree-
ditava pretensões a uma ciência da sociedade, que se revelava, entretanto, uma es-
catologia da história anunciadora de uma revolução social redentora.

À ordem harmônica de um mundo socialista futuro a ser atingindo através da
revolução, como propunham os seus novos adversários, cabia aos católicos faze-
rem prevalecer uma ordem fincada nos valores morais cristãos e cimentada na fé.
Tratava-se, de certa maneira, de recompor o que havia sido vislumbrado na Idade
Média: uma humanidade permeada pela ideia de Deus e pelo sentimento da fé e
integrada pela autoridade de uma igreja mãe, universal. Esse ideal vinha sendo des-
truído pelo desenvolvimento do mundo moderno que favorecera a dúvida e a ra-
zão, estimulara o individualismo e a laicização da sociedade e do Estado, fatores
que eram tomados como explicativos para muitas das crises contemporâneas7.

A reação católica que desponta no Brasil nesse período segue de perto o
pensamento conservador antirrevolucionário europeu que ganha impulso no
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século XIX, sobretudo desde a restauração monárquica francesa subsequente à
queda de Napoleão e estará em consonância com os movimentos políticos
mais à direita nas primeiras décadas do século XX, como a Action Française. Ao
sustentar que a consolidação da nacionalidade dependia de um substrato mo-
ral comum entre os indivíduos e ao identificar a nacionalidade brasileira com
os valores católicos, o grupo advoga a disseminação da doutrina cristã, sem o
quê seria impossível restabelecer a unidade e a ordem no país. “É com essa ma-
triz de pensamento e com esse projeto de ‘salvação nacional’ que Jackson de
Figueiredo cria, em 1921, no Centro D. Vital, a revista A Ordem, que se con-
verte no mais importante instrumento de difusão do ideário católico”8.

Obviamente, falo aqui do limiar do Centro D. Vital, e de maneira até certo
ponto esquemática, mas não a tal ponto que obscureça o universo ideológico
que se oferecia ao jovem Lacombe quando ele iniciava a sua vida intelectual
adulta, entra no Centro D. Vital e faz assim a sua escolha pela reafirmação da
fé católica e pela Ordem, assim: com O maiúsculo. Escolhas que assumiram
outros e matizados aspectos no curso do tempo, mas que certamente continua-
ram marcando a sua vida e a sua obra.

Américo Lourenço Jacobina Lacombe nasceu no dia 7 de julho de 1909, fi-
lho de Domingos Lourenço Lacombe e Isabel Jacobina Lacombe. Nasceu e
criou-se no Rio de Janeiro, onde viveu praticamente toda a sua vida. Fez os
primeiros estudos no Curso Jacobina, da sua família, orientado pela mãe, pro-
fessora. Em 1927, inicia o bacharelado na Faculdade de Direito e aí, em conví-
vio com a sua geração, dará os primeiros passos intelectuais e políticos. Católi-
co convicto e praticante, ingressa em 1929 na Ação Universitária Católica e
logo começa a frequentar o Centro D. Vital, onde teve oportunidade de se
aproximar de Jackson de Figueiredo e do padre Leonel Franca9.
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Já no primeiro ano, havia participado da criação do Centro Acadêmico Ju-
rídico Universitário (Caju), depois, Centro Acadêmico de Estudos Jurídicos,
que era chefiado por Vicente Chermont de Miranda e de cuja revista, ele, La-
combe, foi o principal redator, ao lado de San Tiago Dantas, Otávio de Faria e
Hélio Viana. Forma-se em 1931, tendo convivido durante os anos acadêmi-
cos com um grupo de jovens – muitos entre eles, seus correligionários – que
depois se projetaria nas mais diversas atividades da vida nacional. Além dos já
citados: Antônio Gallotti, Elmano Cruz, Aroldo Azevedo, Almir de Andrade,
Antônio Balbino, Gilson Amado, Thiers Martins Moreira, Plínio Doyle “e,
mais moço que todos, Vinícius de Moraes”10.

Sobre esse período, em depoimento a Isabel Lustosa, Lacombe descreve em
pinceladas rápidas e bem-humoradas – tudo ainda era muito pueril – as rela-
ções estudantis e o ambiente político no Centro Acadêmico e na Faculdade:

“Nós tínhamos fama de fascistas. Havia também o grupo comunista que
era muito sério e do qual fazia parte o Letelba Rodrigues de Brito, um dos
maiores comunistas da turma, e o Chico Mangabeira, antigo católico pie-
doso que tinha se transformado em comunista [...] Algumas vezes a coisa
chegava às vias de fato. O Letelba teve uma briga firme com o Chermont.
Estapearam-se. O Castro Rebelo, que era de esquerda, implicava muito co-
migo. Ele desconfiava de mim e me chamava de fascista [...] Ele foi paranin-
fo e eu me recusei a ser paraninfado por ele. Doze alunos da minha turma
formaram na secretaria, para não ter Castro Rebelo como paraninfo. O
Castro ficou com uma raiva danada. E, na nossa missa, quem falou foi o pa-
dre Leonel Franca, que era o maior padre da época, um grande orador”11.

Conseguido o seu grau de bacharel, Américo Jacobina Lacombe não exerce
em momento algum a profissão de advogado e inicia, logo em seguida, o dou-
torado na Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, concluído em 1933. No
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próprio ano de formatura é nomeado secretário do Conselho Nacional de
Educação, cargo em que permaneceu até 1939. Antes, em 1932, com um gru-
po de colegas da Faculdade, inscreve-se na Ação Integralista Brasileira, mas
logo deixa o movimento. Durante todo o curso de Direito, ensina História da
Civilização e História do Brasil no Colégio Jacobina, disciplina que lecionará
também no Colégio São Bento, entre 1936 e 1939. Em 1935, casa com Gina
Masset, com quem terá cinco filhos: Américo Lourenço, Francisco José, Luís
Antônio, Mercedes e Eduardo.

Em 1939, foi nomeado diretor da Casa de Rui Barbosa, por ser ele já na-
quela época um cultor e estudioso da obra e da vida de Rui, sobre o qual já ha-
via publicado, em 1934, uma coletânea de cartas a familiares, Mocidade e Exílio,
com uma introdução, anotações e comentários que podem ser considerados
até hoje primorosos.

Américo Jacobina Lacombe era carioca, filho de pai e mãe cariocas, gente há
muito implantada na cidade do Rio de Janeiro, na Corte, e que tivera sempre
posições e ocupações tipicamente urbanas (um seu bisavô, francês, chegado ao
Brasil em 1818 nas vésperas do retorno de D. João VI, foi maître de ballet; um
outro foi magistrado ilustre). Gente cujas relações de parentesco e de amizades
formavam redes que compreendiam zonas de poder ou de influência, sem que
houvesse necessariamente exageros de fortuna. Ao descrever suas origens de
família, Homero Senna assinala:

“... não devemos esquecer-nos de que a genealogia do conceituado historia-
dor [Lacombe] entronca em vultos dos mais ilustres do nosso passado. De
fato, seu bisavô – o Conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira foi Presi-
dente do Supremo Tribunal de Justiça, tendo deixado, aliás, valioso livro de
reminiscências – Memórias de um Magistrado do Império –, publicado na coleção
Brasiliana, com notas do bisneto. Seu avô – Antônio de Araújo Ferreira Ja-
cobina –, primo e grande amigo de Rui Barbosa, era doutor em Ciências Fí-
sicas e Matemáticas pela Universidade de Coimbra e bacharel em Filosofia
pela Sorbonne, tendo sido condiscípulo, em Portugal, de Gonçalves Dias.
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Seu pai – Domingos Lourenço Lacombe –, que fez estudos de humanida-
des no Liceu Condorcet, de Paris (onde teve como colega ninguém menos
que Henri Bergson), voltando ao Brasil, casou-se com Isabel Jacobina, fun-
dadora do tradicional Colégio Jacobina, do Rio de Janeiro”12.

Descendia, portanto, de uma elite letrada e mesmo culta, ciosa das origens e
da própria posição social que havia acumulado guardados e referências familia-
res: cartas, objetos, álbuns, documentos, fotografias. Desde cedo, o historia-
dor convive com essa herança, encanta-se com ela, valoriza-a, conserva-a e,
mais tarde – já na direção da Casa Rui –, dá-lhe formato e organização institu-
cional. Assim formou, no dizer de Arno Wehling,

“o gosto quase estético, e hoje quase esquecido, de papier passer – do peneira-
mento de informações que tanto podiam constituir a matéria-prima para
uma análise histórica, como um substrato anedótico para o mot d’esprit”13.

Na verdade, pode-se imaginar que, ao mesmo tempo em que um tal material
possui força evocativa considerável e provoca uma atração tão genuinamente hu-
mana pelo prazer dúbio do voyeurismo, pela petite histoire, “pelo diz-que-diz-que”,
ele também pode vir a servir a nos revelar “o avesso dos personagens que estuda-
mos, suas obras e seus feitos”14, conhecimento que se faz necessário quando o
historiador se esforça para recompor a integridade de uma época, de um episó-
dio. No prefácio de Mocidade e Exílio, ao justificar a publicação da correspondên-
cia de Rui Barbosa com familiares, Lacombe dá ênfase a este argumento:

“Nossa literatura não é rica no gênero epistolar. São raras entre nós as
obras nos moldes das Memoirs e as Life and Letters, tão pesadas quanto úteis,
dos homens públicos ingleses. Dir-se-ia termos horror a guardar papéis ve-

163

Deus está nos detalhes

12 SENNA, homero. “Prefácio”. Em LACOMBE, Américo Jacobina. Relíquias da Nossa História. Belo
Horizonte: Itatiaia, 1988, p. 9.
13 WEHLING, Arno. “Américo Jacobina Lacombe e a Tradição Hermenêutica”. Revista Brasileira IX
(36):35, julho-agosto-setembro 2003.
14 GALVÃO, Walnice Nogueira. Desconversa. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998, p. 157.



lhos. São raros os vultos que deixaram um arquivo apreciável [...] de tal sor-
te uma publicação nesse gênero, a não ser de vulto muito alto, está destinada
certamente a não ter bom êxito de livraria, salvo se contiver outro interesse
além da simples documentação. No caso de Rui Barbosa, essa publicação
tem importância primacial. Sem conhecer-lhe o pensamento íntimo e a sen-
sibilidade, não se poderá compreender exatamente sua atuação e encontrar
a unidade subjetiva da sua obra...”15.

No seu trabalho de historiador, Américo Jacobina Lacombe se pretendia mi-
nucioso, levando em conta os meandros das vidas pessoais, das motivações dos
atores e sujeitos, das redes de contatos estabelecidas dentro e através das gerações,
das ligações familistas tão importantes na nossa história, até os tempos recentes.
Como nos indica uma vez mais Arno Wehling, citando a Introdução ao Estudo da His-
tória do Brasil16, para ele “à genealogia [por exemplo] caberia um importante papel
na história social, não mais para satisfazer a ‘prosápia antiga’, mas para interpretar
os movimentos da sociedade e ‘o modo de vida de uma classe’, particularmente no
Brasil, onde era decisivo o peso das relações de parentesco”17.

Nesta direção, destaco um dos seus últimos trabalhos, publicado postu-
mamente e nem sempre lembrado: O Mordomo do Imperador18. Trata-se de um
estudo biográfico sobre o Conselheiro (e, como o título indica, mordomo
imperial) Paulo Barbosa da Silva, cujos papéis e documentos chegaram até
ele como um legado de seu avô, Antônio de Araújo Ferreira Jacobina, grande
amigo do casal Paulo Barbosa19. Nesse livro, Lacombe reconstrói a história
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de vida de um homem cuja importância histórica tem sido totalmente igno-
rada pelas gerações que o sucederam, apesar do papel relativamente destaca-
do que teve em certos episódios expressivos no seu tempo, como, por exem-
plo, nas negociações que levaram ao casamento de D. Pedro I ou como se
deu o seu envolvimento na política conturbada do período regencial.

Diferentemente de Lacombe, o que me seduz em Paulo Barbosa – e aí vai
certo viés sociológico – é menos a sua eventual proeminência e mais a media-
nia do personagem, os aspectos mais típicos de sua carreira política e profis-
sional que poderiam nos fornecer indicações sobre a trajetória de vida dos ho-
mens pertencentes às camadas mais elevadas da sociedade brasileira: suas redes
sociais de suporte, as regras de mobilidade social e de acesso ao poder que os
orientavam, suas ambições, suas estratégias de carreira. Acredito não ser abusi-
vo aproximar este livro de um outro estudo biográfico – Um Funcionário da Mo-
narquia. Ensaio sobre o Segundo Escalão20 – de Antônio Cândido.

É certo que havia entre o mordomo e o barnabé em questão uma distância
de vinte anos de idade21 e uma diferença de origem considerável: ambos vi-
nham de cidades do interior próximas à Corte, mas, Antônio Nicolau Tolen-
tino, o funcionário de Cândido, era filho de modestos lavradores (porém tipi-
camente apadrinhado por uma tia), enquanto o mordomo de Lacombe tinha
um pai coronel de milícias que morreu em 1817, deixando-lhe de herança um
cabedal expressivo para a região mineira da Vila Real de Nossa Senhora da
Conceição do Sabará.

