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APRESENTAÇÃO

Costumo dizer que a melhor história da literatura brasileira está na
coleção dos Discursos Acadêmicos.
O leitor tem, a seguir, um capítulo de grande substância, para aprender
e aplaudir essa trajetória da criação cultural.
A Academia Brasileira de Letras, ao dar seqüência à publicação das
falas dos Acadêmicos, cumpre não apenas uma tradição, mas o seu compromisso estatutário fundamental – o de zelar e promover a língua e a cultura.
Acresce a isso um certo orgulho pelo conjunto desses ensaios, no tanto
que significam, em sua expressão tão opulenta, a qualidade dos que a integram.
De outra parte, é confortável ver como a Academia é, de fato, brasileira. Nela ingressam brasileiros de todas as regiões, pois o nosso critério de
admissão é regido pela meritocracia, sem artifícios, sem concessões.
Rio de Janeiro, 20 de julho de 2006
109.º aniversário da ABL
MARCOS VINICIOS VILAÇA
Presidente
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NOTA EDITORIAL
Desta coleção, o Tomo I compreende o período de 1897 a 1919; o Tomo II
um período de dezesseis anos e nos subsequentes, o período é de quinze anos,
conforme abaixo:
Tomo I
Tomo II
Tomo III
Tomo IV
Tomo V
Tomo VI
Tomo VII

- 1897-1919
- 1920-1935
- 1936-1950
- 1951-1965
- 1966-1980
- 1981-1995
- 1996Rio de Janeiro, dezembro de 2009
ANTONIO CARLOS SECCHIN
Comissão de Publicações da ABL
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Discurso do
SR. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA
e
Resposta do
SR. ALCEU AMOROSO LIMA

Sessão solene extraordinária
do dia 28 de junho de 1967
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I
DISCURSO DO SR. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

DUAS REVOLUÇÕES
Como aconteceu isto? Por que emergi de minha obscuridade, do isolamento compulsório da praia de Tambaú para esta evidência?
Minha vida teve muitas direções; acompanhou-me, porém, uma constante, qualquer que fosse o caminho percorrido. Uma exigência da própria
natureza que, não se afeiçoando a outros prazeres, se recreava nos livros,
adquiriu a paixão da leitura e concebeu muito cedo a ânsia vã de criar.
Começou por uma ingênua profecia. Eu era menino de engenho e,
numa tarde de domingo, meu irmão mais velho me levou a cavalo pelas casas
dos moradores espalhados no sítio. Parávamos em cada terreiro e ele mandava
que me perguntassem o que era que eu queria ser. Ensinado, eu ia dando a
resposta, sem saber o que dizia: – homem de letras.
Ainda não sabia ler e já visionava estas esferas.
Nomeado Procurador Geral do Estado, com 24 anos incompletos, passei a levar uma vida retirada, colocando-me à altura dos velhos desembargadores, minha veneranda companhia no Tribunal de Justiça.
Aproveitei esse recolhimento para sistematizar minhas leituras e fazer
uma educação literária. Depurei a frase e, como Augusto dos Anjos, no Pau
d’Arco, longe de influências deformadoras, construí um estilo próprio.
3
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Incumbiu-me o Governo do Estado de redigir um memorial sobre o
plano de obras contra as secas, iniciado por Epitácio Pessoa, com o fim de
evitar a suspensão de que estava ameaçado pelo seu sucessor.
Coligi os dados e, ao cabo, dispunha de material para um livro de
ensaios. Foi minha estreia de escritor: A Paraíba e Seus Problemas.
De tanto manipular esses temas, dos elementos físicos aos agentes
internos, do ecológico ao social, ficou-me uma reserva que não pudera inserir
no plano originário. Eu tinha mais o que dizer e essa disponibilidade procurava outro meio de expressão. Era a substância de um romance: A Bagaceira.
Recuei, para ver tudo a distância, com uma aparência mais simbólica.
Depois tornei-me político, mas a Literatura fazia-me falta. Quando fui
Ministro de Estado, meus relatórios, escritos pelo próprio punho, também
viravam livros: O Ministério da Viação no Governo Provisório e O Ciclo
Revolucionário do Ministério da Viação.
Não consentindo minhas responsabilidades certas manifestações, só ao
deixar a pasta liberei duas novelas que moravam na minha cabeça: Coiteiros e
Boqueirão.
No exercício da Política não perdi o estilo. Como senador, recebi, num
debate, este aparte, meio irônico, meio cordial: “Só posso entender que V.
Exa. esteja falando, vamos dizer, literariamente.” Minha réplica foi esta: “Só
sei exprimir-me literariamente, mas mesmo assim, digo o que penso. Não
tenho outra forma falando ou escrevendo.” Combatendo, ainda no Senado, o
parecer da Comissão de Finanças que recusara apoio ao auxílio concedido
pela Câmara à Sociedade de Escritores, assim me manifestei no plenário:
“Quero dizer aos meus companheiros de Comissão que, se estivesse presente,
teria divergido de sua orientação, pelo apreço que devo à inteligência do meu
País, ativa e desamparada. O espírito precisa sobreviver.” Com essas e outras
palavras derrubei o parecer.
Minhas orações iriam também dar livros: A Palavra e o Tempo e
Discursos do Seu Tempo.
Quando levantei a voz pela liberdade de expressão, na entrevista de 24
de fevereiro de 1945, aleguei que estava representando minha posição de
escritor.
4
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Não sei como Rui Barbosa, com sua abundância verbal, se defendeu, no
discurso do Jubileu, de ser literato.
Foi essa devoção que me deu a chave da imortalidade. A Política, como
diria Napoleão, foi o destino; as Letras foram a vocação.

À SOMBRA DE 1930
Não sou, certamente, o esperado, o candidato ideal entre tantos valores
que ainda estão do lado de fora. Fui entretanto o eleito. Suponho que dois
títulos influíram para esta opção: o de homem público e o de homem de letras.
O remanescente dos revolucionários de 1930, que já se foram quase todos, e o
pioneiro de uma nova fase do romance do Norte. Só essa significação histórica
iria prevalecer; eu era um portador já raro dessas expressões do tempo.
Falei em 1930 e provavelmente estou sendo interpelado por uma curiosidade que superestima o documento humano, o conhecimento pessoal desse
episódio de nossa Sociologia Política.
É um tema que não tem ingresso nesta Casa sem se isentar de toda e
qualquer tendência. Sinto-me em condições de depor; meus princípios respondem por essa imparcialidade.
Não sou capaz de pensar que minha presença aqui seja uma consagração daquele evento: bem sei quanto divergem suas interpretações.
Podia ter sido, realmente, uma revolução, no seu sentido amplo, com
um conteúdo reformista, em vez de simples mudança do poder, para, restaurada a legalidade, recair tudo na mesma. Não passou de uma simples revisão,
sem alterar os costumes, nem a estrutura. Apenas substituindo grupos e deixando alguns traços positivos, como o voto secreto, o voto feminino, a justiça
eleitoral, a previdência social e a erradicação do caudilhismo nordestino.
Devemos, porém, reconhecer que, se a Revolução de 1930 não mudou
a face do Brasil, inaugurou uma política diferente, pela participação das massas. As alianças do centro e a política de governadores seriam abaladas por
essa intervenção.
O sindicato teria sua hora, aliás, sem um programa trabalhista, sem
nenhum programa ideológico.
5
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A representação de classe, que poderia ter sido outra tônica da
República Nova, foi manipulada pelo personalismo político, baixando o nível
da Câmara dos Deputados. Deu algumas boas figuras, mas o comum era o
desclassificado.
Com a queda dos velhos quadros e o apoio coletivo, até o desencanto,
tudo favorecia a reforma solicitada pelas campanhas mais ativas que precederam a eclosão armada.
Faltou o centro regulador e as linhas divergentes deixaram de funcionar
com a eficácia manifestada em outras circunstâncias. Chocaram-se tenentes e
“carcomidos”, prejudicando a obra comum. A Constituinte, incolor e ambígua, refletiria essa disparidade.
O que mais importa para se formar um juízo do processo discricionário
é o estudo da figura central que deveria encarnar uma mentalidade definida.
Alguns tenentes egressos do exílio tinham trazido uns fumos de esquerdismo. O lema “representação e justiça” era vago e limitado. O Clube 3 de
Outubro deixou de cristalizar um programa. E não havia ainda uma concepção da Democracia moderna. A vanguarda do movimento nutria tão pouco
idealismo que, quase sem exceção, apoiou o totalitarismo em 1937. Nada de
fator econômico como móvel do golpe; tudo se originou da ruptura do eixo
Minas-São Paulo, que monopolizava o Governo da República. Desfeitos
esses elos, organizaram-se novas forças que venceram pelas armas, apelando
para um Estado aguerrido.
Getúlio Vargas era o contrário do gaúcho exuberante que dominava
pela sedução pessoal. Faltava-lhe tudo na aparência física e nas próprias
maneiras para representar a imagem de um condutor. Deixou de adquirir uma
expressão. Para o povo era o Chuchu, isto é, o sem sabor, o neutro. Assim o
apelidavam, menos pelo formato do que pela desconfiança na ação. Por sua
simplicidade, seria também o Gegê, o íntimo, o inofensivo, o bonzinho.
Encolheu-se. Omitiu-se. Um conselho secreto, de que eu fazia parte, tomava
as deliberações mais importantes. Só se afirmaria, muitos anos depois, no
exercício do poder pessoal. E mesmo aí o culto da personalidade seria simplesmente publicitário e fotográfico.
6
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Era uma natureza complexa, difícil de definir, por sua versatilidade. A
melhor forma de dirigir é fazer-se compreender, ser claro e direto, com rapidez e decisão.
Faço-lhe justiça. Já lhe tracei o retrato no meu livro A Palavra e o
Tempo, reconhecendo-lhe “o sorriso indulgente, a simplicidade no viver, o
apego aos amigos que não se atravessassem em seu caminho, a facilidade de
reconciliação, a paciência e a probidade pessoal”.
Vejam como ele era. Aprecio algumas particularidades que explicam
melhor a sua formação. Lidei com ele muitos anos e sempre o observei, interessado em decifrá-lo. Perdura sua fama, mas pouco se sabe de sua personalidade.
O aspecto tranquilo aparentava uma calma, às vezes, trágica. Era tido
como homem frio. Puro engano. Pude surpreender sua emotividade. A forma
mais aguda, se estava contrariado, era o assobio, andando e assobiando, dentro do gabinete, de maneira quase imperceptível como um sopro de fadiga.
Quando arqueava as sobrancelhas ou passava a mão na face estava intranquilo. E os olhos para cima era um sinal de dúvida. Se chegava a arroxear-se,
estava preso de uma paixão reprimida. Jamais alteou a voz; não sabia gritar
com humildes nem com poderosos. Nenhuma impulsividade. Havia um furor
secreto que lhe mudava as feições.
Nada de estudado, de espalhafatoso, de solene. Só tinha de ostensivo a
gargalhada, solta, longa, rasgada, virando a cabeça para trás. Raro contava anedotas, mas gostava de ouvi-las, mesmo as mais livres, para dar essas risadas.
A palavra, se não desagradava, nem sempre produzia efeito oratório,
por sua monotonia. E de improviso tinha dias infelizes. Podia convencer as
multidões, mas não as eletrizava. Os discursos não eram seus: apenas dava o
roteiro. Hoje compreendo essas coisas; até Kennedy, o intelectual, confiava
esse trabalho aos secretários.
Não era o tipo reservado que se julga. Ocultava, discretamente, o pensamento para não ser discutido. Nisso, sim, era hábil. Uma vez Osvaldo
Aranha, o irrequieto, o encantador, surpreendeu-nos num colóquio e ficou
admirado de vê-lo abrir-se tanto comigo. Como eu usasse de franqueza, ele
também abandonava as reservas. Suas conveniências eram desprezo pelos
homens. Confiava em poucos e errou muito confiando.
7
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Não era também um calculista. Ao contrário, esperava tudo das circunstâncias, deixando que as coisas seguissem seu rumo, até amadurecerem ou
se retirarem da cena. O tempo era seu melhor serviçal. Daí, as flutuações e o
adesismo ao fato consumado. Cozinhar em água fria era um estilo que não
deixava de agravar algumas crises.
O que mais lhe valia, acima de toda a tática, era o apego ao poder. Para
mantê-lo possuía-se de uma prudência ou, antes, de uma resignação acima dos
seus brios de homem forte.
O tom quase apagado era um sintoma de debilidade que lhe abatia o
prestígio de chefe, nas horas difíceis, apesar da bravura pessoal. Só tinha
medo dos acontecimentos.
Além disso, por um complexo que o inibia de certas exterioridades,
mesmo de viajar, talvez pela míngua da estatura, agia quase sempre por interposta pessoa. Seu lado negativo provinha dessa esquivança. E só assim se
explica tanta brutalidade praticada no Estado Novo sem o seu conhecimento.
E não vacilo em desfazer uma lenda: a de sua habilidade política.
Deverão objetar que isto é um absurdo. Como poderia ele, sem essa
arte, deter o poder, ilimitadamente, interrompendo um sistema de temporariedade democrática? Tinha sorte para galgar as posições e era destituído de
qualidade para conservá-las. Foi assim em 1930, sempre em crise, a ponto de
ter-se cogitado de sua substituição por uma junta de civis e militares. E arcando com o levante de São Paulo que se sublevou, por um erro de psicologia
política da revolução que já estava fraca e não caiu porque os interventores
defendiam também as suas posições. Eram todos os Estados contra um.
Deu trabalho elegê-lo presidente, em 1934, por já estar desfalcado de
influência. Dois dos seus ministros andavam com a mosca azul. Eleito,
reconstituiu-se, mas entrou logo mais a perder substância. Lá veio a Aliança
Libertadora, que não foi vitoriosa porque os políticos envolvidos na conspiração suspeitaram em tempo do seu tom vermelho e descartaram-se.
Em 1937, sofrera tal desgaste no Governo que perdera a base parlamentar e o apoio dos grandes Estados. Foi preciso que o ministro da Guerra
desse um golpe de força derrubando as instituições para mantê-lo no Catete.
Feito ditador, seria deposto em 1945 sem um tiro solidário. Nem
todos os poderes concentrados o consolidariam. E em 1954 estava liquidado.
8
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Desesperou e foi levado ao suicídio por estar desamparado de qualquer meio
de defesa.
Grande líder do povo que cumulou de benefícios, desse povo que lhe deu
a incomparável vitória de 1950, era inapto para manobrar a máquina política e
as forças organizadas que garantem a estabilidade. Enquanto teve o que dar,
deteve no meio do caminho as massas que poderiam marchar para a esquerda.