Contudo, os dois atingiram exatamente os mesmos cumes sociais, chega-
ram a lugares assemelhados: além de mordomo imperial, Paulo Barbosa tam-
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bém exerceu funções diplomáticas e, por duas vezes, ocupou uma cadeira na
Câmara dos Deputados como representante da Minas Gerais. Antônio Nico-
lau teve importantes cargos na administração do Império – foi presidente do
conselho fiscal do Banco do Brasil, por exemplo –, exerceu funções no exterior
– em 1852, vai servir em Montevidéu, nomeado comissário imperial na Junta
de Crédito Público destinada a amortizar a dívida de República Oriental do
Uruguai com o Brasil – e foi presidente de província no Rio de Janeiro. Cabe-
ria, talvez, ainda acrescentar que os dois jaziam quase anonimamente em sosse-
go, quando foram resgatados pelo interesse de olhares igualmente cultos e
competentes de familiares.

Ambos, Tolentino e Barbosa, quando se lançam no mundo da Corte e procu-
ram progredir, avançar, são submetidos aos mesmos condicionantes, às mesmas
limitações: uma estrutura ocupacional e de prestígio social que tinha o formato
de uma pirâmide de base larguíssima, com posições superiores extremamente
escassas e praticamente monopolizadas e onde vigorava um sistema de distribui-
ção de vantagens dentro do qual – nas palavras de Antônio Cândido – muita coisa
contava: “favores, família, padrinhos e até habilitação”22. Cabia, portanto, aos
recém-chegados fazer uso em benefício próprio da melhor combinação desses
atributos que lhes fosse possível reunir. Em seu livro, Lacombe narra com deta-
lhes todos os meandros da carreira de Paulo Barbosa, suas aproximações e afas-
tamentos da Coroa, sua participação na política da província mineira, seu envol-
vimento nas disputas entre as cliques e grupamentos políticos da época regencial,
pondo a nu as relações de amizade, de família e de proximidade ou distância do
centro de poder: em última instância, o Imperador.

Nesse contexto, é interessante notar a importância e a frequência dos pedi-
dos diretos de benesses, privilégios ou o que era percebido como direitos que
tomam a forma de solicitações formais, documentadas oficialmente e devida-
mente encaminhadas às autoridades superiores. Apresentavam uma combina-
ção curiosa entre uma cultura do favor com um juridicismo burocrático, iden-
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tificado, como é sabido, por muitos observadores – inclusive pelo próprio
Américo Jacobina Lacombe já na introdução ao seu Mocidade e Exílio – como
sendo prevalente na formação social brasileira.

Paulo Barbosa peticiona e peticiona, petições as mais diversas, sobretudo
no início de sua carreira: ora ele reivindica vaga de capitão de cavalaria, à qual
afirma ter direito, ora solicita a concessão de hábito de uma ordem religiosa,
mais adiante requer concessão semelhante para o seu irmão, em remuneração
dos serviços dele, Paulo Barbosa. É bem verdade que nem sempre é atendido e
tem os seus pedidos denegados por duas vezes, o que provoca em Lacombe co-
mentários bem-humorados sobre a diligência e tenacidade do amigo e prote-
tor de seu avô. Por vezes, o historiador se compraz em descrever as minúcias
dessas operações e manobras, sugerindo-nos ser procedente a observação de
Lêdo Ivo de que Lacombe sucumbia de bom grado à

“atração de figuras secundárias do processo político e social. Ele amava es-
piolhar a vida de certos conselheiros e até de fâmulos do Império, como se
estes fossem portadores de um segredo essencial capaz de iluminar a Histó-
ria: a história da vida cotidiana, da vida secreta e escondida da Pátria”23.

Américo Jacobina Lacombe foi escritor prolífero cuja obra em grande parte se
espraia e pulveriza ao longo de prefácios, anotações e comentários. Historiador de
uma erudição excepcional, amava o detalhe, o comentário agudo, mas pointilleux:

“[Tinha] pendor para a anotação erudita”, escreveu Josué Montello24, o
comentário elucidativo, a retificação minuciosa, de que constitui exemplo a
coletânea de cartas de Rui, que reuniu no volume Mocidade e Exílio [...] Per-
tencia ele, assim, à linhagem dos grandes escoliastas. Aquele que, anotando
os clássicos gregos e latinos, soube fazer do pé da página e do estudo intro-
dutório a sua sala de aula, no mais alto nível da lição universitária”.
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Poderíamos citar, pelo menos, mais dois exemplos de trabalhos semelhan-
tes e de igual qualidade: as interessantíssimas Memórias de um Magistrado do Impé-
rio, reunião de anotações do conselheiro Albino José Barbosa de Oliveira
(1809-1889), em forma de cartas dirigidas à mulher e aos filhos. Escritas em
1882, tratam de episódios testemunhados por seus antepassados, que remon-
tam à segunda metade do século XVIII. Assemelham-se à massa de material
autobiográfico coletado por Gilberto Freire (muitas vezes suscitado por ele
mesmo) e que constitui uma das bases principais para a elaboração de seu
Ordem e Progresso. Não nos surpreende, portanto, a pronta resposta de Freire às
Memórias do Conselheiro Albino, consideradas por ele um trabalho da maior
importância para o estudo da família brasileira.

Um outro exemplo seria o volume Rio Branco e Rui Barbosa, conjunto de car-
tas entre os dois homens públicos no período de 1889 a 1908, amplamente
glosadas por Lacombe e que constitui objeto de consulta obrigatória para os
estudiosos da Primeira República.

Além desses, citemos, entre os mais conhecidos, À Sombra de Rui Barbosa
(1978) – um ensaio biográfico sobre Rui Barbosa, no qual o historiador trata
também da sua convivência de intelectual com a obra e a figura de Rui; e al-
guns outros títulos de âmbito mais geral da historiografia brasileira: Um Passeio
pela História do Brasil (1943), obra depois revista e editada com o título Resumo
da História do Brasil; Introdução ao Estudo da História do Brasil (1974), que é uma edi-
ção revista e editada de Um Passeio pela História do Brasil (1943); História do Brasil
(1979); Relíquias da Nossa História (1988) e Ensaios Brasileiros de História (1980).

Naturalmente, devemos aqui incluir os dois Roteiros das Obras Completas de Rui
Barbosa, referência obrigatória para os pesquisadores ruianos. E, por fim, as
duas obras de fôlego mais sustentado, exemplos maiores de pesquisa aprofun-
dada e de elaboração competente: o já comentado O Mordomo do Imperador e o
que é por muitos considerado o seu livro mais importante: Afonso Pena e sua Épo-
ca (1986). No mais, muita coisa ficou dispersa nas introduções, prefácios, no-
tas, artigos, monografias que se contam às dezenas. “A grandiosa História do
Brasil que estava, completa e irretocável, em seu espírito e em sua memória” –
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é Lêdo Ivo que nos fala novamente –, “ele preferiu doá-la, ao longo de sua
vida, aos seus companheiros e amigos, aos seus discípulos, aos investigadores e
pesquisadores que, durante meio século, o procuravam.”

Segundo Homero Senna, no que é seguido praticamente por todos o que
conviveram com Américo Jacobina Lacombe, a sua obra de historiador, que
podia ter realizado, ficou em parte prejudicada pela sua incessante e obstina-
da dedicação às suas duas maiores paixões que, na verdade, existiam conju-
minadas: a Casa de Rui Barbosa e a obra de seu patrono de quem organizou
os papéis, reuniu os dispersos, arquivou e elaborou a estratégia que deu for-
mato às dezenas de tomos – aproximadamente 160, dos quais 138 já publi-
cados – que compõem o conjunto dos trabalhos de Rui, um processo, aliás,
ainda em curso.

Américo Jacobina Lacombe assume a direção da Casa Rui Barbosa, então
uma instituição ligada ao Ministério da Educação e da Saúde, em março de
1939 – tinha, portanto, 30 anos incompletos –, indicado pelo ministro Gus-
tavo Capanema e por decreto do presidente Getúlio Vargas. Desde a sua insti-
tuição por Washington Luís, em 1928, como um museu-biblioteca, a Casa
havia conhecido oito dirigentes. Por ordem: Artur Luís Viana, Fernando
Nery, Alberto Barcelos, Múcio Vaz, Antônio Joaquim da Costa, Humberto
de Campos, Luís Camilo de Oliveira Neto e Cláudio da Silva Brandão, três
dos quais interinos. Aqui, eu não resisto a dizer que Lacombe chegou à direção
da Casa de Rui Barbosa um pouco à maneira do seu biografado, Paulo Barbo-
sa; ou seja, peticionando. O episódio é contado por ele em seu depoimento a
Isabel Lustosa:

“Fui falar com o Capanema, que me disse: ‘– Olha, eu sou político, te-
nho um compromisso com Juraci de levar o nome do Homero Pires que
quer ser diretor da Casa de Rui Barbosa’.

‘Mas eu não gosto do Homero Pires. Escreva uma carta ao Getúlio, direta-
mente, dizendo quais são as suas condições, fale do livro que você escreveu,
diga que você se candidata a revisar o arquivo, faça uma carta bem feita’.
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‘Então’, completou o Capanema, ‘se o Getúlio, na hora em que eu levar o
decreto, disser: – Eu tenho aqui uma carta e perguntar: – Você o que é que
acha? Eu então direi o que penso a seu respeito’. Quer dizer, foi de uma leal-
dade absoluta. Eu levei a tal carta ao General Pinto, que era o secretário do
Getúlio. O Capanema cumpriu a palavra dada ao Juraci, de levar o nome do
Homero Pires ao Getúlio. Durante a reunião, quando o Getúlio perguntou:
‘– Quem é esse Lacombe?’, ele disse. Depois, ele me contou que o Getúlio ia
me nomear. Foi assim que fui nomeado”25.

Lacombe permaneceu neste cargo até 1993, data de seu falecimento aos oi-
tenta e quatro anos, portanto durante 54 anos, uma marca provavelmente úni-
ca na história do serviço público brasileiro. Dizer simplesmente que a sua ad-
ministração foi profícua, inestimável ou qualquer outro adjetivo ainda seria
desmerecer ou descaracterizar o seu papel. Imensurável talvez fosse o termo
apropriado, porque, de fato, em muitas ocasiões e circunstâncias e, sobretudo,
nos primeiros tempos, a Casa de Rui Barbosa foi Américo Jacobina Lacombe.

Essa identificação entre criador e criatura, entre uma organização e um ho-
mem, constituiu traço comum em várias instituições brasileiras, e não somente
em instituições culturais. Na construção do Estado nacional moderno – diga-
mos assim, desde 1930 –, um Estado que tomava a frente do processo de de-
senvolvimento socioeconômico, que se expandia na sua função administrativa,
não foram raras as figuras desses entrepreneurs no aparelho estatal: homens que
ampliaram e inovaram o serviço público, trazendo para ele novas funções e no-
vas formas de organização. Nelas, implantaram-se e lhes deram propósito e
forças, garantindo-lhes a continuidade de existência, atributo tão importante,
embora às vezes subestimado, para o progresso das coisas.

Alguns se limitaram, muitas vezes por forças das contingências políticas, a
ter o papel inicial dos criadores, dos inovadores: é o caso de Celso Furtado,
com a criação da Sudene, ou o do menos conhecido, mas não menos impor-
tante, Jesus Soares Pereira, na elaboração da política nacional de petróleo que

170

José Almino de Alencar

25 LUSTOSA, Isabel. Lacombe, Narrador. Op. cit., p. 29.



deu origem à Petrobras. Alguns mantiveram essa simbiose entre o homem e a
instituição por longo tempo: lembro aqui os exemplos de Rodrigo Melo Fran-
co de Andrade no Instituto Nacional do Patrimônio Histórico ou de Gilberto
Freire na Fundação Joaquim Nabuco, sem esquecer as figuras marcantes de
alguns reitores fundadores, como Joaquim Amazonas, em Pernambuco, e
Edgar Santos, na Bahia. Foi similar o papel de Américo Jacobina Lacombe na
Casa de Rui Barbosa: por muito tempo, deu-lhe direção, forma e sustança.

No seu início, a Casa de Rui Barbosa tinha como objetivo precípuo a divul-
gação e o culto da obra e vida de Rui Barbosa; a preservação da antiga residência,
dos móveis; a biblioteca e o arquivo do grande brasileiro e publicar-lhe os escri-
tos. No entanto, desde logo, Américo Jacobina Lacombe vai imprimir um senti-
do mais amplo a essa missão, em si já importante. Em seu papel de orientador e
coordenador da publicação das Obras Completas de Rui Barbosa, um projeto editorial
dos mais ambiciosos, ele vai atrair alguns dos mais brilhantes intelectuais brasilei-
ros para discutir e comentar os seus mais diferentes aspectos, fazendo do con-
junto de prefácios e introduções uma quase Brasiliana, na qual muitos dos pro-
blemas nacionais eram discutidos em diálogo com o pensamento ruiano.