COMO ME FIZ ROMANCISTA
Este discurso será de confidências, tudo o que tenho para oferecer na
hora da iniciação.
Direi agora como me fiz romancista; recebido como tal, devo esta justificação.
Foi uma fuga, evadindo-me de minha austeridade, para um espetáculo
profano. Estabeleci outra convivência, imaginária, livre de compromissos,
como uma desintegração.
Procurando ser natural, regressei às impressões da infância, que devolveu elementos nativos para engajar na minha estória. Experimentaria essa
pressão dos fenômenos mais sensíveis esbatidos pelo tempo, para perderem
sua vulgaridade.
Compareceu o espectro que mais se fixava: o antagonismo regional.
Grupos sociais atritando-se em encontros eventuais.
Seria a consciência dos primeiros ambientes em toda a sua pureza.
Simples reflexos que eu teria de estilizar como quem sonha o sucedido.
O campo estava aberto. O Modernismo fora demolidor e desunira-se
antes de realizar o tipo de literatura idealizado, menos intelectual e mais objetivamente brasileiro. Veio Macunaíma, de Mário de Andrade, com sua riqueza folclórica e sua imaginação formal, mas ressentindo-se do fundo de ingenuidade daquele grande espírito que tanto se distinguiu pela capacidade crítica e pelos achados poéticos.
Poetas, sim, o Modernismo deu dos maiores, principalmente os líricos
e parnasianos convertidos, alguns aqui presentes, cada qual sendo ele e sendo
muitos, pelas renovações maravilhosas.
9
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Chegou a minha vez. O Norte precisava estar presente. Eu valeria por
minha emancipação, ainda que fosse selvagem: os sentidos decidiram.
Liberta de disciplinas, sem ligar ao encadeamento rotineiro, a composição tornou-se irregular, em recortes, saltando de um ponto a outro, só demorando no que representasse um papel.
Estranhou-se a dessemelhança entre a linguagem do autor e a dos personagens. Eu fixara um estilo, adquirira uma ética de expressão e não iria
abandoná-la para arremedar o povo. Permaneceriam as linhas de minha formação e eu utilizaria, nos diálogos, para ser mais autêntico, a fala comum,
cada qual com o seu timbre. Garimpando e disciplinando, preocupado em
não incorporar o material impuro à minha estrutura artística.
Deixei que os outros elaborassem uma gíria plebeia ou que redigissem como quem está aprendendo a falar, confundindo primarismo com
infantilidade.
Acharão que falta vida interior. Não cuidei disso. Como analisar estados de consciência em seres vulgares, vazios de reflexão? Tudo era instinto e
força da Natureza; não havia o que revelar, senão repentes da energia material.
Mas não faltou a pintura do caráter que pode ser modelado, como a
matéria mais grosseira. E a honra sertaneja teve seus momentos épicos.
O preconceito tem uma individualidade, como a avareza em Balzac.
Lúcio cultiva seus problemas. O que parece inibição é o complexo de
consanguinidade como freio dos impulsos amorosos. O conflito entre pai e
filho é um agravante do espírito deformado por leituras espúrias. Pirunga
passa por uma prova que só a Psicologia poderá avaliar: é testemunha passiva
dos flagrantes de suas frustrações. Valentim, o mais castigado, é a virtude tradicional, na sua aspereza, uma espécie de homem já desaparecido. Soledade
não conhece o medo e se rende à violência, lição da vida pastoril. Para sobreviver no meio perturbador usa, instintivamente, das armadilhas do sexo. Só a
Beleza lhe daria o que a sorte tirara e aceita a nova condição sem remorso que
seria arrependimento. Dagoberto, esse senhor, dentro dos seus limites, material e feudal, integra tudo em seu domínio, até a virgindade.
Reconheço que esses tipos são o que há de mais inacabado e faço um
apelo à imaginação dos leitores para que completem a escultura.
10
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Romântico é que não. O que parece romantismo é a enormidade do
natural. Começa lento e, aqui e ali, a ação se precipita. Mas, mesmo no auge, o
tom é excitante, sem se intumescer. E o que se afigura irrealidade é a Natureza
bruta, tudo tão estranho que se torna inúmero. A cavalgada que já foi julgada
fantástica não passa de uma lembrança das minhas próprias proezas, emparelhando e fazendo os cavalos desembestarem, um acompanhando o outro, num
desafio. Não é um enxerto, mas desfecho, como as corridas em Naná de Zola e
em Ana Karenina de Tolstoi, conforme notou um grande crítico.
A região é o que está à vista, o único motivo disponível. Valoriza-se o
caráter local para a obra de integração, sem desconhecer o que há de comum
entre os homens.
A paisagem intervém como uma espécie invasora. Está posta em cena
porque regula uma geografia de contrastes, os vaivéns de um clima volúvel e
misterioso. Veste-se e é um elemento poético; desnuda-se e não representa
apenas a fisionomia da estação; é um cenário. Mesmo sem atividade, no seu
natural, é sempre definidora.
A imagem, também excessiva, de um lirismo que se impregnaria
nessa literatura, brota das coisas vivas. Como evitá-la? Tudo é sol; tudo é
feito de clarões.
Não tive ideia de fazer um romance social, e saiu assim. O problema
não foi posto, nada foi intencional, como na ficção de Graça Aranha, a sátira
política, a ostentação filosófica, a tese que não se dissolve no entrecho.
E de repente essa paixão se converte em piedade. É, sem querer, uma
denúncia e um grito de reforma agrária.
O romance do Nordeste seria, assim, todo amargo. Só dois de seus
obreiros, José Lins do Rego e Jorge Amado, sentiriam, como Flaubert, a falta
de divertimento. Um daria Fogo Morto e o outro se lançaria na sua nova fase,
deliciosamente, vitoriosa.
Minha arte tinha de ser sincera como minha pregação.
Restam, ainda, os segredos que se escondem na paisagem, nos gestos,
num suspenso. São nomes, cores, cheiros, sombras. E o mais sugestivo é o que
se traduz em símbolos.
O que houve de minha parte foi ousadia, numa hora ainda indecisa.
Apontei o caminho, contento-me com a minha atitude cronológica.
11
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O Modernismo teve o seu desenvolvimento e esse, sim, é que foi o
fenômeno. Uma construção diferente evoluiu. Fiquei atrás. Da mesma forma
que não posso ser traduzido, não sou imitado. Sou, estupidamente, pessoal.
Sucederam-se estreias sensacionais. Apareceram romancistas completos.
E nunca esse gênero foi tão popular no Brasil.
O Modernismo foi um dia e aí está o romance moderno na sua maturidade: cariocas, paulistas, gaúchos, mineiros, baianos, pernambucanos, cearenses, maranhenses, piauienses, quase todo o Norte com esse novo padrão.
A Bagaceira passou. Ficou só na história literária e com o reconhecimento que ainda se traduz como na dedicatória do grande Guimarães Rosa:
“A José Américo de Almeida que abriu para todos nós o caminho do moderno romance brasileiro.”
Não reparem ter falado tanto em mim; sou intérprete de outra revolução.

A GALERIA INSIGNE
Venho ocupar uma Cadeira que tem como patrono um nome legendário: Tobias Barreto. É uma vida que já faz parte do meu quadro votivo, como
medida do seu tempo. E é a pessoa, mais que a obra, o que me impressiona,
por ser figura de um drama.
A origem obscura era uma condição de humildade e o temperamento
reagiu. A força do espírito julgava-se injustiçada e rebelou-se. Ferira-lhe o
coração enamorado o preconceito de raça; o objeto do seu lirismo amoroso
fora-lhe negado. Pode-se avaliar o que isso representou como fermento de um
estado de revolta. Tudo seria provocação de um destino contraditório, de virtualidade e insucesso.
A vida prática não correspondia às suas ambições; situava-se num nível
que não distinguia relevos.
Podia-se apostar. Falharia como homem prático, na Política e na
Advocacia.
E era um voluptuoso e um amante da vida. A mulher, a canção e a rua
constituíam seus encantos. Só a música o satisfez; as outras alegrias eram
amortecidas por um convencionalismo casmurro.
12

DISCURSO DO SR. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

13

Faltou-lhe equilíbrio e foi o brigão. Uma sátira pesada, da velha polêmica, servia de desabafo.
Tentou, como compensação, um meio de ultrapassar-se e só a primazia
intelectual lhe daria esse brasão. Utilizando suas faculdades, iria agigantar-se.
O talento prodigioso, próximo do gênio, dispunha de todos os instrumentos
para essa ascensão.
Recife foi seu primeiro palco. Lá encontrou Castro Alves que o esperava para belos desafios, com o entono e a agilidade dos repentistas do povo.
Foi ele, com efeito, o portador do hugoanismo, levado da Bahia; estava,
no entanto, longe da sublime exaltação do êmulo adolescente. Nada mais
oposto à Poesia que a sua substância; só o amor lhe tiraria do sangue algumas
chispas mais vivas.
O condoreirismo era um sinal dos tempos; antes de desembarcar, já fervia nos trópicos.
Nenhum dos dois lograria imitar Victor Hugo, o poeta da família, que,
no dizer de Valéry, ainda vive pela forma, em seus grandes caracteres. A
influência não passaria do ritmo altiloquente e de oposição e antítese. O
monstro da “musa vociferante”, da demagogia em verso e de romances ocos e
retumbantes tinha momentos de sinceridade que comoviam o mundo. Castro
Alves foi dessa estirpe pelo humanismo, pelo idealismo, pela inspiração épica,
pelas mais puras paixões da Pátria e da liberdade. Tobias Barreto teria outra
categoria no campo do pensamento.
Seu mundo seria limitado: Sergipe, Bahia, Pernambuco. Quando voltou
de Escada estava refeito para outra encenação. Chegou para o concurso como
um elemento caído do céu, luminoso e turbulento. Era um ajuste de contas,
menos contra pessoa, do que contra um mundo que não o reconhecia.
Sua curiosidade mental inquietava-se. Tantas hipóteses e nenhuma resposta. Corria uma nova preocupação filosófica, uma onda de materialismo
mais pretensioso, de falsa investigação científica. O darwinismo encontrara na
Alemanha o estímulo de Ernest Haëckel, que lhe deu outra dimensão. Tobias
Barreto professou esse sistema efêmero que se tornava atraente por suas raízes. Faltou-lhe, no entanto, base para o seu desdobramento. Tentou depois
uma conciliação impossível do monismo evolucionista com o kantismo,
decepcionado pelas causas mecânicas e tocado do saudosismo espiritualista.
13
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Foi um divulgador, nem sempre em primeira mão, pois Recife se convertera num centro cultural, a irradiar pelo Norte.
Jurista, grande jurista é o que ele foi. Estudou essa ciência em suas fontes, na evolução e no campo correlato. Pôde renovar o seu conceito. A doutrina assimilada era retocada e ainda desenvolvida. Foi como Montesquieu, que,
sendo um pensador, se tornou, sabiamente, um gênio do Direito.
E foi, notadamente, o educador, embora negando tudo do Brasil. Essa
face do seu espírito deu-lhe o primado a que aspirava.
Excelente expositor, propagou ideias com uma vibração comunicativa.
O estilo era cheio de claridade, de uma nitidez substancial, sem o tom oratório ou dramático do seu tempo.
Faltou-lhe simpatia humana, mas tornou-se, pela movimentação da cultura e insistência da propaganda, o líder de uma área da inteligência do Brasil.
Ganhou adeptos que se fanatizaram. Esse círculo de adesão foi chamado
Escola do Recife, talvez impropriamente, porque a cultura no Brasil já não
tinha fronteiras.
O segredo de sua popularidade foi viver em camaradagem com os alunos. Seu orgulho não prejudicava essa simplicidade. Esquecendo a importância de lente, era rueiro, andava pelos hotéis e mostrava-se por toda parte,
dando uma espécie de audiência pública numa livraria amiga. E franqueava a
casa às visitas.
Herói de suas convicções, fizera grandes amigos e maiores inimigos.
Acabou na miséria. Caiu doente, tratou-se à custa de subscrições e foi morrer
em casa alheia.
Lutara muito pela glória mas não fora feito para a felicidade.
Retratei o patrono com uma tinta diferente, sem as implicações de
outras análises. É enorme a cabeça, mas preferi o corpo inteiro para algumas
pinceladas.
E que direi do meu antecessor? A Cadeira 38 tem um signo de superação. Deveria ter rodas para correr na frente. Graça Aranha, o primeiro detentor, foi o herói de suas atitudes. Como o mestre Tobias Barreto, seria o
inconformista. Mais agitado do que agitador. Grandes frases, fosforescente e
apegado à tradição doutrinária, comandou a reação, mas nunca deixou de ser
um romântico. Faltava-lhe virgindade para essa experiência.
14
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Mas que grandíssimo escritor! E rico de seiva primorosa.
Santos Dumont, que apenas sobrevoou esta Casa, tendo desaparecido
antes da posse, foi outro reformista, herói de sua aventura. A paixão do voo
dirigido era uma forma de genialidade.
Celso Vieira foi o único que se voltou para o passado, exumando algumas glórias, com a sua paixão de biógrafo e sua mestria de escritor.
Meu predecessor, Prof. Maurício de Medeiros, era o que se chamava
um homem representativo. Desempenhou seu papel dentro e fora do Brasil
com muitos méritos.
Estudioso da personalidade, não me perdoaria um julgamento falso.
Mestre de sua especialização, foi o catedrático e o clínico dotado de
espírito científico. A Psicologia procura um campo fechado e a Psicanálise
explora as intimidades. É uma ciência que não fatiga, porque tem uma parte
cênica. O paciente é que se explica.
Estava habilitado a uma atuação mais aberta. Frequentou a imprensa para
alcançar outro raio de ação e o que se exteriorizou foi, muito mais que o escritor,
o colunista, com sua autenticidade. O professor continuou a dar aulas: não tinha
segredos, confessava-se a toda hora e, se julgava, estava também sendo julgado.
A variedade dos temas demonstrava a extensão de sua cultura. Era o
comentário ou a simples referência, mas também atingia a análise com profundidade e segurança.
Tinha uma base para a argumentação. E essa atividade fragmentária
revelou mais uma faceta do seu talento; o temperamento entretinha-se com a
discussão e surgiu o esgrimista. Era uma espécie de polêmica, quando não
aparecia com quem, com os acontecimentos.
A idade não o esgotou. Foi até o fim com a sua reserva vital e o lustre
do espírito, iluminado e afirmativo.

OS PROBLEMAS DO MUNDO
Ainda que não participe dos acontecimentos políticos, o intelectual tem
de ser o espectador mais atento dos problemas do mundo. Já tive ocasião de
dizer: “Ninguém se isola das condições gerais.”
15
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É uma posição histórica. Filosofias que edificaram novos estilos de
vida. Romances que mostraram a alguns povos a sua face oculta. Poemas que
eternizaram lendas e tradições.
Olhando esse panorama, confesso meu otimismo. Sou um entusiasta do
progresso político e social de nossa época.
O essencial é a paz, o elemento vital de segurança e sobrevivência.
Também vislumbrei uma sombra que ameaçava envolver a civilização cristã.
Delírios agressivos e o estado de pânico universal.
Tanto se armaram os blocos adversos que já se considera afastada a
ameaça da terceira guerra. O emprego do equipamento nuclear seria o fim de
tudo. E o medo que sempre foi amigo da paz está sendo agora o seu advogado.
Além disso, a posição da China, quebrando a unidade ideológica e
impossibilitando a ofensiva conjunta, constitui um novo obstáculo à monstruosa aventura.
São ainda obscuros os destinos do mundo, mas recuperou-se a calma,
salvo algum incidente que servisse de estopim nas áreas de atrito. E o pesadelo do Vietname. Passou o susto que nos trouxe o Oriente Próximo com mais
um documento da inviabilidade do conflito geral.
A cooperação internacional, beneficiando regiões subdesenvolvidas,
documenta índole benigna da era em que vivemos. Essa distribuição da riqueza pelos territórios da fome por um capitalismo mais sensível é um sistema de
solidariedade e de equilíbrio econômico que poderá proporcionar uma convivência mais sincera.
O anticolonialismo, que se tornou explosivo, demonstra o mesmo caráter. A queda dos imperialismos é o último arranco contra a servidão, coroado
pelo reconhecimento do direito de autodeterminação aos povos.
As últimas tentativas de reconciliação racial representam um imperativo
do conceito da igualdade na sua forma mais coerente.
O ateísmo político conquista mais espaço; uma onda irreligiosa percorre todas as direções. Não é a fé que declina: esse dom está ainda mais vivo nos
corações que habita.
A igreja voltou-se para as coisas deste mundo. Atualizou-se à luz do
neo-tomismo e tornou-se atenta e serviçal.
16
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Nada disso é novidade; são realidades que se valorizam em massa, por
sua significação humana.
Só o problema da subsistência continua assustador. Seja o incremento
demográfico, seja a falta de produtividade, seja a exaustão, seja o latifúndio, a
fome poderá tornar-se mais devastadora que a guerra.
Observemos esse mundo em movimento. O trânsito não é fácil, mas a
filosofia que diagnostica as crises indicará o tratamento da mais artificial que
é a nossa. Precisamos sentir o nosso tempo; somos dos mais novos e aparecemos como dos mais velhos.

LIBERDADE DE EXPRESSÃO
Internamente, a análise dos fatos, sem a justificativa de estar fazendo
História, resultaria num pronunciamento político, incompatível com este
recinto. Limito-me a fazer votos pela preservação do que interessa mais de
perto à inteligência que representamos: a liberdade de expressão.
O Congresso goza de imunidade para ter iniciativa e para as críticas. A
representação merece esse privilégio. O que repugna é a demagogia, por sua
insinceridade e seus venenos.
O objetivo da imprensa, como do rádio e da televisão, é informar e
comentar esclarecendo. O espírito público equilibra-se nessa corrente de
divulgação e poderá atingir a unidade, se não for ludibriado. Sendo controlado, o jornal desorienta, em vez de educar e organizar a opinião. O que se condena é o excesso de linguagem, é a falsidade, é a parcialidade ilícita. A simples
doutrinação nunca seria criminosa.
A cultura dirigida ou sob censura perde a originalidade e o vigor, não
passando de um padrão monótono. Os doutrinadores mais puros serão quanto mais afirmativos mais sinceros.
O operário também tem de ser ouvido para fazer valer os seus direitos.
Não se deve negar ao estudante a faculdade de opinar, preparando-se
para ser no futuro uma consciência ativa.
Além dos exercícios espirituais, a Igreja entrou a manifestar-se. O estilo
das Encíclicas descontenta os ricos e ela não tem o que dar aos pobres. Assim
17
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sua missão é patrocinar os humildes, excomungar o egoísmo, assistir aos perseguidos, impugnar as injustiças, censurar o luxo, que é sempre uma provocação e, sobretudo, vigiar os costumes. Essa ação será útil, se não tumultuar.
A essas franquias deve corresponder a disciplina aceita, segredo de
organização e eficiência dos povos, sem degenerar em passividade ou indiferença. Como obediência legal e opinião livre.
Passou a fase aguda da segurança e restabeleceu-se a integridade constitucional. Consigno um voto de confiança na plenitude democrática.
A inteligência tem este compromisso. Não pode ignorar nem pode calar.
A palavra é a mais nobre faculdade do homem, não deve morrer na
garganta.

HOMENAGEM FINAL
O momento era este. Quite com tudo mais, entreguei-me às atividades
do espírito, agora com um novo estímulo.
Estou feliz. A verdadeira felicidade é o desejo satisfeito. Penetro nesta
Casa como quem acha o seu lugar. Aqui não se sente o conflito das gerações.
E cada qual guarda a sua independência, liberando-se a inteligência para variações mais fecundas.
A Academia não se estagnou. Acolheu adversários de ontem como a
prova mais sincera do seu propósito de renovação. Multiplicam-se qualidades
enriquecendo o colorido.
Ora, que direi mais aos meus confrades?
Katherine Mansfield gritou: “Meus ouvidos estão vazios.” Eu estava
bem com o meu silêncio, mas já precisava de uma convivência, de sombra e
luz, de companheirismo e inspiração.
Venho reanimar meus últimos dias. Não seria digno de uma vida longa
se não aceitasse, em toda a sua plenitude, o tempo que ainda me sustenta.
A bagagem é nenhuma. Trago só o que a experiência não revogou, o
que vale por sua continuidade e coerência.
Esta sala está cheia de paraibanos. Peço-lhes, meus conterrâneos, que
não esqueçam os que vieram antes de mim, com mais direitos: Pereira da
18
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Silva, o simbolista que nunca deixou de ser um grande lírico da ternura e da
melancolia. José Lins do Rego, que se desmanchou em romances famosos, a
ponto de, quando teve de escrever suas memórias, já estar esgotado o segredo
da vida, como disse Denis de Rougement, em Les Personnes du Drame: de
Byron a Stendhal. Que falta ele está fazendo! Assis Chateaubriand, que continua a dominar os seus espaços com a mesma velocidade. O que ele tem são
asas, a base terrena é um pouso do coração.
Também não esqueci o patrono de minha primícia romanesca, o
Acadêmico Alceu Amoroso Lima. Ele falará com sua força de pensamento e
sua sábia tolerância para as minhas convicções. Ficarei a dever-lhe e ao consagrado espírito do Acadêmico Adonias Filho, pela colocação do colar, a palavra e o gesto que me sagram nesta hora.
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Mais uma vez, Sr. José Américo de Almeida, se cruzam os nossos destinos. Ontem, num modesto trem da Leopoldina. Hoje, no limiar ilustre da
Casa de Machado de Assis. Ontem, sob as vestes quase andrajosas de uma
capa de romance provinciano. Hoje, com a vossa presença de capa e espada,
nesses trajes auriverdes que no século XVIII foram introduzidos aliás na
Academia famosa, cujo modelo serviu à nossa, juntamente para democratizar
uma instituição, onde os trajes suntuosos dos príncipes começavam a humilhar os trajes modestos dos que só tinham o gênio para se cobrirem de gala. E
como sois um modelo de autêntico democrata e o hábito não faz o monge,
não são os alamares de acadêmico que vos dão hoje uma glória tão tardia.
Foram as vestes quase andrajosas do vosso grande livro que deram glória
antecipada ao vosso fardão de hoje.
Esse ontem, acima invocado, já conta a bagatela de quase quarenta
anos. Precisamente 39 anos, bem passados a ferro e fogo, de uma das existências mais ardentes, e mais marcantes, de nossa vida política e literária.
Permiti que, mais uma vez, evoque, em poucas palavras, esse remoto
episódio de nosso primeiro encontro. Era o verão de 1928. Subindo à tarde
para Petrópolis, de fuga à canícula – pois as nossas praias guanabarinas, por
mais belas que sejam, desconhecem a doçura ventilada da vossa branca e tão
amada Tambaú, entre o sussurro dos coqueiros e o manso marulhar das ondi21
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nas atlânticas – sentei-me ao lado do meu velho amigo Carlos Delgado de
Carvalho. Como crítico então militante no palco das pátrias letras – antes de
passar às alienígenas e finalmente ao silêncio prudente das galerias anônimas –, fui logo tirando da inevitável pasta o inevitável livro recém-recebido.
Mostrei-o ao meu vizinho de banco, e lhe disse:
Veja o triste fado dos críticos literários. Em vez de ler um livro que me ensinasse alguma coisa da vida ou do pensamento humano, ser forçado a folhear
esta Bagaceira provinciana (disse-lhe mostrando o título do livro desconhecido), ainda por cima embrulhado em vestes tão esdrúxulas,