Percorramos a lista dos prefaciadores nas Obras Completas e vamos encontrar,
por exemplo: José Maria Belo, que escreve para o tomo sobre a Campanha Presi-
dencial; Pedro Calmon, que introduz o tomo sobre a Constituinte de 1891; Afon-
so Arinos, que prefacia o tomo sobre a Intervenção de 1920 na Bahia. Hermes
Lima, escrevendo sobre os artigos do Diário de Notícias que compõem o tomo
sobre a Queda do Império; Lúcia Miguel Pereira, que faz o prefácio das Cartas à
Inglaterra; Astrogildo Pereira, que prefacia os discursos parlamentares sobre a
Emancipação dos Escravos; Luiz Viana Filho e Antônio Carlos Villaça, que escre-
vem para dois tomos em que estão reunidos Trabalhos Diversos; Alberto Venan-
cio Filho, que prefacia um tomo sobre Trabalhos Jurídicos; Hélio Viana faz o
mesmo sobre um tomo reunindo artigos sobre a Questão Militar. E ainda encon-
tramos: Prudente de Morais Neto, Evaristo de Morais Filho, Oscar Bormann,
que escreve um excelente, mas, acredito, pouco conhecido, prefácio ao Relató-
rio sobre o Ministério da Fazenda; Djacir Menezes, e outros.
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Fiel e empedernido defensor da obra e da biografia de Rui Barbosa, Américo
Jacobina Lacombe nunca deixou de reagir ao que identificava como injustiças e
mesmo mal-entendidos que por ventura pudessem vir a tarjar a memória ou di-
minuir os feitos do patrono da instituição que dirigia. Lembro agora, a título de
registro, o trabalho coordenado por ele com a colaboração do pesquisador
Eduardo Silva no qual reuniram diligentemente um dossiê – publicado em
1988, ano do centenário da Abolição – contendo documentação com o objetivo
de esclarecer o famoso caso da suposta queima dos arquivos da escravidão.

A denúncia continha desde o início uma suposição ingênua: a de que have-
ria algum lugar físico ou institucional que congregasse algo como os arquivos
da escravidão, “que de resto”, como escreve Francisco de Assis Barbosa na sua
introdução, “nunca existiram”. Além disso, registros em papel, documentação
em geral sobre o assunto estão longe de terem desaparecido: eles ainda existem
em quantidade razoável – embora muitas vezes sobrevivendo em condições
precárias, como muitos de nossos arquivos – e têm sido explorados e analisa-
dos, sobretudo desde finais dos anos 70, por uma quantidade cada vez maior e
mais qualificada de pesquisadores sobre o período.

No entanto, havia sim um despacho de Rui Barbosa de fins de 1890 – e rei-
terado por uma medida de seu sucessor no Ministério da Fazenda, Alencar
Araripe – determinando a destruição dos documentos “fiscais” relativos à es-
cravidão. O despacho foi redigido em meio a uma campanha pela indenização
dos antigos proprietários de escravos dos prejuízos causados pela lei de 13 de
maio. Lacombe assim relata o desenrolar do caso:

“No mês de novembro [de 1890] dirigiam-se os indenizadores ao gover-
no para obter os favores e garantias imprescindíveis ao funcionamento do
banco. Os fundamentos para a indenização não poderiam ser senão os paga-
mentos dos últimos impostos. O despacho de Rui Barbosa cortou-lhes, po-
rém, todas as esperanças: ‘Mais justo seria, e melhor se consultaria o senti-
mento nacional, se se pudesse descobrir o meio de indenizar os ex-escravos
não onerando o Tesouro. Indeferido. 11 de novembro de 1890’ [...]
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A Confederação Abolicionista [...] fez imprimir tal despacho em letras de
ouro, numa espécie de diploma, e ofereceu-o solenemente ao ministro, num do-
cumento que se encontra exposto na Sala Abolição da Fundação Casa de Rui
Barbosa. A ordem de destruição dos documentos fiscais (visto que se restringia
ao Ministério da Fazenda) relativos à escravidão dista um mês deste despacho.
Tudo nos leva a crer que há uma relação lógica entre uma e outra decisão”26.

O despacho de Rui teria sido, portanto, gesto de um abolicionista convicto
contra uma última investida dos escravocratas.

A longevidade de Américo Jacobina Lacombe à frente da direção da Casa
de Rui Barbosa é provavelmente fruto da capacidade de adaptação e de regene-
ração que ele imprimiu à sua condução administrativa diante das mudanças
impostas pela evolução das coisas e do país. Instituição governamental, a Casa
de Rui Barbosa nasceu ao apagar das luzes da República Velha, ainda no gover-
no de Washington Luís, viveu a Revolução de 30, alcançou o primeiro governo
de Getúlio, o Estado Novo, quando passou a ser dirigida por Lacombe. Com
ele, atravessou o período constitucional democrático entre 1946 e 1964, o go-
verno militar, com as suas várias nuances de autoritarismo entre 1964 até a dé-
cada de oitenta e percorreu parte da nossa redemocratização, agora já razoa-
velmente longeva.

De simples museu, ela transformou-se progressivamente no que é hoje: uma
fundação cultural que congrega iniciativas de reflexão e debate acerca da cultu-
ra brasileira através de um importante centro de memória e um centro de pes-
quisa, cujos trabalhos comandam respeito nas comunidades intelectual e aca-
dêmica. Acumulou e dispersou virtudes e defeitos, vantagens e desvantagens
aportadas pelos homens e pelas instituições que lhes foram contemporâneas
em todas essas épocas. Criou uma aura própria, um capital apreciável em meio
à crise de credibilidade que atinge o setor público no Brasil. Tudo isso se deve,
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em muito, à tenacidade do homem a quem homenageamos no dia de hoje, ao
empenho de seu trabalho para o Estado e para a sociedade, através de governos
e regimes diversos no curso do tempo.

Américo Jacobina Lacombe teve existência longa, rica e criativa: cabe-lhe
bem este lugar comum dos necrológios. Historiador eminente, professor du-
rante grande parte da vida, gozou da chance de ter muitas vezes o seu trabalho
e os seus méritos reconhecidos aqui e no exterior. Ocupou temporariamente
uma miríade de cargos e exerceu funções diversas: ensinou na École des Hau-
tes Études, dirigiu a coleção Brasiliana, foi secretário-geral de Educação e Cul-
tura do Rio de Janeiro, membro honorário de conselhos e bem mais. Provavel-
mente, muito se orgulhava de ser Grande Benemérito e presidente do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, este último cargo em substituição a Pedro
Calmon, assim como também, da Academia Portuguesa de História e do
Instituto de Coimbra. E muito certamente de ocupar a cadeira número 19 da
Academia Brasileira de Letras, para onde foi eleito em 24 de janeiro de 1974.

No entanto, quero crer que se via sempre e preferencialmente como diretor da
Casa Rui, instituição que ele viu crescer e fez crescer até o fim dos seus dias, até seu
último instante, assim descrito por Homero Senna, seu colega de trabalho:

“Na manhã de 7 de abril último (e é interessante notar que, segundo ele
próprio, sua vida estava cabalisticamente marcada pelo número sete), foi
ele, como de hábito, à Casa de Rui Barbosa. Lá ficou até, mais ou menos,
meio-dia, hora em que desceu e ia retornar à sua residência, a pé, como era
seu costume, quando se sentiu mal e pediu a um servidor da instituição que
lhe arranjasse um táxi. A distância entre a Rua São Clemente e a Dezenove
de Fevereiro é pequena. Rapidamente chegou em casa, mas ali o mal se agra-
vou, e ele logo depois falecia. Recebeu, portanto, de Deus a graça de poder
trabalhar e sentir-se útil até o último dia de vida”27.
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Os Sertões, obra
de ficção

Afrânio Coutinho

Atese não é original. Foi levantada creio que por João Ribeiro.
Mas a esqueceram, ou não lhe deram atenção, dominada a

interpretação da obra famosa pelas teorias que a fizeram um estudo
social e histórico de um povo e de uma situação. Emprestaram-lhe
caráter de objetividade científica, viram-na como o produto da ob-
servação direta, uma narração imparcial de fatos, a história sisuda de
acontecimentos dramáticos. Essa interpretação ficou oficial, ainda
mais reforçada pelo tom científico que nela lobrigaram.

Livro único, Os Sertões são dessas obras inclassificáveis dentro dos
esquemas simplistas dos gêneros. Sobretudo, refoge à classificação
unívoca, participando por natureza da condição de diversos gêneros.
Mas lhe subestimar a natureza literária, considerá-la obra de ciência,
parece-me um erro fundamental de apreciação e interpretação. Pois
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o que avulta na obra, como arquitetura e como construção, é o caráter de nar-
rativa, de ficção, de imaginação. Os Sertões são uma obra de ficção, uma narrati-
va heroica, uma epopeia em prosa, da família de Guerra e Paz, da Canção de Rolan-
do e cujo antepassado mais ilustre é Ilíada.

Será interessante, para documentar a teoria, – o que não pode ser levado a ter-
mo neste espaço – comparar o desenvolvimento da obra com o diário da expedi-
ção a Canudos, as narrativas e reportagens da época, os relatos de outros obser-
vadores, inclusive militares. Deste trabalho ressaltará sem dúvida a contribuição
da imaginação euclidiana, o trabalho artístico de transfiguração, operado na
mente do escritor, do material bruto para a obra de arte. Os Sertões são sobretudo
uma obra de arte. O nervo do livro, seu fim, seu alvo, seu valor não residem,
como queria Sílvio Romero, na descritiva do caráter das populações sertanejas.
O estudo da terra, digamos, o quadro, não constitui o principal no livro. O que
sobreleva a tudo é a sua parte artística – no plano, no conteúdo trágico, na apre-
sentação dos tipos, na movimentação interna, no estilo. O que há nele é um vas-
to afresco da vida sertaneja em um instante de crise dramática. O sopro de tragé-
dia que lhe varre as páginas é antes da linha das grandes tragédias literárias do
que das frias descrições históricas. O patos trágico é o motor central que lhe
move a intimidade dos sucessos, tal como na obra do grande russo Tolstoi.

Em ambas, o mesmo tom realístico a colorir a epopeia; nas duas, o mesmo
fatalismo, o mesmo domínio da psicologia da massa, cujo heroísmo obscuro e
cuja passividade são, como disse um crítico de Tolstoi, o fator decisivo na sua
filosofia da história e na movimentação dos acontecimentos. Em Canudos, a
tática dos generais se dissolveu ante a bravura anônima da massa fanatizada e
próxima da natureza. Euclides, como Tolstoi, é um soberbo psicólogo das
multidões, e os quadros que pinta possuem grandiosidade épica. Formado seu
espírito no clima do realismo, a sua objetividade participa da natureza do ob-
jetivismo estético e não histórico. Os retratos que levantou dos diversos tipos
são insuperáveis como pintura realista: Pajehú, Lalau, Pedrão, José Félix, Ma-
nuel Quadrado, Taramela, Boca Torta, João Grande e muitos outros. As des-
crições de cenas e lugares também obedecem à mesma técnica. Em tudo o que
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domina é arte, interesse dramático, intensidade até lírica, fatalismo trágico
mais forte certamente do que seria capaz de comunicar a descrição fria da série
de desastres das expedições militares sucessivas, culminados na cena final do
aniquilamento total do reduto, exemplo único na história, disse o próprio au-
tor, de uma praça que não se rendeu, mas resistiu até o esgotamento completo.

�

Em Euclides da Cunha, a despeito de uma informação científica, o que ressalta
é o temperamento de artista. Seu livro é um romance no qual predomina o senti-
mento trágico. Sua obra, por excelência, uma realização artística em que motivos
psicológicos, épicos e narrativos se misturam, como já se disse de Guerra e Paz, com
maravilhosa unidade, a que não falta outrossim a comprovante do estilo. Mesmo a
mulher não falta no livro, como acentuou Araripe Júnior, uma mulher que tem
também lirismo, mas que aparece “encharcada no lameiro sexual”.

Obra de arte, Os Sertões oferecem um quadro da vida sertaneja, da psicologia
do povo brasileiro das regiões centrais, seu fatalismo, seu sentimento da inuti-
lidade de tudo, normais naquelas paragens, que só um grande artista poderia
captar com a força com que fez Euclides. Esmagado pelo meio hostil, vítima
fatal de toda a sorte de contingências, será presa fácil do misticismo nas suas
formas inferiores. O sacrifício total, a renúncia são a contraparte normal da
descrença na solidariedade dos homens e dos governos. Sacrifício total ante o
canhão da sociedade “civilizada” que lhe move impiedosa chacina.

�

Parece de todo desnecessário exemplificar o teor literário da obra. Qual-
quer ponto do livro fornecerá matéria de intensa emoção artística. Releiam-se
as últimas páginas que, em conteúdo e intensidade trágica, dificilmente encon-
trarão similar em nossa língua. As fases da luta, a marcha das tropas desbarata-
das de Moreira César, a travessia de Cocorobó, as pinturas da natureza, a gran-
de inimiga dos exércitos, tudo mostra o poder do artista.
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Poderá perguntar-se se existe e qual é o personagem central da epopeia.
Não, não parece que haja um herói, que desse nome ao feito glorioso, como é o
caso de várias epopeias. No caso, está mais próxima das epopeias em que o he-
rói é a coletividade. É a massa anônima, a jagunçada fanática e bronca. Mas o
que parece mais real é que o grande personagem da obra, maior do que o ja-
gunço, é a Natureza. Mesmo porque o próprio jagunço com ela se confunde, é
parte dela, sai dela. Os soldados tinham a impressão de que as pedras, os ro-
chedos, as árvores se transformavam em outros tantos jagunços. “Quem sitia-
va o exército?”, perguntou Araripe Júnior. “Ninguém. A Natureza; as circuns-
tâncias”. E noutra parte: “Um exército a pôr cerco ao vento”.