pois o romance vinha de fato encapado em uma espécie de camiseta listrada
de branco e vermelho, que oscilava entre blusa de jóquei e bandeirinha de
quermesse...
Ainda não havia, entretanto, acabado o desfile, pela janela, das velhas
árvores da Quinta da Boa Vista e já me interessava a leitura. Pela altura de
Triagem, empolgado, dizia ao meu companheiro que o tal provinciano... Não
me lembro o que lhe disse então. Hoje diria – fogo na roupa, bacana, brasa
ou estouro! E no alto da serra, tinha devorado o livro quase todo, impaciente
por chegar em casa e extravasar no papel o entusiasmo que sucedera ao desalento anterior à leitura! Por que tanto entusiasmo? Não sei. Um pouco pela
surpresa do contraste: esperava um traste e o livro me saía uma obra-prima.
Um pouco porque nunca soube fazer crítica racional e sim passional. Nunca
consegui ser juiz e apenas leitor apaixonado e irritado, amando ou desamando
o que era forçado a ler e contando apenas, aos outros, o que me segredara o
amor ou o desamor das páginas lidas. Por isso mesmo nunca seria capaz de
escrever, como por vezes pedem – ou me pediam –, uma História da
Literatura Brasileira. Od et amo non judico poderia ter sido escrito no pórtico de uma vila que nunca cheguei a possuir, nem mesmo em sonho, nos castelli Romani, perto da de Horácio...
Um pouco, enfim, porque o romance desse desconhecido paraibano
trazia para o ambiente literário que então respirávamos desde 1922 alguma
coisa de novo, de realmente novo. É tão raro esbarrar na vida, em alguma
coisa que nos dê a sensação de algo nuevo!, alguma coisa que rompa com a
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rotina do cotidiano, do convencional, do déja vu dos psiquiatras, que chega a
ser um tipo de alienação mental.
É desses esbarros que nasce o amor, quando encontramos assim de surpresa aquela ou aquele que se haviam separado de nós, no céu de Platão, e a
quem reencontramos, no plano das afinidades eletivas nesta terra, em que são
bem mais frequentes os desencontros, que os encontros. É desses choques
imprevistos que nascem os casamentos felizes, como brotam também as
obras-primas da mão dos poetas ou dos artistas plásticos. A surpresa é sempre
o segredo da juventude. Como a Arte. E quase sempre o caminho da felicidade. Quem perde o espírito de surpresa se encontra no limiar da morte. Viver
bem é saber surpreender-se com tudo e com todos, como as crianças, para
quem o sol que nasce cada dia nunca é o mesmo que o sol da véspera. Daí o
horror da monotonia, o mais inumano dos suplícios humanos.
1922 tinha sido uma surpresa para nossa vida intelectual. Daí o seu
rejuvenescimento. João Ribeiro, o velho crítico e humanista sempre novo
daquelas eras, advertira os parnasianos mais ilustres de então, que eles se repetiam e com isso mostravam a hora de sair de cena. Os novos impacientes de
então – e ai dos jovens que não sejam impacientes, por mais que só pela
paciência – nos diz a Sabedoria eterna dos Livros Sagrados – é que podemos
possuir as nossas almas –, os novos de São Paulo irrompiam dos horizontes
cansados de repetições infindáveis, com suas surpresas mirabolantes. Como
hoje começam a surgir novos, com surpresas ainda mais mirabolantes, sinal
certo de que estamos vivendo vésperas e não dias seguintes, auroras e não crepúsculos, por mais sanguinolentas que sejam as cores dos horizontes de hoje.
Se isso ocorre no plano dos acontecimentos universais, sem que saibamos ao
certo se a loucura dos homens de hoje vai chegar às auroras do amanhã
depois de carnificinas universais e suicidas – também ignoramos se as surpresas literárias dos jovens da geração que brota serão tão fecundas, em nossas Letras e Artes, como foram as que nos surpreenderam em 1922. Naquele
momento o foram, contra a expectativa e o matraquear dos “sapos” da lagoa
de águas paradas, que eram as nossas Letras de então, antes das surpresas trazidas pelos modernistas.
Toda surpresa, porém, tem um reverso: a precariedade. O imprevisto se
converte logo em decepção, quando lhe falta a raiz, de perenidade, que distin23
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gue a novidade autêntica da simples originalidade decorativa. As revoluções
são sementeiras de reações que tantas vezes agravam, pela volta exagerada ao
passado, os males contra os quais se desencadearam. Isso que vale para o terreno político, também vale para o terreno literário. E como sois, Sr. José
Américo, desses espíritos anfíbios mal comparando, como as baleias, mamíferos das grandes águas oceânicas, e palmilhais tão bem as selvas da beleza literária como os ásperos caminhos das lutas mais fogosas, colocastes a vossa
rumorosa e mesma sensacional estreia na fronteira literária entre a revolução.
Fostes um insigne reacionário nas Letras, como íeis ser um insigne reacionário
na Política. Desencadeastes, em 1928, uma onda de reação contra a revolução
de 1922. Mas uma reação – entendamo-nos que por sua vez se ia converter
em ação revolucionária do futuro. O Modernismo de 1922 – pelo próprio
caráter polêmico de que se revestira, de modo inevitável, pela luta contra o
chamado passadismo – se concentrara especialmente no aspecto demolidor e,
por conseguinte, no espírito sarcástico e na ênfase do desmedido, do desordenado, do chocante, contra a preocupação do equilíbrio, da medida, da beleza
harmoniosa, da obediência às regras do “bom senso” e do “bom gosto”, de
secular memória lusitana e à influência do helenismo em nossas Letras, desde
o advento do espírito parnasiano, na década de 1880. Daí ter sido Coelho
Neto o bode expiatório da primeira geração modernista, porque um dia se
lembrou de classificar-se a si mesmo como “o último dos helenos”. E de nortear seu estilo pela obediência à vernaculidade clássica, mesmo ao versar temas
nacionais, já que fora ele, na década de 1890, juntamente com os Afonso
Arinos ou os Valdomiro Silveiras, a iniciar, em nossas Letras, o regionalismo
moderno, de que íeis ser, Sr. José Américo, o mais ilustre dos renovadores, em
pleno Modernismo.
Pois o fato é que essa primeira geração modernista, de 1920 em diante,
se ocupou, de modo particular, com o problema estilístico. Não há dúvida
que o estilo é a Arte e não a Natureza. É a obra e não o homem, que me perdoe a memória ilustre de Buffon. Ou, antes, é o homem na Arte, isto é a obra.
Enquanto o estilo é apenas o homem, isto é, antes de nascer a obra, representa
apenas um valor potencial. É uma aspiração, uma predisposição e quando
muito uma promessa. O estilo é o homem, apenas enquanto a obra se encontra em estado de gestação na mente do artista. Ou então quando marca o lei24
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tor ou o espectador ou mesmo o intérprete. Nesse ponto todos nós, leitores,
espectadores, intérpretes, críticos, somos estilistas. Estilistas, em sentido lato.
Mas o estilo, em sentido próprio, só nasce com a obra. Só existe, realmente,
quando encarnado na vida que o autor infundiu ao novo ser, surgindo de sua
intenção criadora. Só então é que nasce o estilo propriamente dito. O estilo é
a obra. É a intenção que se converteu em expressão. É a potência criadora que
se transformou em ato. É a atualização de uma vocação. É a obra, depois de
nascida. A forma exterior em que se concretizou um puro impulso, uma
forma interior que morre geralmente frustrada, na maioria dos homens. Pois
todos nós somos poetas ou romancistas frustrados. Sem estilo. Os verdadeiros e poetas são os criadores de estilo, isto é, de obras, que passam a ter uma
vida independente de seu autor. Exatamente porque são um estilo.
Adquiriram uma autonomia ao serem criadas. E só possuem essa autonomia,
só adquirem uma vivência independente de seu autor, porque são um estilo.
Se forem apenas um verbalismo oco ou um formalismo plástico convencional
ou de uma originalidade também convencional – e não há pior convencionalismo do que o anticonvencionalismo oco –, se assim for, a obra morre ao
nascer. Era um produto sem estilo, sem vida própria. O estilo ficou no autor,
no homem que pensou ter vocação para criar um estilo. E não tinha condições senão, quando muito, para ser um estilo frustrado. E não há fauna literária mais perigosa do que a que se compõe de estilos frustrados, de estilos sem
obra, de estilos que não deixaram de ser o autor para ser a obra.
Fostes, Sr. José Américo, o criador de um novo estilo. Daí a vossa
importância na história de nossas Letras modernas. Vosso estilo não era apenas vossa personalidade. Como o de Os Sertões excedeu de muito a pessoa de
Euclides da Cunha. E por isso é que sua obra se libertou do seu autor e hoje
vive por si. Como tendes de admitir que A Bagaceira já não é só vossa. É de
todos. E desde de 1928 vive uma vida à vossa. Sois hoje a obra d’A Bagaceira.
Não mais A Bagaceira obra vossa. É o destino de todas as obras-primas da
humanidade. A Ilíada é maior que Homero, como A Divina Comédia é maior
que Dante. E embora convenhamos que a vossa obra, por mais importante
que seja, não faz parte da constelação das obras universais e perenes, ninguém
nega que seja uma pedra branca imortal na história de nossas Letras e por isso
mesmo obedecendo ao critério que fez de Os Lusíadas algo de maior do que
25
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Camões. As obras autênticas são como os filhos de grande personalidade.
Uma vez formados, o mais que devemos desejar é que não se voltem contra
nós. Estou certo que A Bagaceira não repudia o pai. Mas também há muito
que passou a residir em casa própria... A culpa é vossa. Quem vos mandou
criar um estilo novo? Quem vos mandou, com Augusto Frederico Schmidt e
com Jorge de Lima, no campo anexo ao vosso da Poesia, formar uma trilogia,
que iria fazer do ano de 1928 uma data semelhante à de 1922? Se nesta foi
lançada a primeira pedra da nova escola que iria colocar-se irreversivelmente
na sequência que vai do Classicismo ao Concretismo ou pelo menos ao
Neomodernismo em nossas Letras – em 1928 se levantava o primeiro andar
do novo edifício. Os fundamentos eram os mesmos, o da renovação das
Letras modernas brasileiras, por uma nova visão da vida e, por consequência,
na mão de criadores de um novo estilo de obra de arte. E se a primeira geração modernista, de que o nosso Manuel Bandeira ia ser o precursor e Mário
de Andrade o verbo literário encarnado, procurara um estilo novo para se
exprimir, a vossa se caracterizou precisamente pelo oposto. Não o procurastes. Foi ele quem vos procurou, como a sombra segue o corpo. Vínheis, com
os dois outros companheiros de 1928, na onda dos vossos predecessores imediatos. A batalha do contra fora desencadeada pela primeira leva dos novos
aventureiros da Revolução. A trilogia do ano 1928 era uma reação por ser um
novo passo. Não por ser um retrocesso. Vínheis reagir contra o convencionalismo, contra a fidelidade, contra o mimetismo, em que ameaçava mergulhar a
onda inicial. Vínheis reagir, pela manifestação de um estilo novo, não procurado, menos original e mais natural, contra o perigo dessa forma detestável de
academicismo, que é o do antiacademicismo convencional. Quando as revoluções se repetem ou se monotizam é que começam a se esvaziar e a estimular as
reações criadoras. Essa reação criadora, herdeira e renovadora do movimento
de 22, é que viestes fazer, Sr. José Américo, junto a Schmidt e a Jorge de
Lima, quando lançastes de surpresa A Bagaceira, como de surpresa surgiram,
nesse mesmo ano, o Canto do Brasileiro e “Essa Nega Fulô”.
Estava dada a partida da segunda fase do movimento modernista. E
vós, ilustre desconhecido da véspera para este Sul pretensioso e ingrato com
tudo o que o Norte nos dera nos movimentos literários anteriores, íeis lançar
26
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uma nova pedra na lagoa agitada pelas primeiras pedras de 1922, mas ameaçando voltar à antiga placidez convencional.
Já havia, em Pernambuco, Gilberto Freyre levantado a voz desse
Nordeste que iria de então em diante constituir, tanto em nossas Letras,
como em nossa Ciência, como em nossa Política, um dos dados imediatos e
fundamentais da cultura e da nacionalidade brasileiras contemporâneas. José
Lins do Rego procurava reconciliar o regionalismo tradicionalista do futuro
autor de Casa-Grande & Senzala com o Modernismo paulista e carioca, acoimado por ele de “mimetista”. Os ares já começavam a transmitir os rumores
de um descontentamento ou de um preparativo bélico que vagamente recordava as tentativas frustradas de Franklin Távora, no sentido da criação de
uma “Literatura do Norte”, que a crítica autorizada e insuspeita de Sílvio
Romero, como bom sergipano, se havia encarregado de sufocar no berço.
Quando o vosso livro imprevisto foi jogado, como a espada de Breno,
no prato da balança Norte-Sul, um resultado inesperado se produziu: em vez
do prato Sul subir, ao novo peso do prato Norte, ou o prato norte permanecer onde estava, pelo desinteresse do Modernismo sulista, isolando-se os dois
pratos da balança, equilibraram-se ambos, de modo surpreendente. A espada
do novo Breno não vinha a ser uma opção, mas uma fusão. O Norte, ainda
desconfiado, vinha trazer ao Modernismo sulista a sua contribuição, o seu
peso forte. E vinha a ser um peso de tanta substância, que foi o Modernismo
todo, como escola e movimento, que saiu ganhando. Foi toda a Literatura
Brasileira que se enriqueceu de um valor irreversível, de um estilo novo que o
grande analista insigne da Literatura Cavalcanti Proença, tão prematuramente
desaparecido, iria estudar a fundo na última obra que deixou de sua lavra.
Íeis ainda ensaiar de novo nos Coiteiros e no Boqueirão o voo de vosso
avião literário. Mas é uma tendência de nossas Letras ao longo dos séculos –
de que O Guarani ou Os Primeiros Cantos, Os Sertões ou Canaã foram as
provas comprovadas – que os nossos grandes autores dão logo o melhor do
seu gênio em suas obras de estreia. Há exceções, sem dúvida, porque a Arte é
uma eterna surpresa e um desmentido constante às pretensões dos críticos, de
verem leis e ritmos onde há apenas a liberdade de espírito, que sopra sempre
onde quer, como o próprio Espírito de Deus, de que aliás o espírito de cada
criador humano não é mais do que um pálido reflexo. Era pois o Nordeste
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literário que o nosso famoso romance trazia como novo comensal para o
ágape das letras modernas de 1928, como desde 1902 Euclides da Cunha o
lançara, violentamente, maltrapilho e descabelado, na sala de visitas envernizada de nossa Sociologia. E viria a ser esse mesmo Brasil bravio e inconformado, autêntico e intimorato, temerário mesmo que dois anos mais tarde iríeis
também lançar, como um garrote indomado, na nova arena política que o ano
de 1930 ia abrir no curso de nossa história.
Como ministro de 1930, tendo de atender aos apelos de todo o Brasil,
nem por isso se apagou em vossa alma a voz de vossa região calcinada e sofrida, que sempre palpitou em vosso coração como símbolo da vossa indefesa
brasilidade. Eis como numa dessas páginas palpitantes da vossa pena exuberante, a única que me permitirei citar de vossa obra considerável, por ser mais
significativa da vossa personalidade e do vosso estilo – eis como descrevíeis,
certa vez, a vossa paixão de nordestino:
Sou aquele que, um dia, era ministro da Viação e foi designado, na ausência
temporária do titular da Pasta da Fazenda, para substituí-lo. Nesse momento, o
Nordeste sofria e eu não encontrava meios para atenuar seus sofrimentos. Para
não me sentir humilhado diante de vossa magnanimidade (pois se dirigia a nordestinos), farei todas as confissões. Mal entrei no Ministério, mandei vasculhar
os cofres. Só havia dez mil contos disponíveis e raspei-os. Todo o dinheiro que
houvesse eu tiraria, fosse como fosse, para matar a fome dos brasileiros. Para
mim, tudo mais podia se acabar, na hora em que os brasileiros morriam de
fome. Redigi o decreto-lei de abertura de crédito e corri ao Catete para que o
chefe do Governo assinasse. No dia seguinte, voei ao Ceará, por falta de outro
transporte, num avião da Marinha, que se perdeu no mar, deixando dois
Ministérios acéfalos: o da Viação e o da Fazenda. Declarou-se a seca e eu
conhecia essa história. Eu tinha uma alma irmã da vossa. Sem verba para socorrer o Nordeste, mais uma vez atormentado pelas desordens de sua Natureza,
sentia a angústia dessa inação forçada, como um ferrete na alma e na carne. Mas
a Providência conduziu-me até onde poderia encontrar o milagre da salvação.
Cheguei sem ser esperado e tive uma recepção que nunca mais me sairá da
memória. A das multidões famintas que já tinham invadido vossa alegre e graciosa capital, como sombras que a empanavam, nesses seus dias de mais sol.
28
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Entranhei-me pelo sertão, mergulhando em fogo vivo. Já era a hora da debandada, do fluxo humano a derramar-se na odisseia das retiradas. A terra desventurada esvaziava-se, nesse transe, vaga após. Vi a raça que se desgarrava, fugindo,
sem culpa, de um castigo do céu, do mais terrível dos céus. O vaqueiro que deixava o seu cavalo morrendo e marchava a pé. As mães que se matavam e os
filhos de fome, dando-lhes o seio sem leite. Família de vinte e mais pessoas, porque, nessas horas de precisão, ressurgia um patriarca macabro, como os rebanhos semimortos que se protegiam do sol, à sombra dos juazeiros.
Em longas peregrinações, pelo deserto pedregoso e afogueado, ia
encontrando a natureza espectral e a morte rondando um mundo inteiro.
Atalhei essa evasão. Prendi a maré desordenada em campos de emergência, até
que fosse escoada para as obras em organização, além do retirante, um montão de cegos, aleijados e macróbios, da mendicidade que já não tinha a quem
pedir. Nesses imensos arraiais, alguns de perto de cem mil almas, onde reinou
a moralidade mais severa, contrastando com a história de outras secas, chegou
a florescer felicidade e lirismo nos corações que não se estiolaram. Houve noivados. Dei enxovais de casamento.*

Nesta página admirável está retratada, de corpo inteiro, a vossa figura
tríplice de nordestino, de homem de letras e de homem público, numa simbiose indissolúvel.
Aí vemos a paixão pelo vosso povo sofredor e sofrido; a capacidade
estilística em traduzir essa paixão em palavras tão candentes como o sol de
fogo que o estiolava; e, finalmente, o homem público, que não se limitava a
sofrer com os que sofrem, nem apenas a contar maravilhosamente os seus
sofrimentos, mas em tomar as medidas enérgicas e práticas para minorá-los. E
até mesmo para fazer florescer, no deserto calcinado dos esqueletos ambulantes, a flor do amor, os noivados, os casamentos, a perpetuação da vida! Pois o
nordestino, por mais que a morte aperte o laço que o garroteia, não deixa
nunca de amar a vida e de a perpetuar prodigamente.
Já então, em 1930, uma vez lançado inopinadamente o vosso nome no
tapete da glória literária, todo o mundo veio a saber que éreis um velho, mas

* In A Palavra e o Tempo, pp. 145-6.

29

30

RECEPÇÃO DO SR. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

ainda jovem estudioso das coisas provincianas, e já havíeis mesmo publicado
um volumoso estudo sobre A Paraíba e Seus Problemas, que havia passado
inteiramente despercebido à miopia do nosso sulismo crítico. De modo que,
ao ser vitoriosa, em 1930, essa onda do tenentismo e do nortismo, que Juarez
Távora e seus companheiros vinham projetar no Norte, ao encontro das cavalhadas gaúchas que subiam do Sul, o vosso nome surgiu na crista da onda,
como o mais típico representante desse espírito nordestino que tão fundamente iria caracterizar o Brasil de hoje.
Vejo, nesse espírito nordestino, uma nota dominante e típica: a primazia do caráter sobre todas as demais faculdades mentais. Pelo caráter é o
homem todo que se afirma e não esta ou aquela qualidade. É a forma interior
da pessoa humana. Sua unidade substancial. É o traço de união das partes dispersas cuja soma constitui o sinal distintivo de nossa personalidade. É ele que
nos torna unos ou múltiplos, fracos ou fortes, serenos ou angustiados, varonis
ou efeminados. É o cimento de nossas pedras interiores. Sem ele, somos apenas parcelas isoladas. Nosso indivíduo se converte em pessoa, para utilizar a
tão discutida distinção maritainiana, na medida aglutinativa do nosso caráter.
Pois bem, tomando o povo brasileiro em bloco, o caráter nordestino é o
cimento do nosso humanismo coletivo. E como sois um exemplo típico do
caráter nordestino, vosso destino, Sr. José Américo, é de ser, por natureza, um
antimacunaíma. É tão fácil lidar com os macunaímas como é difícil lidar com
os antimacunaímas. E por isso dizem não ser muito fácil o convívio convosco.
Do pouco que, infelizmente, tenho tido, não posso afirmar nem desmentir o
que dizem as más línguas...
Seja como for – fácil o vosso trato, de antes quebrar que torcer, como a
memória que deixastes dos vossos tempos de lutador político –, o fato é que
representais também na arena política um dos ângulos (e é certo que sois um
anguloso e nunca um sinuoso) de um novo triângulo. Na Literatura, fostes,
com Augusto Frederico Schmidt e com Jorge de Lima, o triângulo literário
iniciador da segunda etapa do Modernismo brasileiro. Na Política e na
Sociologia formais, com Gilberto Freyre e com Hélder Câmara, um novo
triângulo, tanto a casa grande como a senzala, imortalizadas por Gilberto
Freyre, e a cidade colonial – isto é, o povoado, assinalado por Nelson
Omegna, constituem os três elementos sociais da realidade regional nordesti30
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na, de que vindes a ser, depois que José Lins do Rego tão cedo nos deixou, o
mais típico dos representantes na casa de Machado de Assis.
Vejo novas personalidades, três encarnações humanas desses ângulos
fundamentais, da realidade regional nordestina: o espírito da casa-grande, isto
é, da tradição patrícia, representado por Gilberto Freyre; o espírito da senzala,
isto é, o elemento popular, representado pela figura de Hélder Câmara, o
novo Dom Vital; e o espírito do povoado, do arraial, do grupo político, que
tão bem representais. Voz do patriciado de outrora; voz do povo de hoje; voz
do civismo de sempre, eis o que vejo na estrutura institucional desse espírito
nordestino. Essa fusão de uma tradição aristocrática culta e autoritária, com o
impulso expansivo de um povo de fibra indomável, de religiosidade profunda,
de humanidade ardente e convicções inabaláveis, combinados com a vivência
cívica que vem das velhas Câmaras Municipais, tão bem estudados por João
Francisco Lisboa ou por Afonso Taunay, e de que viestes a ser, em nossa
política, uma voz que se fez ouvir de modo estentórico – essa tríplice fusão é
a marca indelével de uma consciência nordestina, destinada a ser um elemento
decisivo no cimento aglutinador de nossa unidade nacional, que será uma
rosa-dos-ventos de todos os nossos quadrantes nacionais ou não manterá por
muito tempo esse milagre de nossa história política.
Sois um exemplo vivo do que o civismo pode fazer na história de um
povo. Como sois, por isso mesmo, o exemplo do que hoje se chama engajamento dos intelectuais. Cada vez mais se politiza a vida da inteligência, como
cada vez mais se exige, para a complexidade da política moderna, as mais altas
expressões da inteligência.
O Leste e o Nordeste, como o Norte em geral, sempre nos deram,
desde a Monarquia, o exemplo dessa participação dos homens de talento criador na obra dura da política militante, de José de Alencar a Gilberto Amado,
de Rui Barbosa a Jackson de Figueiredo. Sois um deles, e certamente dos mais
meritórios, nessa integração harmoniosa do Norte, do Sul, do Centro e do
Litoral, de que está surgindo o Humanismo brasileiro.
Que trouxestes à revolução política de 1930? Algo de selvagem, de
sem-modos, de rude, de telúrico. Fostes o espalha-brasas, o desbocado – não
de palavras sujas com que os vossos continuadores do Modernismo nordestino imundaram as nossas Letras desde então –, mas de verdades duras, de
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franquezas candentes, de que desde as campanhas épicas de Rui Barbosa estava desabituada nossa política de boas maneiras. Com Monteiro Lobato nas
letras pré-modernistas, e um pouco também nas ideias políticas, deixastes de
lado as cerimônias e imprimistes à política revolucionária de 1930 um estilo
despenteado, como ao de Euclides da Cunha chamou Joaquim Nabuco.
Essas maneiras de sertanejo mal polido, em suas atitudes cívicas, de pãopão-queijo-queijo, contrastando aliás com a máxima polidez em nossas atitudes
sociais, na vida privada, essas maneiras frustras encobriam, ao mesmo tempo,
uma grande timidez e uma grande audácia. Por mais incrível que pareça, sois um
tímido, Sr. José Américo, que não troca por nada a solidão sonora das praias
paraibanas. Mas sois, ao mesmo tempo, um aventureiro que não enjeita parada,
quando se trata de pegar o touro à unha. E o touro iria ser, em breve, no vosso
destino político, a tentação do poder absoluto. Fostes, em 1937, no momento
em que os propósitos democráticos do movimento de 1930 se converteram
numa ameaça autoritária e ditatorial, o representante do mais autêntico civismo
popular. Saístes a campo, sem medo de nada como representante desassombrado
da Democracia realista, contra a plutocracia e a demagogia autoritária.
Era, por isso mesmo, inevitável a vossa derrota. Mas uma derrota que
mais valia do que qualquer vitória mal conquistada. Éreis o Davi de uma
causa perdida de antemão, ante os novos ventos ditatoriais, que já começavam
a rondar os nossos horizontes. Do fundo de vossas lentes de ultramíope
escrutáveis melhor os mais longínquos pressentimentos do futuro do que
todos aqueles que se prezavam de não precisar de óculos para ver bem.
Pressentistes então a onda que se aproximava e tentastes a aventura temerária
de buscar no voto do povo a legitimidade do poder, como fora a ilusória
ambição dos revolucionários de 1930, especialmente os que desceram do
Norte como uma avalanche irresistível, que vos trouxe na crista da onda.
Aliás, vossa derrota de 1937 – e até hoje murmuramos a cada momento, lembremo-nos de 1937, mesmo que seja em vão – iria ser ainda mais ressaltada em seu sentido profundo pela vitória de 1945. Pois não só de derrotas
fecundas se compõe a panóplia das vitórias autênticas. Há vitórias que são
vitórias mesmo e não derrotas disfarçadas. Essa ia ser a vossa, quando ganhastes a mais bela vitória de vossas lutas, a da liberdade de imprensa. Quem não
se lembra daquela vossa memorável entrevista, em que, desafiando toda a
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máquina montada da censura, tivestes a candura infantil de murmurar, ante o
espetáculo de um cesarismo periclitante: o rei está nu.
No caso se tratava dessa falsa realeza de todos os tempos, a realeza caricata da censura prévia. Lançastes então um novo Grito do Ipiranga, perante o
qual desmoronaram, sem remédio, os falsos ouropéis de um dirigismo governamental da informação pública e do pensamento, que veio abaixo, ao som
do vosso grito, como um castelo de cartas.
Tínheis sido o enfant terrible da revolução de 1930. Vossa presença dera
àquele movimento o único sentido que podia colocá-lo, e de fato o colocou,
como uma curva realmente marcante em nossa história política. Posso dizê-lo à
vontade, porque não fui dos que o apoiaram. E se não o fiz, é que não creio em
processos violentos como método de progresso social. Só creio nas revoluções
cotidianas e invisíveis, que hão de operar as grandes transmutações de estruturas
do mundo moderno, feitas pelo povo e pela mocidade. Desaconselhando então
os golpes, como que já previa, a trinta anos de distância, que uma virada à
esquerda, como fora a de 1930, seria a justificativa remota para as futuras viradas à direita. Posso, pois, falar à vontade, embora sumariamente e sem entrar no
terreno da política partidária, sobre o que representou, naquele momento, vossa
presença na crista da onda revolucionária. Ocupando uma pasta de caráter técnico como a da Viação, vínheis ser o homem sem papas na língua, que diz as
verdades tanto a amigos como a inimigos. Vínheis ser o porta-voz desse povo
do sertão que pela primeira vez era ouvido nos conselhos governamentais.
Vínheis ser a entrada do Nordeste na liça política, a proclamação da moralidade
administrativa como base do civismo, assim como a presença das Letras na
Política, não apenas como elemento decorativo, para abrilhantar as bancadas
nos palácios dos governadores, mas como uma conclusão lógica das premissas
lançadas por vossa entrada espetacular no campo literário. Se fostes realmente o
iniciador de uma nova fase do Modernismo, foi precisamente porque trouxestes, para a revolução formalista dos lançadores do movimento, uma substância
de brasilidade, de sertanismo, de problemática social e talvez, acima de tudo, de
gravidade patética, que faltara aos modernistas da primeira hora. Estes tiveram o
mérito excepcional de romper com o convencionalismo estilístico e acadêmico.
Mas, precisamente porque assumiram uma posição polêmica, perderam-se
demais no sarcasmo e na acrobacia. Fostes vós que infundistes na revolução
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modernista o sentido de tragédia, sem a qual nenhuma Literatura se torna
autêntica. Porque a vida é naturalmente trágica. E se os tempos decisivos, como
os do século em que vivemos, são particularmente trágicos, que dizer dos povos
em via de conquistarem uma independência real, depois de vencida a etapa da
independência nominal? E é essa a posição de nossa civilização e de nossa cultura. Estamos passando da independência nominal para a independência real. E
daí para a interdependência universal. Se o Modernismo de 1922 teve uma
importância tão grande no plano das Letras, como a revolução de 1930 no
plano da Política, é precisamente porque ambos os movimentos, quaisquer que
tenham sido nossas posições naquele momento, em face deles, se colocaram de
modo irreversível na tomada de consciência de uma civilização e de uma Cultura que passavam, como ainda passam, do Nominalismo ao Realismo. E no caso
a tomada de consciência da cultura precedeu a da civilização. A Arte, mais uma
vez, foi o modelo da Natureza segundo o paradoxo de Oscar Wilde. 1930 ia
imitar 1922.
Em 1928 vínheis operar nossa participação na revolução literária, através de uma reação radical: o lançamento da nota trágica numa revolução, que
tanto os partidários como os adversários ainda mantinham do plano da
galhofa, ou da piada. Vossa reação foi a do homem do povo, que tudo faz
com seriedade, que leva tudo a sério, mesmo quando canta.
Esse sentido trágico da vida que comunicastes ao Modernismo de 1922
era o mesmo que dois anos mais tarde trouxestes à nossa Política. A vitória
inesperada da revolução, com que nem mesmo contavam os revolucionários,
ia deixar o êxito sem frutos, se Lindolfo Color ao Sul e vós mesmo ao Norte
não tivésseis aberto dois canais decisivos para encaminhar o fervor que despertou no povo a esperança de melhores dias. Se Lindolfo Color ia abrir o
caminho das leis sociais, com que se canalizavam as esperanças do proletário
urbano, na fase de industrialização em que já se encontrava então o Brasil, ia
ser vossa a voz do povo do sertão, da massa rústica e esquecida, cujo abandono já Euclides da Cunha denunciara no seu livro patético. E vossa tríplice
intervenção, literária em 1928 e política em 1930 e 1945, se operou sob esse
mesmo signo patético, sob o qual se desenrolou toda a vossa vida.
Não é naturalmente aqui nem o momento nem o recinto adequado à
análise de tais acontecimentos. Quis apenas, na hora em que nesta Casa das
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Letras se consagra vossa glória nacional, relembrar a importância capital que,
por três vezes ao menos – uma no plano literário e duas no plano político –,
teve a vossa intervenção rumorosa em nossa vida pública, com civilização e
com cultura. Muitos poucos se podem orgulhar de tal brasão... Por isso
mesmo é que – desde a vossa segunda e dramática intervenção em nossa vida
política, e depois de demonstrardes, de novo, a vossa capacidade de homem
público no Senado e no Governo de vossa pequena mas gloriosa província –,
por isso mesmo é que vos recolhestes, como novo Cincinato, à reclusão quase
monástica, mas arejada de brisas marinhas, do vosso retiro em Tambaú.
Solidão e silêncio que vos permitiram, depois de tantos anos de lutas incessantes e intimoratas no plano da ação política e literária, não dormir sobre os
louros, mas ao contrário, iniciar uma fase de vossa trepidante vitalidade nordestina. Voltado para o passado e para dentro de vosso próprio espírito, em
livros sucessivos de memórias, discursos e meditações, o balanço que ides
fazendo em nossa própria existência e no fundo de vossa consciência é um
testamento precioso de sabedoria e de experiência, que torna tão fecunda a
vossa aposentadoria como foram as vossas façanhas de outrora no campo das
Letras e do civismo.
Madeleine Delbrêl, num desses livros que marcam uma época e rasgam
novos horizontes às nossas vidas, Nous autres, gens des rues – tanto mais quanto
só foi publicado depois de sua experiência de uma vida cristã a mais autêntica,
toda vivida no meio dos mais autênticos marxistas seus amigos –, Madeleine
Delbrêl nos legou, entre inúmeras outras sentenças luminosas, esta frase inesquecível: “La solitude n’est pas l’absence des hommes. C’est la présence de Dieu.”
Como só na solidão é que encontramos verdadeiramente a Deus, essa
solidão só é fecunda quando não representa uma fuga, mas uma participação.
Se temos Deus conosco, podemos estar divinamente sós no meio das massas
mais compactas. Se não temos Deus conosco, podemos viver solitários, no
mais deserto dos desertos, que só teremos dentro de nós o deserto.
Vosso deserto, Sr. José Américo de Almeida, nesse silêncio e nessa paz
de Tambaú, que tive a ventura de partilhar ao menos uma vez, por algumas
horas inesquecíveis, vosso deserto é a mais povoada das solidões. Se nele habita a mais cruciante das saudades, nele também vos acompanham, como companheiros da mais perfeita fidelidade, as evocações do dever cumprido, sem
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nenhuma deserção, ao longo de oito décadas de uma vida por todos os motivos exemplar. Bem sei também que nessa solidão habita o Hóspede que torna
férteis todos os desertos, como marca indelével que vos ficou da adolescência
de seminarista, e como tão bem o conta o vosso biógrafo José Rafael de
Menezes, no belo livro que acaba de dedicar à vossa vida e à vossa obra.
Ao sussurro dos coqueiros que embalam, à noite, o vosso sono, e ao
marulho das ondas que vêm beijar na praia os vossos pés, como símbolo de
gratidão de vossos irmãos nordestinos que sempre amparastes em seu calvário,
Deus habita a vossa solidão. E por isso, nesse epílogo de uma vida tão nobre e
tão embebida do nosso povo e da nossa terra, vossa solidão é um mundo de
almas que vos cercam e vosso silêncio do Tambaú noturno é a presença
daquele que abençoa a mansa despedida de uma vida tão fecunda, tão bela,
tão vivida.
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I
DISCURSO DO SR. JORACY CAMARGO