Essa onipresença da natureza hostil, com a qual se associava uma humanidade
inferior e próxima dela, constitui o patos trágico do livro, pois contra ela dava cer-
to nas ações concertadas dos homens civilizados e seus instrumentos mecânicos.

Há lugar, por último, nessa interpretação estética de Os Sertões, para uma análise
da estrutura do livro. Não há modelo que se lhe possa comparar com exatidão,
fato aliás que se passa com a maioria das obras-primas da humanidade, cada uma
realizando-se segundo uma lei que é a sua própria, e criando o seu próprio padrão
estrutural. É assim a Divina Comédia, como é assim o Quixote. E muitas outras. O
próprio desenvolvimento da técnica do romance mostra como ele não obedece a
uma forma única. Em Os Sertões, há mistura de elementos de diversos gêneros, o en-
saio, o drama, a ficção, até a poesia lírica. A forma que resultou é-lhe peculiar, es-
pecífica. Está a exigir uma análise estrutural em seus elementos intrínsecos.

�

De todo esse trabalho reinterpretativo resultará a reclassificação de Os Ser-
tões na história literária brasileira como obra de arte de ficção.

Em seu excelente livro de ensaios, Motivos e Aproximações, Carlos Pontes inse-
re uma página sobre as fontes euclidianas que muito dá o que pensar. Refere
ele que Euclides, quando escreveu Da Independência à República, não sendo muito
familiarizado com a história do Segundo Reinado, e não querendo dar-se ao
trabalho de compulsar as fontes principais a fim de formar um juízo de pri-
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meira mão sobre homens e fatos, estribou-se sobretudo na obra de Nabuco so-
bre o pai. Resultou que, desconhecendo o assunto nas suas minúcias, e a des-
peito de calcar o seu relato quase palavra por palavra nas informações de Na-
buco, incorre em erros lastimáveis, confundindo datas e épocas.

Um jovem estudioso e pesquisador baiano de assuntos históricos e literá-
rios, José Calazans, está, a esse respeito, levando a cabo um trabalho da maior
importância para as nossas letras. Trata-se do levantamento das fontes e do es-
tudo da gênese e desenvolvimento de Os Sertões. Partiu ele de uma pesquisa das
obras que teria Euclides lido, dos jornais que lhe teriam fornecido informes,
dos relatórios sobre os acontecimentos que lhe pudessem ter servido de base.
Leu tudo o que encontrou nas bibliotecas, e arquivos baianos em documentos
da época, em jornais, e revistas, ou em coleções privadas, relatos, correspon-
dências, livros de notas. E passou a cotejar com passagens de Os Sertões, resul-
tando desse trabalho de comparação ficar em evidência quanto deve o seu
grande autor àquelas fontes para a elaboração de sua obra-prima.

As pesquisas de José Calazans na Bahia, que ele publicará quando julgar com-
pletada a sua tarefa com o exame de algumas outras fontes julgadas importantes,
confirmam inteiramente as que vem realizando no Rio de Janeiro o crítico Eu-
gênio Gomes, baseado em documentos existentes na Biblioteca Nacional, e pu-
blicadas no livro Visões e Revisões. E confirmam, outrossim, a tese aqui aventada
pelo autor desta nota, de que a organização de Euclides era menos a de um histo-
riador e homem de ciência do que de um ficcionista; e de que Os Sertões eram an-
tes uma obra de ficção do que um ensaio histórico-sociológico. À luz de tais es-
tudos, parece indiscutível que Os Sertões são um poema épico em prosa, a ser clas-
sificado na linha da Ilíada e da Canção de Rolando.

O método de Euclides, conforme está revelado nesses trabalhos, não é o do
historiador. Não tem a objetividade, a fidelidade aos fatos, a imparcialidade, o
respeito ao documento, característico do método histórico. A vida real, o
acontecimento, só lhe serviam como escorva para a imaginação criadora. O es-
critor partia habitualmente dos fatos, mas não permanecia preso a eles, defor-
mava-os, modificava-os, pela lente de sua imaginação. Submetia-os ao proces-
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so de transfiguração artística. Cotejando-se um relato de um episódio com o
que apareceu depois em Os Sertões, verifica-se a diferença que vai do copista ou
cronista ao artista. E artista é o que era Euclides, antes de tudo.

A diferença entre os textos – o da fonte e o da obra – era conseguida pelo ge-
nial escritor graças a todos os recursos artísticos e retóricos, mormente à custa
da amplificação estilística a que se refere Eugênio Gomes, segundo, aliás, aquele
processo, bem definido por Gilberto Freire, de “engrandecer e glorificar as fi-
guras, as paisagens, os homens, as mulheres, as instituições com que se identi-
ficavam”1. E esses seus recursos habituais são os da epopeia, que, pela sua na-
tureza heroica, exige o gosto do descomunal, do grandioso, do sobre-humano.

Parece, pois, fora de dúvida, que o livro participa antes da natureza dos poemas
heroicos e consoante essa natureza é que deve ser encarado e estudado. Resta ser ana-
lisado na sua estrutura interna, nas suas formas estilísticas, na sua constituição ínti-
ma, que devem estar de acordo com as da epopeia tradicional. De qualquer modo,
todavia, livro de ciência é que não é. Euclides era um artista, um ficcionista, um cria-
dor de tipos, tal qual um romancista. Via a realidade, diretamente ou através de do-
cumentos ou testemunhos, e construía seu retrato de acordo com seu temperamen-
to, com sua visão transfiguradora. Há inúmeros episódios inteiramente deformados
no livro. E os tipos não são reconhecíveis como reais, mas como personagens que fi-
gurariam de bom grado em um romance. Em tudo entrou o pincel do artista, ao
qual não é possível, mesmo que seja um naturalista, uma absoluta fidelidade à reali-
dade. E a modificação nos episódios, cenas e tipos favorece a obra, tornando-a obra
de arte, fazendo-a atravessar o crivo do espírito criador do artista.

Assim, tais descobertas não diminuem, como poderá parecer, o valor do li-
vro, ao contrário, aumentam. Não seria ele a estupenda obra de arte houvesse
ficado no plano dos relatórios existentes sobre a campanha e o próprio diário
do escritor. Em vez disso, subiu à categoria da arte, ganhou, portanto, to-
mou-se uma obra-prima de literatura. E como tal, como obra de arte literária,
e não de ciência ou história, é que persistirá.
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Caminhos do Quinto
Império

Paulo Bomfim

Um país que procura renegar seu passado perde pé no presen-
te e não deixa acontecer o futuro.

A frustração do povo brasileiro diante das “eruditas” comemora-
ções do 5.o centenário da descoberta do Brasil, machucou o incons-
ciente coletivo de uma nação que se sabe herdeira de glórias que, em-
bora contestadas, vivem em suas raízes.

Afinal, quem descobriu o Brasil não foi Pedro Álvares Cabral, o
Brasil foi descoberto pela língua portuguesa.

Antes disso, sonhado nas flores do verde pinho que se transfor-
mariam no madeirame das futuras caravelas. O Brasil veio nascendo
no trovar de D. Diniz, neto de Afonso, o Sábio, e descendente de
Eleonor de Aquitânia, filha de Guilherme de Aquitânia, em cujo
sangue se espelhavam os tribunais de amor.

Nossa certidão de nascimento foi um documento literário, a
carta de Pero Vaz de Caminha; oficiando o batismo da terra des-
coberta, encontramos um magistrado que se tornara frade fran-
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ciscano, Frei Henrique de Coimbra; e nossa crisma foi o prefácio de Luís
de Camões para a primeira História do Brasil, de seu amigo Pero de Maga-
lhães Gandavo.

O cérebro da esquadra cabralina chama-se Duarte Pacheco Pereira, o
“Aquiles lusitano”, autor de Esmeraldo de Situ Orbis, sábio e guerreiro, persona-
gem de Os Lusíadas.

Martim Afonso de Sousa e sua mulher Ana Pimentel estão presentes no
Auto das Fadas, de Gil Vicente, e o primeiro bispo do Brasil, Pero Fernandes
Sardinha, que havia sido professor de Teologia nas universidades de Paris, Sa-
lamanca e Coimbra, foi mestre de Inácio de Loyola.

Sempre a língua portuguesa descobrindo o Brasil!
Mem de Sá, nosso terceiro Governador-Geral, era irmão do poeta Sá de

Miranda, outro sábio do Renascimento.
Na Guerra Holandesa, encontramos em nosso litoral a figura ímpar de D.

Francisco Manuel de Melo, e um século e meio depois, esse mesmo litoral era
visitado por outro poeta notável, Manuel Maria Barbosa du Bocage.

No Século de Ouro de Espanha, Lope de Vega escreve “El Brasil Restituí-
do”, uma de suas peças menos conhecidas hoje.

Do alto dos púlpitos, Padre Antônio Vieira prega suas cruzadas com a es-
pada do idioma português.

Na década de 1920, o casamento de Antônio Ferro com Fernanda de Cas-
tro, tendo como padrinhos Tarsila do Amaral e Oswald de Andrade, tem um
significado de manifesto da modernidade em São Paulo.

Em 1972, falamos em Portugal sobre um possível paralelo entre os moços
de 1922 e a geração dos “Vencidos da Vida”; entre as conferências do Cassino
Lisbonense e a Semana de Arte Moderna do Teatro Municipal de São Paulo;
entre Mário de Andrade e Antero de Quental. Ambos oscilando entre o sagra-
do e o profano, entre a religiosidade de suas raízes espirituais e o socialismo de
suas antenas intelectuais. Ambos chefes de escola, misóginos e solitários, cami-
nhando sob o fascínio da morte. Antero e Mário, duas vidas tragicamente cei-
fadas, que o tempo vai transformando em lenda.

182

Paulo Bomfim



O Brasil presente na obra de Ferreira de Castro e Vitorino Nemésio, o Bra-
sil paixão de Jaime Cortesão (cuja filha Maria da Saudade foi casada com Mu-
rilo Mendes) e Fidelino de Figueiredo (cuja filha Helena foi casada com
Antônio Soares Amora). Brasil, arquitetura de Ricardo Severo e amor definiti-
vo de Jorge de Sena!

Em São Paulo, no bandeirismo, surge o 11.o canto em Os Lusíadas. Em Por-
to Feliz, a caravela de Cabral se transfigura em canoa monçoeira partindo da-
quela Sagres cabocla rumo ao coração irrevelado de uma terra onde o quinto
império da língua portuguesa aguarda seu destino!
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Mathias Aires e a
Carta sobre a Fortuna

Fernando Fortes

Passou, inexplicavelmente em brancas nuvens, o tricentenário
de nascimento de Mathias Aires Ramos da Silva de Eça, o

maior moralista nascido no Brasil, em Santos, 1705; é ele o autor da
obra-prima Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, Lisboa, 1752, que,
além de várias edições na época, foi exumada e fac-similada pelo
nosso Solidônio Leite em 1914.

Mathias Aires escreveu pouco: deixou-nos, além da Reflexão, a
Carta sobre a Fortuna, que em boa hora a ABL torna pública, corrigin-
do o esquecimento. Além desses, mais um livro sobre Problemas da
Arquitetura Civil, após o terremoto de Lisboa, fruto de seus estudos
em Baiona (França), e ainda as desconhecidas Lettres Bohemienes.

Ele era filho de um comerciante português, que se infiltrou, como
espião, na armada francesa, durante a invasão do Rio de Janeiro, for-
necendo preciosas informações do estrangeiro aos aliados; talvez
por isso, tornou-se, com os favores do rei, imensamente próspero,
regressando a Portugal como o homem mais rico do reino, agracia-
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do com o cargo de Provedor da Casa da Moeda; Mathias Aires ainda não
chegara à adolescência.

Mais tarde, formou-se em cânones, na Universidade de Coimbra e, com a
morte do pai, herdou a fortuna e a Casa da Moeda. Celibatário até à maturida-
de, misógino e socialmente arredio, isolou-se numa quinta, nos arredores de
Lisboa, de onde não saía nem para ouvir missa, que era rezada, para ele, em sua
capela particular.

Ao fim da vida, perdeu os favores e cargos do rei e brigou com sua irmã,
Maria Dorotheia, primeira escritora feminina brasileira, autora das Aventuras de
Diophanes, também editadas no século XVIII.

Mathias Aires preparou, cuidadosamente, seu casamento, chegando a dizer,
em carta, a um amigo: “Arranje-me uma esposa honesta e de bons hábitos; não
precisa ser bonita, basta que não meta medo”.

Os críticos e ensaístas brasileiros hão de dizer que Mathias Aires não nos
pertence; é cria de Portugal e só nasceu aqui por acaso; certo, mas sendo ele um
dos maiores escritores da língua, já é honra bastante, para nós, que haja nasci-
do no Brasil; depois, como verão ao ler o texto desta Carta sobre a Fortuna, sua
linguagem é ágil, moderna, escorreita, de ritmo mozartiano; tão pouco portu-
guesa e clássica, que poderia ter sido escrita, hoje, por um dos nossos; em
suma, bem mais parecida conosco, do que a dos brasileiros do século XIX.
Afora isso, seu charme de cético e ironista, faz lembrar um Álvaro de Campos
ou um Machado de Assis, 150 anos antes, com estilo mais solto e menos re-
buscado.