Senhor Presidente, senhores acadêmicos,

Céus! Como é difícil a composição de um discurso de posse na
Academia! Eu, que escrevo desde menino, que sempre vivi do que escrevo,
que já proferi incontáveis discursos e conferências (escritos e improvisados),
em todo o Brasil e lá fora, em Paris, Londres, Lisboa, Porto, Coimbra,
Oxford, na Sorbonne, na UNESCO, sei lá – sentei-me para escrever este,
crente de que o faria como fiz os outros, livre, espontâneo, sem peias ou restrições –, agora sinto o cérebro mirrar-se, tenho a cabeça reduzida como as
das múmias de certas tribos, a dos pré-incaicos Jivaros, por exemplo.
Deve ser o sentimento da enorme responsabilidade. O discurso de
posse é a etapa decisiva, a prova de fogo, para o ingresso definitivo na ilustre
Companhia, para a conquista do direito de falar e de votar. Mas são muitas as
implicações, as praxes e tradições; é o receio de ferir susceptibilidades; é o
medo das gafes, que estão sempre à espreita de uma brecha; é a expectativa
dos eminentes companheiros, e a dos amigos e admiradores, que deixaram
seus cômodos para vir à posse, sabe-se lá com que sacrifícios, antes, durante e
depois. É um mundo de motivos inibitórios. É natural que todos esperem
uma peça inteiriça, com todos os matadores de um grande discurso, e, mais,
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talvez inconveniente, audacioso, como sempre têm sido os meus. Ou, então,
acadêmico, no sentido semântico da crítica negativista, com manifestações de
cultura clássica, de erudição, de citações surpreendentes, e de outros truques
impressionantes.
Isso é o que seria fácil com o auxílio de dicionários de frases célebres,
catadas pelos infatigáveis dicionaristas, ou com recurso à livralhada coberta de
pó, que atravanca meu pequeno apartamento. Seria fácil um discurso assim,
armado, uma colcha de retalhos de cerzidura invisível, declamado, as frases
divididas como os compassos na música. Seria realmente fácil.
Então, optei pelo simples, conversado, confessando minhas fraquezas e
debilidades, como quem vai passar pelo Dia de Juízo para a imortalidade.
Devo confessar meu deslumbramento ao entrar nesta Casa, talvez como o
fizesse Molière, se tivesse entrado, em pessoa, na Academia Francesa. Mas
não me atribuam uma insólita comparação com o genial Poquelin. É que os
autores de teatro não podem, nem devem, desprezar a simplicidade que caracteriza sua forma peculiar de expressão. O dramaturgo dirige-se exclusivamente ao povo, para atingir a todas as camadas pelo sortilégio do teatro, que
reprime toda e qualquer tendência separatista.
Como justificativa de minha inibição, posso, entretanto, apresentar a
prova do contraste entre a dificuldade de compor este discurso, e a facilidade
com que elaborei minha obra dramática, meus ensaios, meus artigos e crônicas, toda a minha produção literária, crivada de lugares-comuns, que apavoram os intelectuais de outros distritos literários, mas que, na Literatura
teatral, são providências como os símbolos de que dispõem os dramaturgos
chineses, para a penetração no espírito das multidões.
Ao escrever este discurso, tantas vezes me perguntei: que fenômeno é
este, o da minha gaucherie? Pois não sou, e apenas, escritor e jornalista? Não!
Não o era, nem uma coisa nem outra. Era apenas uma pessoa que escrevia e
que falava, com aquela irresponsabilidade criadora de quem diz o que sente e
o que pensa, sem a censura das inconveniências, ou das conveniências dos carreiristas. Agora, não. Agora sou escritor. Só agora. Antes, escrevia sem saber
que o era, sem pensar em ser escritor. Faltava o “diploma”, o reconhecimento
dos que já o são, a passagem pelo crivo dos únicos que podem conferir a
licença.
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Nesse estado de espírito, ao saber que me eram abertas as portas da
Academia, fui assaltado pelo mesmo espanto daquele índio mexicano que
pintava pequenos quadros em sua aldeia para vendê-los na feira semanal da
Cidade do México, com o único intuito de levar de volta aos seus os alimentos de que não dispunham para a subsistência e sobrevivência da tribo.
Aconteceu que, certo dia, expostos no chão seus quadros de pintura
primitiva, passou pela feira o diretor da Escola de Belas-Artes. Contemplou
os quadros com a autoridade que lhe dava o exercício do cargo, recolheu-os,
apesar dos protestos do pobre índio, e levou-os para o Salão a fim de expôlos com todas as honras das grandes exposições de Artes Plásticas. O índio,
perplexo, conta-se que dormia à porta da Escola, enquanto se preparava o
grande acontecimento, receoso de que roubassem o produto de seu trabalho
irresponsável e ingênuo, destinado a converter-se em comida para a família.
Chorava, pedia, implorava a devolução das obras, em vão. Chegou o dia da
exposição, repleta da fina flor da sociedade snob, e da mais alta crítica. Foi
um triunfo! Da boca dos críticos para os ouvidos dos que devem fazer coro
saíam os maiores louvores; dos retângulos toscos manchados pelo índio saltavam os mais altos valores pictóricos e estéticos. Era a consagração diante de
um homem aparvalhado e medroso, que nunca assistira a um espetáculo
semelhante, sempre pedindo, em prantos, que lhe devolvessem os quadros
para vendê-los na feira.
É que os vendia a compradores iguais a ele, analfabetos mas não incultos, que fruíam na contemplação das obras os prazeres estéticos que não são
privilégios dos cultos, quando se sabe que a Arte antecedeu o Pensamento, e
que não é apenas a floração de civilizações superiores. Sabe-se que os horríveis selvagens que viviam dispersos pela Terra, hediondos, disformes, mais
parecendo macacos do que homens, tinham já o sentimento da Arte.
Procuravam o Belo, enfeitavam como podiam suas horrorosas fêmeas, decoravam suas armas de pedra, fabricavam instrumentos de música, por meio de
punções de sílex, gravavam sobre ossos planos os lineamentos essenciais de
certos animais, com uma exatidão suficiente para que sejam, ainda hoje, reconhecidos. Nossos mais remotos ancestrais preferiam umas formas a outras,
experimentavam um prazer particular em reproduzi-las. Sabe-se mesmo que o
sentido da Beleza não é completamente estranho a certas espécies de animais.
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Assim, ao pobre índio não faltariam compradores no seio do povo que
vai à feira. Mas, depois daquela consagração retumbante, e da influência dos
que o consagraram, o infeliz artista ficou perturbado na sua espontaneidade e
quase privado de levar o sal e outros elementos que faltavam na sua maloca.
Mutatis mutandis, senhores acadêmicos, minha situação é idêntica à
desse índio.
Comecei a escrever justamente para dar de comer à família, que se formava, e que crescia, sem controle de natalidade, quando o chefe ainda era
imberbe (casei-me aos dezoito anos). O jornal pagava pouco e atrasado, e o
ato de receber era uma verdadeira humilhação, determinada pela superioridade dos gerentes sobre os redatores. O Teatro acenava com melhores proventos, já agora, naquela época, representados pelo direito autoral, estabelecidos
em bases orgânicas e estáveis pela nascente Sociedade Brasileira de Autores
Teatrais, fundada por um grupo de intelectuais (alguns, depois, acadêmicos,
como Viriato e Paulo Barreto), até ali espoliados pelos usuários das obras do
espírito. O caminho a seguir era, portanto, o da produção dramática. De que
recursos dispunha eu para a composição do drama? Nenhuns! O remédio era
escrever, como o índio pintava seus quadros. Não tinha compromissos com
ninguém. Nem com a estética, nem com o estilo, com a técnica ou a crítica.
Nem mesmo sabia que o gosto da Arte é tão natural no homem como o instinto de conservação. Compromissos tinha-os sim, mas com o senhorio, que
reclamava aluguéis em atraso, e com a nutrição das crianças.
Escreveria para o povo, igual a mim, de igual para igual, orientando-o
na sua própria linguagem e na mesma maneira de sentir os eternos conflitos
humanos, dos quais eu próprio participava. E as obras foram surgindo espontâneas, fluentes, originais, porque nem mesmo copiar sabia ainda, como quem
narra de boa-fé acontecimentos de que foi parte, dramas de que foi personagem. E, mais, com o ardor, a afoiteza da mocidade ainda virgem de preconceitos, sem medo de nada, nem da polícia, como a criança que não sabe o que
diz, mas diz o que quer. Escrevia assim, só com a intenção absurda e infantil
de “consertar o mundo”. Fi-lo despreocupado, sem pensar na Glória, nos inefáveis benefícios da consagração ou nos contratempos da popularidade.
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Quem escreve pensando na Glória não chega a essa bem-aventurança.
Escrevi sempre pensando em ganhar a vida, como no exercício de qualquer
outra profissão.
O povo aceitou, aplaudiu, e pagou. Minha inocência chegou ao ponto
de, apesar de já considerado, por descuido da crítica, como escritor, nunca me
incluí nessa categoria. Sempre que me qualificava, em papéis oficiais ou nas
fichas dos hotéis, fazia-o como jornalista, que era, afinal, minha única profissão. Não aceitava chás nos salões das mais ilustres damas da sociedade, como
era de moda, e muito conveniente aos plumitivos. Nunca usei a expressão:
“Nós, escritores...”
Pois um dia, o meu querido amigo Viriato Correia, como o Diretor das
Belas Artes que passou pela feira, resolveu me convencer de que eu era escritor, e que tinha pleno direito de candidatar-me à Academia. Confesso que
experimentei um prazer novo, diferente de todos os que já sentira ao longo de
uma vida de escritor que não sabia que o era. Assim mesmo, para forçá-lo a
me convencer, recusei a insinuação. Nunca ouvira tantos elogios na minha
vida. Viriato sacudia-me, arrancava os botões do meu paletó, insultava-me,
até. Eu, que sofro quando sou atacado, e que detesto exercer o direito de
defesa, pela inutilidade dessa atitude em nosso meio, precisava de quem me
lavasse a alma, carregada de ofensas gratuitas, que me impediam de tentar
subir além dos poucos degraus que já havia galgado. Lembrava-me das palavras do meu amigo e antigo diretor, Paulo Barreto, quando o fui consolar dos
mais torpes insultos que vinha recolhendo de seus contemporâneos, concorrentes sem outras armas, quando me disse: “Menino, no Brasil, para subir é
preciso deixar uma gota de sangue em cada degrau.”
Mas Viriato insistia: “Você é um escritor autêntico, como já disse tantas vezes de público, em discursos. Suas obras são aplaudidas nos teatros do
Brasil e do mundo. E são vendidas nas livrarias, daqui e de fora, em sucessivas
edições. Seu povo o festeja nas ruas. Que falta mais?”
Contudo, fiz um exame de consciência, submeti-me a uma rigorosa
autocrítica, e, a fim de me livrar da perseguição dos filhos, dos genros, e, principalmente, dos netos, para os quais sou um gênio, e já agora, depois de
“imortal”, mais do que gênio, senão um verdadeiro semideus moribundo, cuja
morte querem evitar para que não se desencadeiem desgraças de proporções
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bíblicas – e ainda para fugir aos intermináveis telefonemas de Viriato, candidatei-me. Candidatei- me, embora sem esperança, e passei a cumprir o chamado rito. Não era para a vaga do meu grande amigo. Ele ainda vivia, e, por isso,
o estímulo continuava. Desisti duas vezes, contra sua vontade. E mal sabia ele,
afinal, que me encaminhava para a sua própria vaga. Nunca teria pensado
nisso, senão no fim, como o veremos. Com efeito, há nos arquivos implacáveis
do meu amigo João Condé um autógrafo de Viriato que diz assim, textualmente: “Não morrerei nunca! Os candidatos que tenham paciência!”
O cumprimento do rito foi outro estímulo. Afinal, entrava na Casa de
todos os acadêmicos, e era recebido pelos maiores vultos da nossa Cultura
como se visitasse velhos colegas, antigos condiscípulos. Alguns só me conheciam de nome, e a obra, e dela me falavam com familiaridade. Ao sabor do
cafezinho ou do uísque, juntavam o sabor de néctar da prosa erudita. Para um
homem de teatro, era o ensaio. E a intimidade ia surgindo tão rapidamente,
que, embora por tática, eu não falasse em eleição, e não solicitasse o voto,
espontaneamente provocavam o assunto, cautelosamente, para não suscitar
uma esperança, ou para que não tivesse ilusões.
Realmente, as visitas acadêmicas foram uma das mais agradáveis fases
da campanha. Além das gentilezas, com a mais enternecedora colaboração das
esposas, sempre com ares visivelmente de pena do candidato já velho, desfrutava o prazer de maravilhosos contatos humanos.
A Academia, apesar da juventude intelectual de muitos dos seus membros, tende, às vezes, a transformar-se numa verdadeira gerontocracia, com o
salutar predomínio dos velhos, que, entretanto, nunca chegam à decrepitude
conflitante com os companheiros ainda moços, naturalmente esquecidos do
velho conceito latino: Senectus est morbus. Não. Velhice só é doença nos que
não se realizaram na imortalidade. Aqui, a imortalidade não significa livrar-se
da morte, mas revitalização, vontade de viver mais, e vontade satisfeita, como
é fácil de ver-se. E eu precisava desse revigorante psicodinâmico. Por isso
renasci para recomeçar, sem invejar a longevidade dos companheiros mais
velhos e vigorosos, como me sinto agora.
Com que alegria entrei pela primeira vez na sala de sessões, embora
ainda sem direito de voz e de voto, mas fruindo, calado, o prazer das intervenções orais de todos os companheiros! Todos nivelados na mesma idade
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cultural, apenas desnivelados para cima pela experiência e pela memória de
fatos coetâneos, como pela extensão do patrimônio cultural adquirido nos
anos que passaram sem deixar outras marcas. Aquela sala foi para mim uma
câmara de reflexões. Não falei, mas pensei muito, como o papagaio da anedota. Pensei até, e com tristeza, que completara os quarenta, cobrira a última
vaga. E era pena, porque então acarretaria para os outros companheiros,
segundo a célebre quadrinha de Fontenelle, o desprezo dos detratores e despeitados. E lembrei-me ainda da inteligente versão que dessa quadrinha do
sobrinho de Corneille fez o nosso Lauro Müller. Passou também pela minha
cabeça o episódio de La Bruyère, que fizera três tentativas frustradas na
Academia Francesa, e respeitara a derrota que lhe infligiu Fontenelle, pelo seu
valor; mas quando foi, mais tarde, alijado por Pavillon e Toureil, escritores
medíocres, e conseguiu entrar com apoio de Boileau e de Racine, provocou
protestos como este, de Suard:
Quand La Bruyère se présente,
Pourquoi faut-il crier “haro”?
Pour faire un nombre de quarente
Ne falloit-il pas un zero?

Esse foi o pior momento do meu mutismo, quando passou pela minha
cabeça a quadrinha de Suard. Era o receio de que alguém se lembrasse de
adaptar essa quadra ao meu caso, assim:
Se é Joracy que se apresenta,
Por que protesto assim severo?
Pra que tenhamos um quarenta,
Não se utiliza sempre um zero?

Consola-me, entretanto, saber que, pelo menos nesse particular, não
seguimos o modelo da Francesa.
Por outro lado, tenho minha Cadeira altamente prestigiada pelos nomes
ilustres de seu patrono, Manoel Araújo Porto Alegre, de seu fundador, Carlos
de Laet, e dos seus sucessores, Ramiz Galvão e Viriato Correia.
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Mesmo que não me ocorresse a obrigação de levantar a figura e de enaltecer as virtudes literárias e humanas de meu antecessor imediato, eu o faria
espontaneamente. Viriato Correia foi uma criatura impressionante pelo complexo de qualidades positivas que se fundiam na sua personalidade. Humilde,
apesar de sua origem, nascido de um homem que poderia ter sido um senhor
feudal na sua região, mas que era bom, generoso, e incrivelmente altruísta,
parecia exagerar sua humildade inata, dela fazendo seu único motivo de orgulho. Sua capacidade – tão rara em nosso meio – de admirar a obra alheia e de
proclamar espontaneamente o valor de seus contemporâneos, e até dos desafetos, que os tinha, muitos, gratuitos, era a mais forte característica de seus sentimentos de solidariedade e de fraternidade, sem imposições de ordem religiosa. Viriato, que tinha a cabeça superpovoada de ideias e de pensamentos, não
tinha, por isso mesmo, como tantos, o horror da solidão. Vivia só, e no abandono em que vivia, por vontade própria, nem a morte temia, a morte que
tanto e confessadamente o apavorava quando na companhia de seus amigos e
companheiros. No convívio espiritual de quantos estimava, quer os do fundo
da História, ou em presença dos vivos, alegava que não tinha vagar para admitir o fenômeno inevitável de seu fim. Muitas vezes, sutilmente, adverti-o de
que poderia ser assaltado no seu recolhimento por um mal súbito, sem a
necessária e imediata assistência que lhe dava sempre o seu dedicado amigo e
médico, Peregrino Júnior. E ele respondia que o medo da morte era tão grande, que não admitia, sequer, a ideia de defender-se dela. Quando me telefonava, todas as manhãs das sextas-feiras, para me dar meticulosas contas de sua
atividade da véspera junto aos companheiros da Academia, em favor de minha
candidatura, encerrava o diálogo, invariavelmente, assim:
“Mas não é para minha vaga, hem!”
E eu tinha que prolongar a conversa, consolando-o da ideia incoercível,
que, certo, o perseguia, de que minha entrada nesta Casa não poderia ser mais
retardada, como me dizia, nem que fosse preciso ceder-me, como cedeu, sua
própria Cadeira. Era tal o seu empenho (e quanto isso me emociona!), que,
estou certo, admitiria seu sacrifício como última cartada em meu favor. Não
foi à toa que me recordou o episódio de sua candidatura, provocado por um
gesto impensado de Medeiros e Albuquerque. Os senhores acadêmicos devem
conhecer o episódio. Para conseguir a eleição de Viriato, Medeiros, que foi o
46

DISCURSO DO SR. JORACY CAMARGO

47

seu maior amigo, imaginou uma carta póstuma à Academia. Na carta fazia
esta coisa singularíssima: advogava o direito de votar depois de morto. Pedia
que a Academia discutisse esse direito em plenário. Se o direito lhe fosse
reconhecido, que se aproveitassem os votos que enviava num envelope fechado. Mas, se os acadêmicos decidissem pela recusa, pedia que o envelope fosse
aberto e lido em voz alta o nome que ele encerrava. O nome que encerrava era
o de Viriato. Disse ele, em seu discurso de posse, que a carta era uma espécie
de Cavalo de Troia, deixado à porta da Academia. E confiava em que os acadêmicos tivessem medo de almas do outro mundo. Mas o ardil póstumo não
pegou, e a carta foi rasgada pelo Presidente, que era Ramiz Galvão, justamente a quem o candidato aflito sucedeu. Com que intenção Viriato recordou
para mim o episódio? Não sei. O que sei é que escreveu, antes de morrer, o
discurso com o qual me receberia, e que me leu, na íntegra, pelo telefone.
Infelizmente, na balbúrdia em que deixaram o seu gabinete de trabalho, no
dia seguinte ao de sua morte, não consegui encontrar o manuscrito, que pretendia ler hoje desta tribuna. Sei ainda que há de provar alguma coisa a circunstância de haver redobrado os seus esforços, nas vésperas da morte, comparecendo à Academia, trôpego, para deixar no espírito dos companheiros a
convicção de sua última vontade, às vezes, incômoda para mim, de me ver
sentado ali numa das Cadeiras do plenário ilustre, nem que fosse a 32, na
qual irei sentar-me daqui a pouco, com o maior respeito e veneração pela sua
memória. Sim, senhores acadêmicos, era esse o companheiro que, para eleger-se,
fez cinco tentativas angustiantes, que começou a namorar a Academia ainda
de cabelos pretos, para entrar aqui de cabeça branca, como, humildemente,
revelou no discurso de posse.
Perdoem-me que para suceder a um acadêmico que viveu espalhando
alegria na sua obra, e até nos discursos e conferências que aqui mesmo pronunciou, esteja eu a entristecer-vos com a memória de fatos de tom que não
se coaduna com o espírito irrequieto de meu amigo. Perdão ainda peço, entretanto, para narrar o último episódio, o que mais me comoveu, e que prova o
quanto Viriato amava aos outros como a si mesmo. Na manhã do dia em que
morreu, pouquíssimas horas antes do desenlace, já apenas balbuciando algumas palavras, moribundo, talvez aceitando o fim sem medo, fez-me baixar a
cabeça, e murmurou ao meu ouvido: “Como você está vendo, Joracy, vai ser
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na minha vaga mesmo.” O que me valeu naquele instante trágico é que ele
não pensava ainda em morrer, como eu admitira. Mal comecei a sofrer,
entrou no quarto uma enfermeira quase branca, mas totalmente bonita, e
Viriato prosseguiu ao meu ouvido: “Pergunte a ela se quer casar comigo
quando eu sair daqui.”
Mas nem tudo são tristezas, porque Viriato, morto, é a prova viva da
imortalidade acadêmica. Aí está ele, em suas obras, vivendo ainda, agitado,
percorrendo todas as áreas da atividade intelectual, sempre lido e lembrado,
suas obras recriadas na memória e na compreensão e interpretação de seu pensamento. Ele, que manteve o ímpeto de sua imaginação criadora até perder as
últimas reservas de sua energia física, quase cego, garatujando as palavras para
não perder um só segundo, antes da hora da partida, tinha tanto ainda o que
dizer, quando já não era mais possível nem preciso – parece que transmitiu,
nas obras, aos seus leitores uma espécie de capacidade de continuarem por
ele, pela interpretação profunda, as obras que deixou como herança coletiva.
Morreu querendo dizer tudo, sem se lembrar de que já o dissera, principalmente às crianças, que, na fase adulta, vão dizer o resto. E disse-o nos
ensaios, nas crônicas, na História, no Teatro, sobretudo no Teatro, que era
sua vocação máxima, e que lhe deu o mais amplo acesso ao coração dos
homens e das crianças.
Se se quiser pesquisar a personalidade do escritor em Viriato Correia,
bastará analisar sua Literatura infantil, e tomar como plano de referência sua
repercussão no espírito das crianças, que deram vida própria às suas personagens, transformando, por exemplo, o terrível Cazuza em companheiro vivo de
todas as horas de folga e de brinquedo, até mesmo nos bonecos que confeccionavam, representando o herói, que fora o autor, na infância, em marionetes
com alma feita da plasticidade das narrações, lidas e relidas, e recitadas de cor
em presença do criador, nas escolas primárias. Era a vocação do teatro que lhe
dava essa força de penetração para comunicar-se com o minileitor, que devia
ser atingido de forma a não contar o escritor com qualquer tipo de contribuição intelectual.
Viriato conseguiu contar às crianças a História da Liberdade no Brasil,
obtendo resultados que lhe deram a convicção de que os pequenos leitores,
nas suas composições escolares, assimilaram de modo crítico as narrações dos
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diversos episódios de nossa libertação política. E morreu pensando nelas,
quando escrevia a História da Literatura para Crianças. Pode-se dizer que,
com o seu maravilhoso poder de transmissão, seria capaz de escrever um livro
infantil sobre a Teoria da Relatividade ou a Desintegração Atômica, fenômenos que muito poucos conseguiram explicar aos homens mais adultos e mais
letrados, mesmo cientistas.
Só foi escritor, nada mais que escritor.
Quando o convocaram para o Magistério, revelou-se um verdadeiro
pedagogo. E a tal ponto estimava conduzir os moços à plenitude dos conhecimentos de humanidades, que chegava a dizer, como o fez a mim, muitas
vezes, que o Magistério deveria ser exercido gratuitamente, pelo prazer de
conduzir, de ensinar, como missão, e não como profissão rendosa. Inarredável
ingenuidade de um homem puro. Certa vez, mostrando-me a “bolada” (palavra dele) que recebera como professor, disse-me que era um escândalo pagar-se tanto a quem tinha, como todos, o dever de ensinar o que sabe. E note-se
que Viriato não era um mãos-abertas. Apenas a origem do dinheiro é que não
o agradava, como muito menos o agradava gastá-lo. Nasceu rico e viveu como
se tivesse feito voto de pobreza, apesar do dinheiro que ganhava e que deixava, vultoso, nas mãos dos seus editores, para retirá-lo aos poucos, na medida
de suas necessidades mais prementes. Lamentou a eliminação dos bondes, que
eram transporte mais barato, e passou a transportar-se em ônibus elétricos, e
dizia-me que era para habituar-se, gradativamente, à vertiginosidade atual da
vida, que conduzia os homens mais depressa ao fim. Receio inútil, porque
viveu intensamente, durante 83 anos.
Manuel Viriato Correia Bayma do Lago nasceu numa quarta-feira de
chuva no dia 23 de janeiro de 1882, no povoado de Pirapemas, Maranhão,
onde também nasceria João Francisco Lisboa, para aumentar o número de
grandes maranhenses. Pirapemas é uma das quatro povoações humildes em
que está dividido o Município de Coroatá. Ao saudá-lo aqui, por ocasião de
sua posse a 29 de outubro de 1938, Múcio Leão caracterizou bem a origem
do filho do comerciante Manuel Viriato, citando trechos de um de seus
livros, no qual afirmou:
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O povoado em que nasci era um dos lugarejos mais pequenos, mais pobres e
mais humildes do mundo. Uma ruazinha apenas, com umas vinte ou trinta
casas, algumas palhoças espalhadas pelos arredores, e nada mais. Nem igreja,
nem farmácia, nem vigário. De civilização, a escola apenas. As ruas e os caminhos tinham mais bichos do que gente. Criava-se tudo solto, as galinhas, os
porcos, as cabras, os carneiros e os bois.