Mathias Aires foi patrono da cadeira 6 dos 20 sócios-correspondentes da
ABL. Lembro, ainda, que o nosso saudoso Acadêmico Barbosa Lima Sobri-
nho estreou na imprensa com um artigo sobre a Reflexão; havendo, também,
uma preciosa introdução de Tristão de Ataíde, numa edição da Livraria Mar-
tins, 1942; Mas o maior estudioso do autor foi Ernesto Ennes, o qual, além do
livro Dois Paulistas Insignes, publicou um infólio, com manuscritos e extensa do-
cumentação inédita e, mais tarde, uma edição moderna da Carta sobre a Fortuna e
Reflexão em Portugal.
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Não seria demais ressaltar que Mathias Aires, no seu tratado sobre a vaida-
de dos homens, alcança, muitas vezes, em suas análises psicológicas, a profun-
deza de um Freud avant la lettre, tamanho é o seu poder de penetração.

Quanto à Carta sobre a Fortuna, só veio a público, postumamente, na terceira
edição de Reflexão sobre a Vaidade dos Homens, em 1788, por iniciativa de seu filho
único. Aí, podemos descobrir um pouco do fundo de Mathias Aires: ao des-
prezar seu reconhecimento da fama, ele se mostra sem vaidade, porque possui,
oculto, imenso orgulho de quem se acha superior aos afamados de sua época;
para tanto, ele usa o irônico artifício de ser avesso à fama, para ressaltar o ab-
surdo que rege as leis e oportunidades da existência; é esse aliás o segredo de
todo seu fascínio, que jamais beira o cinismo; porque ele, tal como Kafka o fa-
ria muito mais tarde, descreve o absurdo como se fosse uma coisa normal; e
tudo isso, numa harmonia admirável entre fundo e forma, o que só os grandes
logram realizar.

� Carta sobre a Fortuna, de Mathias Aires

Meu amigo e senhor, agradeço a v. m. o desejo que me mostra, de que eu
tenha maior fortuna. Não se preocupe tanto a meu favor, porque a fortuna
que tenho é a mesma que devo ter. O merecimento é o que faz a fortuna, e
quem o não tem, que fortuna há de esperar? Falo sinceramente, e sem hipo-
crisia. No tempo que já passou por mim, tive esperanças, agora nem essas
tenho, e isto porque conheço melhor, sei o que falo e o que mereço, por
isso sei que não devo esperar nada, esperem os outros e vivam no tormento
de esperar.

Eu, hoje, só tenho por fortuna o não esperar a fortuna. Contento-me
com a privação da desgraça sem aspirar a presença da ventura; e acho que o
não ser desgraçado é o mesmo que ser venturoso. E, se entre uma e outra
coisa, há um estado neutro, contento-me com o meu estado, ainda que pro-
penda para a desgraça; contanto que não seja desgraça inteiramente, a som-
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bra da ventura me basta. A realidade, não sei se me bastaria, porque o nosso
coração é insaciável, e daquilo, a que uma vez tomou o gosto, nunca se far-
ta. Daqui vem que se conservar na ignorância da ventura é discreta provi-
dência, porque ninguém chora por um bem que não conhece. A saudade
supõe um objeto conhecido. Aquele que é ignorado apenas se apetece.
Quem conhece a fortuna, por vê-la em outrem, tem pouca razão para ado-
rá-la. E é o mesmo que conhecer o mundo no mapa em que está pintado; ou
também, é como quem olha para o Sol sem admiração, e apenas com o re-
paro inadvertido e vago. O mar, por mais que encrespe as suas ondas, não
serve a quem o vê como espetáculo admirável. Então, admiramos o túmido
elemento mais pela raridade que pela elevação.

O subir mais alto não é muito natural; o estar no mesmo ser é seguir a or-
dem do universo. Os que sobem, é porque têm no merecimento as asas. Os que
não sobem, é porque a falta de merecimento igual lhes serve de peso que os
abate. Porém, devemos consolar-nos, advertindo que não ter merecimento não
é pecado nosso. E que culpa temos nós de que a natureza tenha sido tão avara:
parece que há um limo perfeito e outro tosco; e que foi deste que nós nasce-
mos, e daquele nasceram os venturosos. As aves não são todas águias. Umas al-
tamente se remontam, outras só sabem passar de um raminho para outro.
Umas desaparecem na imensa região do ar, outras sempre se deixam ver no es-
paço limitado de um prado humilde. As que têm maior alento sobem a mais
alta esfera, as que têm menos vigor voam pesadas e rasteiras.

Eu já perdi de vista os lugares eminentes. Os meus olhos só se inclinam para
baixo, e para cima não se podem dirigir sem violência. Tudo quanto vejo é
com olhos desenganados. Talvez, por isso, veja as coisas como são e não como
se mostram. Porque o desengano tem virtude e força para arrancar da formo-
sura o véu cadente e mentiroso, de que o teatro da vida se compõe. A fortuna
não é tão bela como parece e creio que o cálice da fortuna, muitas vezes menos
amargo que o da desgraça. Também a fortuna tem seu cálice e suas amarguras,
e essas talvez sejam mais penosas de se tragarem. Porque na desgraça o costu-
me de sentir tira a parte mais cruel do sentimento. Ao menos a desgraça não
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engana. E tem de bom ser um mal que não se finge; ela é verdadeira e se aparece
tal qual é. A fortuna sempre se disfarça semelhante à beleza enganadora, que,
para ser mais apetecida, reveste-se de ornatos lisonjeiros e aparentes. Quem
duvida que a beleza que se enfeita, ou se cobre de artifícios é para encobrir al-
guma fealdade natural.

Conheço a fortuna sem que a fortuna me conheça. Quando a vejo, é de
tão longe que é impossível que ela chegue a mim ou eu a ela. Somos ambos
inacessíveis. É verdade que eu não a busco, nem nunca a busquei ansiosa-
mente. Porque sempre entendi como um sujeito menos próprio a ser favo-
recido. Além disso, a fortuna quer que a busquem com fé e audaciosamen-
te, ela se enamora da resolução constante com que a buscam. Timidamen-
te, ninguém a encontra: ela só se entrega ao valor e foge à covardia; quer
que a rendam por força e não por suplicação, semelhante a uma mulher li-
vre, que, ainda que se entregue por vontade, quer que pareça ter-se entrega-
do forçadamente.

E, com efeito, sem rogar, nada se alcança. Eu não sei pedir o que sei que
não mereço. Sou religioso nesta parte, e com engano não quero nada, nem
mesmo a fortuna. Ela não me pode tirar o conhecimento próprio de que a
não mereço, e aquele conhecimento servir-me-ia de flagelo, não de ventura,
porque preferiria antes escolher a desgraça – sabendo merecer fortuna – do
que a fortuna, sabendo merecer desgraça. Quero as coisas mais justamente
que felizmente, porque toda consciência parece se afligir com a ventura des-
merecida, e mais satisfeita por merecer do que por alcançar. A verdadeira fe-
licidade deve ser interior, e o contentamento não é puro quando vem de uma
falsa causa. A coroa da vitória só desvanece ao que triunfou, e não ao que
simplesmente a põe na cabeça. Porque a fortuna errada mais injuria do que
enobrece. O prêmio não o torna ilustre, o merecê-lo sim, e o conseguir por
graça da fortuna não costuma atrair um peito honrado. Esse só se paga do
que consegue por graça da virtude. Assim, se aceito o que não me devem, nis-
so sou já castigado; porque o coração me insinua sempre que a ação de rece-
ber foi indigna e torpe.
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Todos acusam fortuna de injustiça, porém a injustiça está só em quem a
acusa: mas nem o mesmo merecimento tem direitos para a acusar, porque a
fortuna de sua natureza só a liberalidade, ou a falta de liberalidade, nunca se
pôs em acusação tudo quanto a fortuna distribui é por favor e – no que vem de
um princípio de favor – não se dá positiva obrigação; salvo se a nossa presun-
ção é tal, que entendamos seriamente que a fortuna nos deve algum tributo, e
quem o entender até nisso mesmo mostra ser indigno da fortuna, e que esta lhe
não deve nada; porque o querer merecimento próprio é confissão ou prova de
desmerecimento; a incredulidade que nega parte é perdoável; a credulidade é
viciosa; a falência é um vício quase universal, e a fortuna comumente despreza
todos os Narcisos; quer que a busquem animosamente, mas não presunçosa-
mente, com diligência, não negligentemente, ou com desdém, por isso há pou-
cos venturosos, porque poucos há que saibam o medo com que a fortuna se
procura, e em saber aquele modo, consiste o meio; ou o segredo de a achar uns
seguem o caminho da lisonja, outros o da importunidade, alguns o das armas,
e outros; das letras, alguns sem modo certo, nem, meio determinado seguem o
caminho de procurarem a fortuna por aquele meio, e modo, que a mesma for-
tuna lhe descobre, Sol tibi igna dabit.

Eu que não sou lisonjeiro, nem importuno, e não sou erudito, nem guerreiro,
que caminho posso ter para a ventura, sem guia, sem norte e sem luz que me
conduza, mal poderei achar aquela Deusa escondida e inconstante; ao pri-
meiro passo me retiro, e desconfio antes de empreender, porque julgo im-
prudente ação: o querer eu uma fortuna, que me não quer; quem navega sem
estrela tem por certo o naufragar, e quem só dá passos errantes, que fortuna
pode ter; a fortuna não é cega como dizem; ela vê a quem escolhe, e mostra
que vê bem, porque escolhe bem, os que não são dos escolhidos, creem ser
cegueira da fortuna o que é só cegueira sua; julgam ser usurpação a fortuna,
que a outros se comunica. Que injusto pensamento; a fortuna não se vende,
ela mesma é, que se dá; e para dar-se a si tem livre o seu arbítrio, e assim não
devemos murmurar da ventura alheia; mas sim da nossa desventura, devemos
conformar-nos, magoar-nos não; porque a mágoa é queixa, e virtude é a con-
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formidade. Quem se magoa reprova o que a fortuna fez; quem se conforma
aprova o que ela faz, entre um e outro extremo, o melhor partido é aquele
que a fortuna quer, não aquele que nós queremos; porque nós enganamo-nos
a nós mesmos; e a fortuna não engana a si, ela sabe para onde vai, e de onde
vem; nós conjeturamos, e ela acerta; caminhe a nossa embarcação para onde
o vento a leva, não para onde o vento a encontra, deixemos à fortuna o gover-
nar o mundo, e para nós tomemos o governo de nós mesmos, porque só a
fortuna sabe navegar em alto mar, e nós apenas navegamos nas limitadas on-
das de um fundo limitado, a esfera da fortuna é dilatada, e a nossa é mui pe-
quena, e mal se vê, e assim que podemos esperar de nós; esperemos tudo da
fortuna, ainda que seja da fortuna alheia, porque desta sempre pode vir-nos
alguma bem; a fortuna é como a luz, que se espalha abundantemente, e aclara
os espaços mais remotos; recebamos a luz ainda que seja alheia, e que o cen-
tro dela esteja de nós tão afastado quanto vai do Sol à Terra; devemos enten-
der que a fortuna tal, que estando em um sujeito, é como se estivesse em to-
dos, porque a todos se estende seu influxo; e, assim, se a comodidade é nossa,
devemos estimar que o trabalho seja de outrem, que importa que esteja de
nós tão apartado esse assento etéreo, em que giram os orbes luminosos, se a
nós se comunicam as delícias de um astro favorável, frutífero, e benigno.
Com o tempo, perdi o amor, a vaidade, a esperança, estou, pois, sem esperan-
ça, sem vaidade, e sem amor. Estes eram os fortes laços, que me prendiam; já
se quebraram, agora não sei verdadeiramente o que me prende; um resto de
vida da belíssima prisão, e de pouca duração, por isso vivendo retirado não
sigo as bandeiras da fortuna, e já lhe disse a Deus: milito nos campos do de-
sengano, campos solitários, ou menos frequentados; porém mais seguros,
neles considero a fábrica inocente de uma rosa inculta, de um lírio triste, de
uma açucena virginal; estes são os meus objetos, os meus cuidados, e os meus
empenhos são os mestres, que me ensinam fielmente, mestres mudos, mas se-
veros, a bem considerá-los, a rosa me insinua, que a formosura é como som-
bra leve e passageira, o lírio na sua cor me diz que toda a alegria se converte
em luto; a açucena indica que, se a virtude é permanente, que lições podem
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haver mais verdadeiras, fáceis de aprender, difíceis de observar; a mocidade
louca só gosta de loucas instruções e zomba galantemente das que são menos
galantes; mas que pouco dura o enredo que diverte, e quão depressa chega a
tragédia, em que o mesmo enredo acaba!

Assim nada espero da fortuna, nem a fortuna de mim pode esperar nada;
porque o meu talento foi discursivo sempre, operativo nunca, e a fortuna quer
obras, e não palavras, quer quem pratique mais, e especule menos, porque toda
a especulação por si mesma é vã; a teórica toda é substancial; esta se compõe de
uma sólida matéria, aquela de acidentes invisíveis; é como a voz sonora, que o
ar a forma, e a dissipa, e que tem o seu fim, na mesma causa de que nasce o seu
princípio; alguns há, que o que discorrem, obram; eu debuxo, e não sei pintar o
que eu mesmo debuxei; sei delinear, executar não, e sempre na execução até me
perco, semelhante ao Náutico imperito, que sabendo a Carta, e sabendo os ru-
mos, em largando as velas logo se perde; de que serve, pois, a Arte, que se na
imaginação se mostra, e fora dela se desvanece? Muitos sabem idear; praticar,
poucos. De que serve também uma ideia concertada a quem ignora o como se
deve usá-la? É o mesmo que instrumento, delicado na mão, que ignora o meio
de o tocar; o esgrimir de pouco vale a quem não sabe pelejar deveras, mestre
foge muitas vezes, e não se fia na destreza, que insinua; eu sou o fugitivo esgri-
midor; o Músico ignorante, o Náutico imperito. Tudo sei para dizer, mas para
fazer só sei, que não sei nada; as minhas artes todas são em pensamento, e por
isso são justamente desgraçadas, porque a fortuna não pode fazer milagres, e
que pode fazer de uma matéria, que não se move, e que, sendo inteligente, é
sem ação, inútil inteligência. Semelhante à arvore frondosa, que produzindo
flores, não sabe produzir frutos.

E nesta forma não posso queixar-me da fortuna; antes reconheço com legí-
tima razão, que o favor que a mim me nega é porque o deu justamente a ou-
tros; o seu ofício é laurear o merecimento, e não o fazê-lo. Serve para ornar o
merecimento feito, não para o fazer de novo; não há, pois, iniquidade na fortu-
na; ao menos eu; e para mim só justiça lhe conheço, já do berço trazemos com
nosso a nossa sorte, e parece que em nós mesmos a fabricamos, sendo artífices
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da desgraça, e da fortuna. Deixemos, pois, a fortuna em paz; e eu sou o primei-
ro que só acuso a minha incapacidade, ou a minha inércia, esta foi unicamente
o arquiteto de estado de sonolência, em que me acho, e naquela se fundou o ser
em que estou de não ser alguma coisa, mas com tudo sou o mesmo, que sempre
fui, não mudei para mal, nem para bem, e neste artigo estou como vim ao mun-
do, só com a diferença dos anos, que têm passado; deles o estrago sempre foi
universal, e se passaram por mim, também, por todos têm passado; todos so-
mos companheiros naquele gênero visível da desgraça, e desgraça que vai cres-
cendo; diminuindo, nunca; caminhamos igualmente com o mesmo passo e
sem poder por modo algum retroceder; somos comilões diferentes na data,
mas os mesmos no exercício.

E assim chegou o tempo em que o mais acertado é pendurar as armas,
não como armas vencedoras, mas sim como despojos infelizes de uma já
cansada guerra, eu qual inválido soldado larguei o apresto militar, não vo-
luntariamente, mas por não poder suportar-lhe o peso, apenas posso su-
portar o vivo esqueleto, em que confino; deixei os vícios do amor, da vaida-
de e da esperança; porque eles primeiro me deixaram; amigos infiéis esque-
cidos do meu passado obséquio, e lembrados da minha inaptidão presente,
foram meus no tempo alegre e já me desampararam neste tempo triste, in-
justa recompensa de uma tirana sociedade, quem dissera e que havia de
achar o amor ingrato, a vaidade sem o vigor, e a esperança desanimada; se
estes vícios me deixaram, sendo meus, ou sendo uma grande parte de mim
mesmo, como pode a fortuna não deixar-me, não havendo sido minha;
aqueles nascerão comigo, e comigo se criaram, provindos da minha nature-
za, e consubstanciais a mim; e ainda sendo assim já se apartaram; a fortuna,
porém, sempre foi parte diversa, nunca unida, mas sempre separada, sem
comércio meu, e sem chegar a mim, nem ainda passageiramente, e nesta si-
tuação mal pode a fortuna ter lembrança, de quem nunca se lembrou, e de
quem nunca viu; e se agora me chegasse a ver seria mais por cegueira sua,
que por fortuna minha, seria mostrar, que foi injusta, buscando-me cansa-
do, quem vigoroso não me quis.
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E, com efeito, tem menos estimação a fortuna, que vem tarde, porque vem
como aparato funeral, e na imagem de uma honra antecipada traz consigo a de
ser a última; infeliz fortuna, ou ventura desgraçada, pois que, quando chega,
acha sem alento os braços, que a recebem, acha os olhos já com pouca luz, e o
coração palpitando, frio, e lentamente que glória adquire a fortuna errante, em
buscar um corpo tímido, em que a morte está fazendo os feris ensaios; melhor
é deixá-lo na tranquilidade escura do silêncio do que o assombrar com a clari-
dade inquieta de uma luz tumultuosa; porque a fortuna, que está cercada de
resplendores, aflige e mortifica os olhos consumados a não verem; daqui vem,
que a fortuna muitas vezes chega mais como castigo, do que como prêmio; al-
gumas vezes há de ler a fortuna aborrecida, e certamente o é, quando vem tar-
de, ou ao tempo, que já se não espera, então já não é fortuna, é delírio da fortu-
na, e quem se acomoda a ela é por resignação, ou vontade de constância, não
por vontade de inclinação, é mostrar constância no desejo, mas no acerto des-
vario, porque a fortuna, quando chega tarde, é fortuna de compaixão, não de
eleição, indica que foi solicitada, ou extorquida, e não merecida, concedida
para contentar um corpo meio morto, e não para ilustrar um vivo; ou vem
como fortuna de remédio, que se aplica ao enfermo, que o não tem, e que se dá
por consolação, não por obrigação, por dispensa, e não por recompensa, e ver-
dadeiramente de que vale uma fortuna, que quando chega é só para se despe-
dir, e não para ficar, é que assiste como testemunha autorizada, que vem ver o
fim da obra sem ter visto o seu princípio; de que serve uma ventura sonhada,
pois não tem mais duração, que em quanto dura o sonho, inútil felicidade,
pois é como a faísca, por instantes se está reduzindo a cinza; é felicidade imagi-
nada, lograda não, ou ao menos mal lograda.

Bem sei que tudo no mundo é transitório; porém, entre as mesmas coisas,
que vão passando, algumas passam mais depressa do que outras; em umas há
tempo de se verem, em outras não, e estas, ao mesmo tempo que aparecem, de-
saparecem, a mesma vida é um verdadeiro trânsito, mas, com certa e determi-
nada duração, se compõem de um espaço incerto, e a mesma incerteza do léu
espaço é o que a faz parecer durável, porque o fim, que se não vê, nem se co-
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nhece, julgamos que está longe; nos primeiros períodos da vida a fortuna deve
achar em nós sensibilidade para a desejar, e para a receber, porém no tempo da
vida entrando a declinar, ou a inclinar para o seu fim, a nossa sensibilidade
também declina e já não apetecemos com ardor, nem sabemos desejar excessi-
vamente: todas as nossas faculdades ainda mentais e em descanso, e vão per-
dendo a maior e melhor parte da sua primeira atividade, semelhante ao curva-
do arco, que insensivelmente perde a força que continha a corda dilatada; neste
estado, se a fortuna vem a nós, é o mesmo que um espírito insensato, e vaga-
bundo, que pretende animar o corpo de um cadáver, porque com efeito tam-
bém há desejos cadaverosos, e estes são os que intumescem de esperar, e que,
ainda quando a fortuna os satisfaz, ficam como embaraçados, sem ficarem sa-
tisfeitos à maneira daquele, a quem o raio tocou sem ofender, mas que sempre
fica estupefato, e temeroso a qualquer ruído, ou estrondo leve.

Porém, não há regra certa nos graus de desejo, e de esperança, porque alguns
há que esperam e desejam com tão firme e confiante veemência, que ainda
quando estão morrendo, estão esperando, e desafiando, parece-lhes que mor-
rem, se não esperam, sustentam o desejo como prova de que vivem felizes; na-
turezas, que por aquele modo vão enganando o tempo, sem que o tempo os
desengane; ao menos enchem de vida todo o tempo, que vão vivendo, porque
não terão dela parte alguma, pelo modo de viver, e quem conserva as paixões
humanas em quanto vive, parece que vive mais do que quem as larga muito an-
tes de morrer; outros há que não são tão desejosos, nem tão expectativos, por
isso não resistem e largam facilmente os afetos do desejo e da esperança; a esta
porque os aflige e àquela porque os perturba; os impacientes nem sabem dese-
jar, nem esperar pela fortuna; por isso raramente a acham; porque a fortuna
sempre exige paciência e este é muitas vezes o preço porque se vende, e o mais
certo merecimento porque se dá, e com razão, porque a paciência, não só é vir-
tude humana, mas favor celeste; ela vence mais, sem fazer nada, do que outros
muitos meios, fazendo muito; a sua inação tem mais poder do que a ação da-
queles meios, que parecem ser mais poderosos, e é um remédio universal, que
aproveita para tudo sem a nada fazer mal; só tem de menos boa a paciência o
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ser numa virtude humilde, e feita se para sofrer, maneira da peça de um enge-
nho, de que todo o exercício consiste em andar rasteira, e abatida, porém, nisso
mesmo consiste também o artifício: porque a máquina do engenho não se
move enquanto a pela humilde a não faz mover. A paciência, ou o sofrimento,
supõe desprezo e este sempre é duro; sendo que não há desprezo que moleste
quando a paciência é grande, e o sofrimento humilde muralha impenetrável
aos ataques do desprezo. Alem disto não há cousa que cause nojo a quem tem a
fortuna por objeto; porque a fortuna sempre foi considerada como a bela
dama, de quem os mais ásperos rigores são favores declarados, e por eles deve
passar o amante, que pretende ser bem-sucedido.

Contudo, eu nunca me enamorei tão cegamente da fortuna, por isso nunca a
tive, nem espero ter: sempre olhei para a fortuna como para umas tantas coisas,
que, sendo admiráveis por si mesmas, admiram-se por costume, e também por
costume já se não admiram; fazemos caso delas por opinião, e mais pelo caso,
que vemos, que os outros fazem, que por aquele, que nós mesmos quereríamos
fazer; estimamo-las pela estimação dos outros.

Não pela nossa; e nisto seguimos o exemplo seguido, o respeito é um dos
atributos da fortuna, e talvez, que seja o principal, porque a fortuna se deseja
tanto; mas quanto a mim achara eu, que aquele atributo importuno e vão
mais mortifica do que lisonjeia, porque as mais das vezes o respeito é como a
moeda, que, aceitando-se por boa, intrínseca, e verdadeiramente, é falsa, ou
também como os rogos, que te fazem no perigo da tormenta, o retrato do
milagre costuma ser a primeira de todas as promessas; porém, passada a tor-
menta, e o perigo, já não lembra o milagre, nem o seu retrato: o respeito, que
a fortuna tem é respeito de interesse, não de amor; e é como obrigação vio-
lenta, não livre; ou como vontade involuntária, não arbitrária; que pouco
vale um respeito semelhante, e que pouca estimação merece! Um tal respeito
dirige-se ao lugar, não à pessoa; à fortuna, e não ao afortunado: é obséquio
injurioso, e caviloso, pois que, com fingido subscrito, caminha indiretamen-
te é um ataque falso, que se faz em uma parte, para em outra se fazer o verda-
deiro; o incenso, que não é puro, mais escandaliza do que agrada, porque
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tendo-se de incenso o fumo, não tem a suavidade, falta-lhe a fragrância, que
deleita, e sobra-lhe a exalação, que ofende.

De nada são os homens tão avaros, que de um respeito sincero, e verdadei-
ro, e de nada são mais liberais, que de um respeito simulado, e dependente; o
formulário de um e outro respeito é o mesmo, um bem é a mesma cerimônia,
ou ritual aparente, e manifesto de cada um deles; porém não é a mesma a inten-
ção, ou dedicação de quem se mostra respeitoso, porque a verdade se está no
interior, e o engano no frontispício; a devoção não está no joelho, que se do-
bra, mas no coração, que se não vê dobrar; a genuflexão só serve de sinal, e
todo o sinal ostenta em matéria suposta, que pode ser, ou não ser, afim como
se supõem; mas que importa, a fortuna costuma ser tão pouco melindrosa, que
daqueles sinais se paga, e com eles se contenta por mais, que os reconheça sus-
peitosos; conhece a adulação sofisticada do respeito, mas nem por isso o des-
preza, porque é como mercadoria, que se aceita com todas as avarias, ou como
fazenda de contrabando, que não tem proibição para usar-se desta, a fortuna
tem aquela urbanidade; recebe sem exame o que lhe dão, e basta-lhe, que o res-
peito tenha a figura disso; ainda que não tenha nada mais, basta-lhe, que a está-
tua tenha a forma racional, ainda que em si não seja mais do que um mármore
polido, se bem que há muitas coisas em que a substância esteja nos acidentes, e
a existência na mesma falta de existir.

Eu não quisera um respeito semelhante porque amo a verdade em tudo
aquilo em que a verdade se dispensa; nenhum fingimento pode agradar-me
nunca, nem tive arte para fingir; mostro-me como sou, e que ainda os meus
mesmos pensamentos se estão deixando ver pela interposta e mal cerrada
cortina do meu semblante, por isso tudo quanto digo é o mesmo, que tudo
quanto penso; de sorte, que para mim não reservo nada, como se em muito
não houvesse parte que não fosse parte exterior, visível, e conhecida, propen-
do para uma estupidez no excesso da verdade, e tudo o que não é excessiva-
mente verdadeiro, faz-me repugnância natural, como alguma cousa que fi-
zesse arrepiar-me; causando-me cócegas insuportáveis, e assim sou vicioso
no excesso da verdade, assim como outros o são no excesso da mentira; isto
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não é, nem nunca foi, virtude. É temperamento porque a verdade opera em
mim como por um mal necessário, por compleição, e não por consciência,
por gênio, e não por escrúpulo, e, com efeito, amo a verdade, porque o meu
conceito me representa mais bela, do que tudo quanto há, e mais apetecível
do que tudo quanto se apetece; talvez que haja algum achaque, que faça um
sujeito verdadeiro, assim como pode haver também, para fazê-lo mentiroso,
se o é, ficarei crendo, que sou verdadeiro por achaque; alguma enfermidade,
que havia de haver, que, sendo útil em si mesma, o mal se estaria em falar
dela: não sei se a verdade pode vir por desordem da natureza, o que sei sem
paradoxo é que há temperamentos verdadeiros e outros mentirosos; nestes, a
mentira não é tão culpável, naqueles a verdade não é tão louvável, porque
tudo o que se faz por índole nativa é menos estimável do que aquilo que se
faz unicamente por virtude, e esta parece que recebe o seu lustre mais pom-
poso da oposição, quem encontra, e vence; porque onde não há próprio ven-
cimento, também não há virtude própria, e a vistoria sem combate se mostra
a fraqueza do vencido, não a fortaleza do vencedor.

Daqui vem que nenhum respeito dos que a fortuna comumente concilia
acharia em mim grande agasalho, se em mim se achasse, que tudo havia pare-
cer-me um laço sutil, e lisonjeiro, fabricado para prender a minha simplicida-
de, e captar a minha benevolência; e nesta desconfiança talvez menos bem fun-
dada seria eu como a ave cautelosa e tímida, que sempre está de sentinela con-
tra as incidiárias artes do caçador astuto e vigilante; e afilai naquele mesmo
caso e suposição o pretendente, que me respeitasse menos, seria a quem eu
atendesse mais, o cortesão rasgado e consumado da ciência dos políticos agra-
dos, e versado na prática de respeitos estudados, menos propício me acharia,
do que o rústico, grosseiro e imbecil; deste, a imbecilidade verdadeira havia de
preocupar-me mais do que o outro; o ar dobrado profundamente reverente, e
cheio de festejo; de sorte, que para mim seria necessário tomar diverso expe-
diente, e seguir método diverso.

A minha atenção sempre se volta para a verdade, como se esta fosse um ins-
trumento que tivesse força necessária para voltar-me; porque a verdade me

198

Fernando Fortes



move como se fosse um artifício natural, verme, e quando a busco é com amo-
rosa indagação, e se consigo achá-la, fico com o mesmo contentamento daque-
le que achou o amor perdido; e nesta forma todos os respeitos que a fortuna dá
não são capazes de atrair o meu desejo, porque, se a mim se dirigissem, eu os
creria fabulosos, assim como os creio verdadeiros, quando a outrem se diri-
gem; e, em qualquer estado, que a fortuna me pusesse, nunca poderia persua-
dir-me, que com razão merecia algum respeito verdadeiro; e todo aquele que a
mim se encaminhasse, eu o julgaria respeito mercenário, e por isso mesmo sem
valor; antes quero a verdade, que me magoa, do que aquela, que me lisonjeia,
para esta tenho incredulidade, e entendo ser composta de lisonja; da outra faço
mais conceito, porque tudo o que escandaliza cura.

Na situação particular em que me acho, se alguém me busca, entendo
firmemente que não é por amor de mim, mas por causa de alguma coisa mi-
nha; logo confedero, e digo, que me quererá, ou que interesse lhe ensinou a
minha porta, e o meu nome; nesta consideração remeto a visita para a de-
pendência, que é a quem se fez; e eu ou não estou em casa, ou estou doente:
por este modo, faço-me invisível, de forte, que quem me puser a vista há de
ter habilidade; e se alguém tem comigo algum negócio, deve ter o trabalho
de se explicar por letra; porque de cara a cara não é fácil, salvo se topar co-
migo de improviso; e neste caso, quem o paga é quem deixou a porta aber-
ta, ou a vidraça por fechar; por este modo me livro de comprimentos abor-
recíveis, de amizades perigosas, de novelistas mentirosos, e de importunos
maldizentes. Bem vejo que, seguindo este modo de viver, estou no mundo
sem saber do mundo nada; porém isso mesmo é o que eu quero, e tão regu-
larmente, que nem quero saber o que tenho para jantar, senão depois da
mesa posta; a minha curiosidade se tem por objeto a natureza, o mundo
não, esse cuidado toca a quem o fez, ou o governa, a mim me compete o ver
o meu termômetro para saber se faz mais, ou menos frio que no dia antece-
dente; costumava eu ter as Gazetas de Londres e Amsterdã, porém já me
desfiz disso, porque achei ser fatuidade o querer saber notícias daqueles
que não querem saber de mim; e afilai já me não importam as façanhas de

199

Mathias Aires e a Car t a s o b r e a Fo r t una



El Rei de Prússia; estas devem importar ao seu Panegirista, não a mim, que
lhe não hei de escrever a vida. O saber sucessos pertence privativamente à
gente deste ofício, porque a eles toca a arte de desbastar os homens, como a
mim pode tocar-me a arte de desbastar as couves no canteiro da minha hor-
ta. Agora pasmo de mim mesmo quando considero que, sem necessidade
alguma, assentei praça de Engenheiro voluntário no último sítio de Gibral-
tar, de donde tirei as indeléveis certidões, que ainda conservo autenticadas
em forma de cicatrizante; durou pouco o sítio, por isso fiquei eu durando;
há umas ciências em que a melhor ciência é não fazer nada dessas, deste gê-
nero sábias ciências, para quem não é militar; atualmente devo à saudosíssi-
ma memória do Senhor Rei Dom João o V. o querer servisse da minha
pouca inteligência, mandando-me passar Patente de Tenente Coronel do
Regimento do Cais, cuja graça não teve efeito porque a paz sobreveio feliz-
mente, antes que começasse a guerra; hoje já não posso sustentar na mão a
espada, e o mais, que posso fazer é o sustentar-me a mim; lembra-me o que
disse Ouvídio: Torpe miles fenex, torpe fenilis amor.

E nesta forma não há para mim mais mundo do que a casa em que habito,
e as minhas quatro paredes são para mim as quatro partes do mundo conheci-
do, vivo como no ermo, porque vivo se os meus livros me acompanham fiel-
mente; só deles me não aparto; eles foram os meus mestres, e o estão sendo
ainda, porém para que aprendo eu, se o tempo me está dizendo que tenho
pouco tempo para aprender e menos para gozar! Bem sei que a minha idade
não é muito adiantada, porém eu quero adiantar o desengano, para que não
seja a idade o que por força me desengane; sempre gostei muito da cantiga
quando disse, quero deixar o mundo antes que o mundo me deixe, quero an-
tecipar-me já, para não estranhar depois que me acostumar, porque a lição
não se estuda na mesma hora em que se dá; quem começa a sentir com ante-
cedência, sente menos quando chega a ocasião do sentimento; este, quando
está cansado, fica a modo de dormente, e sem atividade para atormentar; ou
ao menos atormenta menos, porque não só na paciência se faz calo, mas tam-
bém na dor; o mal, que se padece por vontade não aflige tanto, e fica sendo
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mal, que não assusta, porque o mal habituado, passa em natureza, e perde
muita parte do eu. Rigor e aspereza, daqui vem que o familiarizar com qual-
quer fatalidade é segredo certo para a fazer menos fatal é como a fera domes-
ticada, em que se encontra já menos fereza: o instrumento usado é mais fácil,
e mais leve de mover; aquele que ainda é novo não trabalha sem resistência; e
assim as incomodidades, que a velhice traz consigo, e as tiro aplicando em
mim, e desta sorte quando vierem, já acham feita a obra, que vêm fazer; en-
contram-se consigo mesmas, e o mais que hão de fazer é deixar-me no estado
em que me acharam; poderão acrescentar alguma coisa mais; porém, tudo
não, e ainda para o mesmo acrescentamento já me vou armando e preparan-
do; estou-me exercitando em peleja fingida para entrar mais dentro na peleja
verdadeira; isto vem a se repercutir o dano pelo mesmo dano premeditado;
enfraquecer o assalto pelo mesmo assalto prevenido; e adormecer o mal, pelo
mesmo mal despertado antes.

Sendo aquela a minha filosofia, bem se deixa ver que a fortuna para mim
já não é matéria de importância; só cuido em ir vivendo mansamente, e sem
ruído, como quem vai escorregando lentamente, e não como quem vai an-
dando atrevidamente; os meus passos não vão para adiante; o mais que espe-
ro deles é que se sustenham no lugar em que se acham; não tenho mais obje-
to, que a mim mesmo; e a mim mesmo como sou, e não como poderia ser;
porque não sendo nada, ainda poderia ser menos do que sou: em tudo a di-
minuição é mais fácil, do que o aumento, porque tudo diminui naturalmente
e cresce com mais dificuldade, e com efeito não vejo coisa alguma, em que
haja de crescer; ainda vejo alguma coisa, em que diminuir. Pela bondade de
Deus, tenho saúde, e tenho um decente patrimônio para viver decentemente;
em cada um destes pontos principais, pode suceder notável decadência, cres-
cimento não, e assim me contento com a minha situação vulgar e me julgo fe-
liz em conservar-me nela; como aquele, que se crê ditoso quando o assalto da
podegra não é forte, porque o padecer menos é fortuna respectivamente a
quem padece mais, nem podemos negar absolutamente, que também há for-
tuna nos grãos de padecer.
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Não duvido que, se uma fortuna mais brilhante me buscasse, eu a recebesse
alegremente, mas não sem sobressalto pelo desacostume, e talvez, que enten-
desse ser como visita da saúde quando busca o eu ferino, que está para expirar;
se bem que não receio que a fortuna possa acabar-me, porque vivo tão escon-
dido, que até me escondo de mim mesmo, e se fortuitamente alguém me vê é
na figura de quem seja, e não de quem aparece; semelhante à corça temerosa,
que até da sua sombra vai fugindo; isto vem, de que já me não agrada o comér-
cio comum dos homens; não aceito na sociedade aquele gosto que os poucos
anos me inspiravam; e ainda, que não estou no meio da velhice, com tudo já te-
nho entrado em seus limites, passei a fronteira da mocidade, e de tudo a perdi
de vista; neste estado a fortuna não tem graça, porque já nos acha sem verdura;
a folha seca, sempre é triste, e por si mesma se desfaz. A fortuna, que vem cedo,
parece, que vem unir-se a nós e fazer conosco um mesmo corpo; a que vem
mais tarde, fica sendo cousa estranha, separável e distinta; é adorno superficial,
empreitado por pouco tempo.

Muitos ânimos há que têm valor, para esperarem muito; a mim qualquer
cousa me desmaia, e custa-me mais o esperar pela fortuna do que o não es-
perar por ela; porém, eu, em que hei de fundar as minhas esperanças, que
tenho eu para animar-me; e se tenho alguma é porque conheço que nenhu-
ma tenho; e por isso qualquer fortuna, que eu tivesse, seria fortuna de pie-
dade, não de justiça, seria fortuna de esmola; para tudo sou inútil, ainda
para a mesma inutilidade, sombrio, sem melancolia, e taciturno por nature-
za; este é o meu retrato; é parecido, e verdadeiro, porque é feito pelo mes-
mo original; e assim, que fortuna há de ser esta, que em mim pode assentar
bem, salvo se for alguma fortuna sem tino, ou desvairada, porém fortuna
bem ajuizada não. A fortuna não quer quem desconfia, e eu sempre fui des-
confiado, mas sempre assim fui por humildade, por orgulho nunca: presu-
mido nunca fui, porque nunca achei em mim fundamento justo para a mi-
nha presunção, para o meu abatimento sim; só tenho de bom, se é que isso é
bom, o ser facilmente acostumável, como se fosse matéria disposta para o
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bem, e para o mal; este não me desespera, aquele acha em mim conformida-
de; não me entorpeça a pena grande, nem o grande bem me transporta; os
meus sentidos sempre guardam o uniforme, e estão indiferentes, assim para
o desgosto como para a felicidade; considero que estes dois extremos fo-
ram feitos igualmente para o homem; daqui resulta que amo a vida sem
amor, e sem ódio aborreço a morte; porque sei que uma e outra coisa serão
feitas para mim, e para todos; uma não é mais natural do que a outra é.
Ambas se hão de verificar infalivelmente; a dúvida não está no sucesso, mas
na hora em que há de suceder.

De que serve, pois, a fortuna humana de fazer a vida excessivamente
amável? Oh, que infausto amor, e que infausta felicidade! Pois toda me leva
e arrebata para um bem, que há de deixar-me; e a quem eu também hei de
deixar; não é melhor ser desgraçado do que feliz, com aquela condição de
que serve uma ventura tão veloz, em que nem um instante só tenho certeza
de a ter segura; e em que quando a abro, apertadamente, e com mais fineza,
ela então me desampara, deixando iludidos os meus braços, e enganados os
meus olhos.

Quem há, que não conheça, que é delírio sem desculpa o fazer estimação
de uma sombra errante. Fugitiva, de um hálito, que no ar se forma, e no ar
desaparece; de uma luz sempre trêmula, e sempre vacilante, de uma exala-
ção inconstante, e vaga? E se vim ao mundo, para ser precisamente louco,
seja de uma loucura minha, e não de todas; direi para mostrar-me delirante,
que as ondas do mar nunca se movem, que posso esconder no seio um fogo
ardente, e que sei suspender do amor o ardor violento. Não quero, pois,
buscar a fortuna humana e fiz bem de a não haver buscado; quero estar livre
para acabar com liberdade; não quero que as delícias da vida me sirvam
para aumentar as amarguras da morte; esta, quando chegar, há de achar-me
pronto sem ter fortuna de que me despedir; não hei de olhar para a ventura
com os olhos de saudade, porque não tenho ventura, de que me aparte, nem
felicidade de que apartar-me, me enterneça; as lágrimas não hão de ser pelo
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que deixo; antes hei de rir-me do pouco que tenho para deixar. Não hei de
ter pena de que a minha fortuna acabe; basta que a tenha de acabar eu. Hei
de imaginar e ver que lá tem fim a minha vida, mas não hei de sentir que te-
nham fim as fortunas minhas; estas não hão de estimular a minha dor, nem
agravar o meu sentimento. A morte não há de tirar de mim senão a vida, a
pompa, o fausto e a grandeza; não há de tirar-me porque nada disso tenho;
são alfaias usadas para outros, para mim nem novas são, e por fim não hei
de ter a mágoa, de que a morte as despedace, nem faça com elas o lúgubre
aparato do seu triunfo; a parda roupa, que me cobre, a barraca humilde que
me alberga, o campo verde que me alimenta, o bosque solitário que me di-
verte; estes hão de ser os únicos despojos de que a morte há de privar-me;
despojos pobres, e que só servem para injúria da vitória; ou outros, que me-
recerem os obséquios da fortuna hão de ver as exéquias dessa mesma fortu-
na merecida; e ainda cercados daqueles resplendores, de que a fortuna se
reveste; e ainda rodeados do luzido enleio, de que a ventura se acompanha,
hão de ver, que por instantes a luz se apaga, se extingue, se desvanece, e em
um labirinto de conceitos diferentes hão de sentir menos o golpe, que há de
acabar a vida, do que aquele, que há de ferir descarregado na fortuna; então
corrido o véu do desengano, este há de mostrar em um momento que a for-
tuna não é mais do que um encanto enganador, um sonho mentiroso, uma
aparência vaidosa. Eu, porém, a quem a morte há de achar sem aquelas cir-
cunstâncias, não tenho nada que deixar, nem tenho cousa alguma em que
me seja custoso o desapego; antes na morte hei de ganhar, o que na vida es-
tou perdendo, porque, das razões que tenho para temer a morte, há de vir
resgatar-me, por isso hei de largar sem susto a ciência e o teatro.

Por esta forma tenho respondido ao que vossa majestade me insinua da
fortuna; já vão o caso que falo dela e a razão que tenho para o não fazer. Fico
à obediência de Vossa Majestade. Que Deus guarde muitos anos.

Amigo e menor criado de vossa majestade Mathias Aires Ramos da Silva
de Eça.
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Todas as palavras que se acharem nesta Carta em que venham os nomes de
fortuna ventura, e outras algumas, que pareçam contrárias ao uso, cerimônias e
costumes da nossa Santa Religião, não postas aqui com outro fim, mais do que
por ornato de eloquência e para fazer uma frase mais levantada; e em nada quer
o autor que se tornem como verdadeiras divindades no errado sentido em que
as tomais e costumam usar delas os Fatalistas, mas sim conforme ao uso de
uma Teologia; que tudo submete como verdadeiro católico às determinações
da Santa Madre Igreja.
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Conselheiro Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto



Três Irmãos
do Recife

Fab io de Sousa Coutinho

À memória de minha mãe,
Martha Garcia de Sousa Coutinho

Em sua preciosa História da Faculdade de Direito do Recife, Clóvis
Beviláqua brinda os leitores com um sem-número de passa-

gens interessantes e curiosas, envolvendo alunos e professores de
uma das duas primeiras academias jurídicas do país (ambas criadas
por Decreto Imperial de 11 de agosto de 1827). A outra é a do Lar-
go de São Francisco, São Paulo, as igualmente célebres Arcadas.

Das mais fascinantes dessas narrativas é a que conta a trajetória de
três irmãos que, com pequenos intervalos temporais, se tornaram, na
segunda metade do século XIX, lentes catedráticos (que é como en-
tão se chamavam os professores titulares) do venerável templo per-
nambucano de saber. Trata-se de uma situação única na vida univer-
sitária de nosso país, provavelmente jamais repetida em qualquer
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tempo, em qualquer ambiente docente das dezenas de universidades públicas
brasileiras. A impressionante densidade familiar e cultural que a inédita cir-
cunstância comporta é atribuída aos irmãos Braz Florentino Henriques de
Sousa, Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto e José Soriano de Sousa, nessa
ordem cronológica de idade e de ingresso no grau máximo da vida acadêmica
do Recife.

O mais velho, Braz Florentino Henriques de Sousa, nascido em 1825, ba-
charelou-se na Turma de 1850 e doutorou-se em 1851. Deixando os bancos
acadêmicos, entrou para a redação do Diário de Pernambuco e aí permaneceu até
1855. Nesse ano, por ocasião da reforma dos cursos jurídicos, mereceu a no-
meação de lente substituto da Faculdade do Recife, por indicação de Nabuco
de Araújo. Em 1858, coube-lhe a promoção a catedrático de Direito Público e
Constitucional (2.o ano), sendo, a seu pedido, transferido para a cadeira de
Direito Civil (decreto de 1.o de maio de 1860). Como professor de Direito
Civil, foi escolhido para fazer parte da comissão incumbida de dar parecer so-
bre o projeto do Código Civil, elaborado pelo grande Teixeira de Freitas, e se-
guiu para o Rio de Janeiro, em 1865.

Em 1869, Braz Florentino foi nomeado Presidente da Província do Mara-
nhão, e, no exercício desse elevado cargo executivo, veio a falecer, em 29 de
março de 1870. Tinha apenas quarenta e cinco anos de idade; ainda não pude-
ra realizar tudo o que o seu enorme talento, naturalmente, produziria, se tives-
se vida mais prolongada. Os escritos maiores de Braz Florentino são: O Casa-
mento Civil e o Casamento Religioso, Recife, 1859; O Poder Moderador, Recife, 1864;
O Recurso à Coroa, Recife, 1867; e Lições de Direito Criminal, Recife, 1872. Na dic-
ção de Beviláqua, O Poder Moderador é trabalho, sem contestação, mais erudito e
mais lógico, como aplicação dos princípios e como desenvolvimento da tese
da Constituição Monárquica, do que o livro de Zacarias de Góes e Vasconce-
los, Da Natureza e Limites do Poder Moderador.

O poder moderador era um enxerto do Absolutismo, introduzido na carta
constitucional de 1824, que nos outorgou Pedro I. Mas era preciso estudá-lo
na sua essência e no seu funcionamento, segundo estava organizado. Foi o que
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fez Braz Florentino, numa análise demorada, rigorosa, abundantemente docu-
mentada com a lição dos mestres estrangeiros (Benjamin Constant, Lanjuinais
e Clermont Tonnerre), importando dizer que, quanto se escreveu sobre a ma-
téria, foi chamado à colação. É obra que denota formidável esforço mental,
tendo sido reeditada, mais recentemente, em 1978, em coedição do Senado
Federal com a Editora da Universidade de Brasília, com introdução de Barbo-
sa Lima Sobrinho, extraordinário jurista, jornalista e político pernambucano.

O segundo do trio de irmãos de uma família nordestina que teve o privilé-
gio de contar com três filhos na congregação de professores da Faculdade de
Direito do Recife foi Tarqüínio Bráulio de Sousa Amaranto (Tarqüínio de
Sousa), que integrou a Turma de 1857 e tomou posse de sua cadeira na mes-
ma instituição em 1860, quando ainda vivia Braz Florentino.

É descendente direto de Tarquínio de Sousa o notável historiador (e Mi-
nistro do Tribunal de Contas da União – TCU) Octávio Tarquínio de Sousa,
autor, entre outras obras fundamentais de nossa historiografia, da monumen-
tal História dos Fundadores do Império do Brasil. Nela, Octávio Tarquínio registra,
com sutileza, argúcia e elegância, o papel desempenhado por seu avô, o Conse-
lheiro Tarquínio Braúlio de Sousa Amaranto, nas lides políticas do Império.

Irmão mais moço de Braz Florentino e de Tarqüínio de Sousa, e, como eles,
lente da Faculdade de Direito do Recife, José Soriano de Sousa nasceu em 15 de
setembro de 1833, na Paraíba, e faleceu, no Recife, a 12 de agosto de 1895. For-
mou-se em Medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro (1860) e em Filosofia pela
Universidade de Louvain, Bélgica. Num concurso em que o contendor era a figura
solar de Tobias Barreto, Soriano de Sousa obteve a cadeira filosófica do Ginásio
Pernambucano. Com a reforma de Benjamin Constant, foi nomeado lente de Di-
reito Constitucional, tomando posse de sua cadeira a 12 de março de 1891.

Sua obra de jurista e filósofo é extensa e importantíssima, com destaque
para Ensaio Médico-Legal, cuja primeira edição é de 1862 (Recife), e a segunda de
1870 (Paris); Compêndio de Filosofia, Ordenado Segundo o Dr. Angélico, S. Tomás de
Aquino, Recife, 1867; Lições de Filosofia Elementar, Racional e Moral, Recife, 1871;
Elementos de Filosofia do Direito, Recife, 1880; Apontamentos de Direito Constitucional,
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Recife, 1883; Pontos de Direito Romano, sob o pseudônimo Vico, Recife, 1884; e
Princípios Gerais de Direito Público e Constitucional, Recife, 1893. Seus compêndios
de filosofia foram, por muitos anos, os adotados nos liceus do Norte, antes da
República, representando, no gênero didático, o que de mais sólido e profun-
do se escreveu sobre filosofia no Brasil.

A respeito de Soriano de Sousa, como jurista, Clóvis Beviláqua afirmou que
seus estudos de Direito Constitucional, sobretudo os Princípios Gerais de Direito
Público e Constitucional, “são de valor didático muito apreciável, pela clareza e se-
gurança de doutrina, que é, em matéria constitucional, de excelente cunho”.
Clóvis destacou, também, que Soriano de Sousa “assimilou, muito inteligente-
mente, o constitucionalismo americano, e, sobre esta base, construiu o seu sis-
tema, tendo em vista a nossa organização republicana”. Numa época em que se
estavam absorvendo, ainda, as novas doutrinas constitucionais, Soriano de
Sousa soube ser criativo e pioneiro, apresentando um projeto de Constituição
para o Estado de Pernambuco que mereceu o aplauso dos expertos.

Filho e homônimo do caçula dos “Três Irmãos do Recife”, o Ministro José
Soriano de Sousa Filho integrou por um bom período o Supremo Tribunal
Federal (STF), deixando em nossa mais alta corte um legado de votos que
contribuíram para forjar a melhor jurisprudência brasileira numa vasta gama
de matérias, tão ampla era a competência do STF sob a égide de nossa primei-
ra carta republicana.

Além dos já citados Ministros Octávio Tarquínio de Sousa e José Soriano
de Sousa Filho, uma plêiade de operadores jurídicos se apresentou nas gera-
ções seguintes aos “Três Irmãos do Recife”, todos visceralmente ligados ao
culto do Direito, à busca de justiça, à magistratura e à advocacia.

Um filho de Braz Florentino, Celso Florentino Henriques de Sousa, ba-
charelou-se com a Turma de 1881 da histórica faculdade recifense. Foi juiz de
Direito em Campina Grande (PB), Deputado Federal por Pernambuco e ad-
vogado estabelecido no Rio de Janeiro, militando até os últimos dias de vida.
Um neto de Braz Florentino, José Augusto Garcia de Sousa, formou-se com a
Turma de 1907 do Recife, a mesma a que pertenceu o estupendo poeta
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pré-modernista Augusto dos Anjos. Um bisneto de Braz Florentino, David
Garcia de Sousa, bacharel pela PUC – RJ, é veterano advogado na Cidade
Maravilhosa. Três irmãos (José Augusto, João Carlos e Luís Alberto Garcia
de Sousa), trinetos de Braz Florentino, todos bacharéis pela Faculdade de Di-
reito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, são advogados de
nomeada na antiga capital da República. Um quarto trineto de Braz Florenti-
no, bacharelado na Turma de 1974 da UERJ, advogado no Distrito Federal e
autor das mal-traçadas que ora se concluem, é pai do advogado e servidor pú-
blico Pedro Mäder Gonçalves Coutinho, bacharel pela Faculdade de Direito
da Universidade de Brasília (Turma de 2005).
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