Mas pouco importa o lugar em que nascem os homens que trazem a
dotação e a força, mesmo telúrica, para crescer, agigantar-se, em qualquer
lugar. Viriato, do lugarejo em que nasceu só trouxera a formação moral. Foi
criança no Maranhão; rapaz na Faculdade de Direito do Recife; fez-se
homem na casa de Medeiros e Albuquerque, e na vida literária e jornalística
do Rio foi um dos maiores escritores contemporâneos. Mas não perdera a
ingenuidade do menino de Pirapemas. Ingenuidade que muitas vezes o fazia
confessar uma ignorância quase imperdoável, se não fora a pujança de seu
talento criador, de inspiração que não sentia a falta de uma cultura enciclopédica como a de tantos ignorantes brilhantes. Para ele, a cultura eclética pareceria supletiva da falta de imaginação. Não precisava disso. Exemplo dessa
confiança no seu poder criador, é o fato de nunca haver tomado conhecimento do significado do seu nome. Não sabia que Manuel é uma corruptela de
Emanuel – “Deus conosco”. Que era o nome de Jesus. Ele próprio contava,
como narra o biógrafo e parente, Hércules Pinto, que, em Pirapemas, quando
o casal via morrer todos os filhos recém-nascidos, o recurso para que sobrevivessem os vindouros era batizá-los com o nome de Manuel. Assim também
era batizado o menino cuja vida estivesse em perigo. Diziam – e ele nunca
achou explicação para isso – que Jesus era Manuel. Como se explica essa
ausência de curiosidade, de uma curiosidade tão frequente em escritores que
querem parecer cultos, ou, pelos menos, eruditos? Explica-se em Viriato, porque nele nada era falso. Não o interessava parecer culto quando sabia que a
cultura autônoma, sem erudição, transparece na obra, resulta da assimilação
crítica dos fenômenos da própria vida, de tudo o que se aprende e se esquece.
E sua obra está aí. O que aprendeu na História foi transfigurado e interpretado para colocá-la ao alcance de todos os graus de inteligência e de receptividade, e ainda para dar-lhe a graça de sua verve. Os episódios que lia ou estudava nos historiadores rígidos, narrados no estilo dos relatórios, e orientados
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no sentido das conveniências oficiais, Viriato transformava em estórias transparentes, renovadas, vencendo as distâncias com a luneta de seu estilo translúcido, que penetrava na intimidade dos acontecimentos, e mesmo no ethos de
seus heróis, ou simples personagens. Ninguém como ele, e, graças à sua vocação para as letras teatrais, sabia surpreender e captar, nos episódios áridos da
História, a substância dramática, o assunto específico do Drama, a temática
adequada, sem a qual o Teatro não existirá. Ninguém como ele, talvez só
Machado de Assis, fazia do diálogo veículo da ação, que conduz o leitor ou o
espectador, imperceptivelmente, no sentido do tema, persuadindo-o a participar, efetivamente, de suas ideias e pensamentos. Como muito poucos escritores, pode ser chamado de garimpeiro da História, catando pepitas que passaram sem luzir aos olhos de tantos, e que ele soube reunir nas Histórias da
Nossa História, no Brasil dos Meus Avós, no Baú Velho, na Gaveta de
Sapateiro, e, principalmente, nas Alcovas da História e na Casa de Belchior.
Teria inventado o que ninguém percebeu na História do Brasil? Não. Apenas
aprendeu nas cenas visíveis o que teria acontecido nas cenas ocultas. Desde a
Terra de Santa Cruz (1921), até ao País do Pau de Tinta (1939), Viriato,
instintiva ou intuitivamente, serviu-se da acuidade própria do autor teatral
para recontar a História como se dela tivesse sido testemunha pessoal. E para
demonstrar que não era um simples polidor de histórias já narradas, deu-nos
Minaretes, Contos do Sertão, Novelas Doidas e Histórias Ásperas, que são
obras de ficção nascidas de sua extraordinária capacidade de imaginação, sem
influências, sem filiação a escolas, da mais evidente originalidade, até ao
aspecto técnico. Esses foram os seus contos. Mas, mesmo no romance
Balaiada, de fundo histórico, a ficção está presente, completando-a, dando-lhe
plasticidade, reforçando as cores dos cenários, o que dá aos leitores a impressão de um espetáculo.
Para não entrar, fastidiosamente, no mérito de cada uma de suas dezenove obras de Literatura Infantil, começadas em 1908, para terminar em
1962, ou mais adiante, na véspera de sua morte, bastaria dizer que foi o único
rival válido do grande Monteiro Lobato. Se não grangeou nesse terreno
movediço a mesma fama e repercussão do Mestre do Pica-Pau Amarelo, isso
se deve apenas ao fato de não haver dado às obras o caráter diretamente didático que, com tanta felicidade pedagógica, deu Lobato às suas. Entretanto, em
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Viriato, o didatismo é diferente, indireto, ensinando os fenômenos da vida
que não estão nos fatos da Ciência, mas nos conflitos da sociedade humana.
Nessa área, certo, será maior no futuro, ou tão grande quanto o foi o criador
de D. Benta.
Mas onde Viriato está todo, de corpo inteiro e de espírito presente, é
no Teatro. Era a sua paixão, a mesma que assaltou Machado de Assis, que,
infelizmente, não conseguiu, como confessou, penetrar-lhe o mistério, o
segredo, que só os eleitos como o autor de “Juriti” descobrem e decifram.
Nas suas 27 peças, de todos os gêneros, Viriato deixou os traços de sua personalidade, expendeu sua opinião sobre todos os conflitos sociais e políticos.
Depois do telurismo de “Sertaneja”, sua primeira peça, em 1915, de “Sol do
Sertão”, em 1918, de “Juriti”, em 1919, e outras, trazendo-nos usos e costumes de sua terra, enveredou pelo Romantismo em “Zuzú”, “Uma Noite de
Baile”, “Pequetita”, “Maria”, e outras, para compor, depois, com mestria, a
sátira, em “Sansão”, “Carneiro de Batalhão”, “Rei de Papelão”, “Pobre
Diabo”, para logo retomar o mais puro romantismo em “À Sombra dos
Laranjais” e “Estão Cantando as Cigarras”. E chegou à audácia, na época,
como ele mesmo considerava, com seu teatro de caráter social em “O
Homem da Cabeça de Ouro”, “Dinheiro é Dinheiro” e principalmente em
“Sansão”, sua obra-prima, no gênero. Não pretendo analisar uma por uma,
tão vasto é o seu repertório. Mas há em todas um traço fundamental, a mais
pura, a mais cândida ingenuidade. Não escrevia, como supunha, peças propriamente de caráter social com intenção política. Era poeta, desviado do
caminho pelo suborno de um avô. Do “sertanejismo” de que falou Sílvio
Romero, referindo-se a Joaquim Serra, também maranhense apaixonado pelo
seu sertão, passou a apreender, nos grandes meios urbanos do Rio e de São
Paulo, os aspectos cômicos das cidades atordoadas por supostos hábitos franceses, deixados por aqui pelo famoso Alcazar Lyrique, mas ressaltando os
pormenores cômicos. Excluída a “Marquesa de Santos”, peça de mestre, no
gênero, que define o temperamento do Príncipe mulherengo, e a esperteza
pecaminosa de D. Domitila, e na qual procura reabilitar o proclamador da
Independência, pode-se dividir o teatro de Viriato Correia em dois ciclos,
ambos no campo do Teatro de Costumes: o sertanejo, e o que poderia ser
denominado, por um título geral, molieresco, de “Escola de Maridos”. O pri52
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meiro, são verdadeiras águas-fortes do sertão de sua infância; e o segundo, o
das lições de vida conjugal. Nas obras desse ciclo, é prodigiosa sua imaginação criadora. Adivinhava, porque nunca tivera a vivência das situações que
transplantava para o palco. Nelas, ensina aos maridos a melhor técnica para
enganar as esposas. E não se esquece de ensinar às vítimas a conveniência do
conformismo, da complacência. Mas, para efeito teatral, cria, e resolve, os
contratempos úteis à mais irresistível comicidade. Era no tempo dos bilontras, dos maridos farristas, dos últimos boêmios, que são os melhores maridos, apesar dos pesares... Enganavam, sim, mas chorando de remorsos, e com
tanto talento, que, quanto mais enganavam, mais carinhosos se tornavam. E
pagavam às esposas um alto preço pelos atos de adultério bem elaborados.
Eram joias e vestidos de bom gosto, muitas vezes escolhidos pelas amantes
mais práticas e mais exigentes. Viriato foi o mestre que sabia ensinar, mas não
sabia fazer. Acabou vítima de seus vícios de imaginação.
Outra exceção é a peça biográfica, a que mais amava, ainda inédita,
sobre “O Grande Amor de Gonçalves Dias”, escrita em 1959, e que vale, pelo
conjunto de meios de expressão, tanto quanto qualquer outra biografia, meticulosa e comentada, do gênio da Poesia, maranhense e universal, como a excelente obra de Marques Rebelo. Com que prazer Viriato lia para nós, os amigos, vezes seguidas, a obra inédita sobre os amores do “Poeta do Exílio”,
como o chamou Josué Montello. Como ele lhe dava vida, calor, beleza plástica, numa interpretação que nenhum ator fará melhor! Era a última obra, feita
com o mesmo entusiasmo da primeira. E que Viriato nunca parou de escrever. Outra obra ainda não representada, e de um valor dramático excepcional,
encontrada, depois da morte do autor, nos guardados de Josué Montello, e a
mim confiada para publicação em separata da Revista de Teatro da SBAT, é
“Maurício de Nassau”. Nela, Viriato, respeitando e abrangendo todo o período áureo da dominação holandesa, compôs uma peça que nos dá a impressão
de obra do mais liberto ficcionismo, com todas as características das peças
normais, ao mesmo tempo didática. As obras educativas não devem ser feitas
por encomenda, mas escolhidas entre as do repertório já feito, principalmente
as de assunto histórico. “Maurício de Nassau” deveria ser utilizada pelos
órgãos oficiais da Educação como a mais conveniente ao ensino do capítulo
de que trata. Como disse, Viriato nunca parou de escrever. E quando precisa53
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va de descanso, escrevia ainda para jornais e revistas, todos e todas, que lhe
disputavam colaborações, assim também o Rádio e a TV. Para escrever-se
uma biografia completa de Viriato, acrescida da sua vasta bibliografia, talvez
nem mesmo Raimundo Magalhães Júnior, que aumentou as horas do dia, terá
tempo para pesquisar. Eram tantos os periódicos que contaram com a prioridade de seus trabalhos, que sou forçado a me dispensar até de uma simples
enumeração. Como um dos fundadores da Careta, a revista nova, na época,
não copiada das estrangeiras, perpetuou-lhe a memória, com o auxílio das
finíssimas caricaturas de J. Carlos. Seu último trabalho, a História da
Liberdade no Brasil, foi tão impetuosamente vulgarizado e imortalizado, que
chegou a penetrar no mundo arquipopular do Samba. Subiu o Morro do
Salgueiro e trouxe para a cidade a última Escola que lhe faltava conquistar,
cujos “alunos” deram vida às liberdades por ele narradas e exaltadas, em
forma de teatro processional. Era tão simples o acadêmico da Casa de
Machado de Assis, tão do povo, que não se chocou, como não acredito que
ninguém se choque, quando um dos oradores populares que o saudaram em
pleno terreiro da Escola de Samba lhe deu o título de “Acadêmico do
Salgueiro”. Ao contrário. Levado pelo Correio da Manhã para visitar a
Quadra Calça Larga, e ouvir cantar, e ver dançar, sua “Liberdade”, sentiu-se
tão feliz que não viu no arroubo do orador ignorante nenhuma ofensa à sua
condição de imortal, mas a consagração do povo, que, pela atração irresistível
de sua obra, aproximava-se da Cultura e do sentimento de liberdade. E disse
que era só o que faltava. Com efeito, não lhe faltava mais nada, senão o julgamento supremo do povo, que tanto amava. Por isso, deve ter morrido feliz,
plenamente realizado, como poucos escritores terão morrido, talvez ouvindo
os ecos longínquos de sua obra, cantada pelas multidões no delírio coletivo de
um carnaval impregnado de seu talento e de sua cultura.
Foi, sem dúvida, de inspiração profética a escolha que o fundador da
Cadeira 32, o terrível polemista Carlos de Laet, fez, indicando o nome do
dramaturgo Manuel de Araújo Porto Alegre, aquele que permitiu a Martins
Pena conquistar o título de fundador da Comédia Nacional. Na fila de dramaturgos só discrepou o panorâmico Ramiz Galvão. Porto Alegre tinha tudo
para ser um bom dramaturgo, com altura suficiente para patrocinar os dois
outros e os que venham a seguir. Era também pintor, arquiteto, poeta e críti54
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co, artes que confluem para o Teatro. Na comunhão das artes que informam
a Arte Cênica, a Poesia, a Pintura, a Arquitetura e a Crítica nunca podem
estar ausentes sem prejuízo de sua harmonia e de sua força de expressão artística. Foi bem lembrada a homenagem de Laet ao talento de Porto Alegre,
equivalendo à aprovação crítica das Brasilianas do gaúcho de Rio Pardo, e
com aquela autoridade do polemista ferrenho das memoráveis pugnas literárias que abraçavam tantas áreas penetradas pelo espírito e pela Cultura. O
patrono tivera, assim, consagrado o seu alto poder descritivo, não só nos poemetos reunidos naquela obra, como nos quarenta contos de “Colombo”.
Laet, pela sua incrível vocação de polemista, era um crítico soberanamente
intransigente. Escolhendo-o, recomenda-o ao respeito e à estima de seus
sucessores, como à de todos os ocupantes das demais Cadeiras. Disso deu
exemplo quando esteve sentado na que cedeu, mais tarde, a Ramiz Galvão.
Quando se sabe que a bondade é a suprema inteligência, não se pode
negar a Ramiz Galvão o direito, que lhe foi assegurado, de ingressar na
Academia de Letras. E, se lhe quiséssemos exigir os títulos específicos, não lhe
faltariam obras que o recomendassem à imortalidade. Mas cometeu um erro,
um profundo erro, o de não dar às suas produções o caráter literário, às vezes
inútil, que recomendou à posteridade tantos escritores sem valor. Foi imprevidente, se pensava na Academia? Ou foi honesto, como não poderia deixar de
ser um escritor de sua estatura e formação? Veja-se: foi médico, com valiosas
teses publicadas, foi professor de Grego, de Retórica, de Poética e de
Literatura; foi educador, escolhido para preceptor dos netos de D. Pedro II;
foi filólogo do Vocabulário Etimológico, Ortográfico e Prosódico das
Palavras Portuguesas Derivadas da Língua Grega, foi crítico literário, deixou
estudos sobre Vieira, Mont’Alverne, Cláudio Manuel da Costa e Fagundes
Varela, foi historiador, respeitado, até, por Capistrano de Abreu, foi biógrafo
de Barbosa Machado e de Frei Camilo de Monsserrate. Édson Nery da
Fonseca diz que foi um homem enciclopédico, mas preferiu apresentá-lo
como bibliotecário e bibliógrafo, desistindo de fixar em seu livro “uma biografia de Benjamim Franklin Ramiz Galvão”, embora afirme que aqueles dois
títulos decorrem de “sua imensa cultura geral”. – Aí está o que acontece com
os escritores que apenas servem à Cultura ao invés de servir-se dela para conquistas pessoais. O modelo é Ramiz Galvão. Ingênuo e bom, chegou ao fim
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de uma vida quase centenária de exercícios das Letras, fundado na Cultura,
mas na triste condição de aio dos príncipes, por um capricho do Conde
D’Eu. E sabe-se que foi dedicadíssimo como preceptor, mesmo intimamente
repugnado, quem sabe se suspeitando de que passaria à História apenas com
esta epígrafe, bonita apenas para lápide de sepultura: “Ninguém o excedeu no
cumprimento do dever.” Isso, se a Academia não lhe tivesse dado o título que
mais mereceu.
O mesmo fenômeno poderia ter acontecido com Carlos de Laet. Mas
os temperamentos eram fundamentalmente diversos. Fervoroso católico,
apostólico, romano, nunca se deixou prender, totalmente, pelos princípios
mais cristãos de sua religião, os que procuram incutir a resignação como principal arma de defesa contra as maldades do mundo, como elemento de sujeição paciente às agruras da vida. Lembrava aquele menino rebelde, que perdeu
o presente de uma sonhada bicicleta, porque “não admitia certas coisas”. Por
isso, alguém disse, de Laet, que “era uma jararaca na porta de uma igreja”.
Contudo, seu veneno era o veneno da Cultura perfeita, servida de uma sagacidade intelectual única, sui generis. Nas suas famosas polêmicas, venceu a
todos os contendores, inclusive ao “intratável polemista da Boêmia do
Espírito”, como assinala o notável ensaísta Eugênio Gomes. Além da prática
constante do jornalismo excitante, o domínio da língua vernácula, e o temperamento sarcástico, Carlos de Laet colocava acima da Religião, que professava
com ardor, o sentimento estrutural da dignidade humana. Não podia ser um
homem mau. Mas não ameaçassem suas convicções políticas, religiosas, culturais e linguísticas. Passava a ser uma fera, que tinha na ciência da polêmica a
arma natural, invencível. Levava sempre a melhor, ou pela inferioridade dos
contendores, no terreno, ou pela posição em que eles se colocavam. Foi o caso
de Machado de Assis, que, para evitar uma polêmica com o gigante, atalhando-lhe um gracejo, disse-lhe, gaguejando: “Não faça tal, que os partidos não
seriam iguais: isto, para você, seria uma festa, uma missa cantada na sua capela, e, para mim, uma aflição.” O dono desta Casa era tímido, ou talvez ignorasse outras facetas do espírito de quem lhe infundia tanto medo. O polemista temido era bom, também, e generoso. Quando Camilo, no Cancioneiro
Alegre, investiu contra Fagundes Varela, criticando-lhe impiedosamente um
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erro de gramática, Laet gritou daqui para o além-mar, na defesa de seu compatriota:
Assim pudesse eu fazer a vontade, em tudo, ao distinto literato português,
quando tanto insiste para que eu, destas plagas, lhe envie a pitanga e o
macaco. De pitanga não é mais tempo, e quanto ao macaco, entro a hesitar
se devo mandar-lhe do Antigo ou do Novo Continente. Sim, porque os há
de uma e outra parte do Atlântico, fique o Sr. Camilo sabendo... Catarrínios
e platirrínios – chamou-lhes o eminente zoologista Saint-Hilaire. Estes, os
meus patrícios, têm as narinas separadas por largo septo, 32 a 36 dentes,
cauda apreensora. Aqueles, os compatriotas do Sr. Castelo Branco, têm o
septo nasal pouco espesso, sacos nas bochechas, e calosidades nas nádegas.
Agora é escolher...

Como se vê, entre Laet e Camilo, é como de pato a ganso: pouco avanço. No mesmo jeito, Laet tinha o prazer da luta, e, como diz Eugênio Gomes,
do remoque satírico, que estava tanto na sua índole, que até os discursos de
saudação a colegas, aqui na Academia, foram irônicos. Mas reconciliou-se,
depois com Constâncio Alves, e alegrou-se com a circunstância de presidir à
solenidade em que seu antigo e petulante adversário tomou posse de sua
Cadeira. E ouviu, com fair-play, o que Félix Pacheco disse em seu discurso,
reproduzindo enfaticamente o que o ensaísta baiano dissera sobre as contradições do presidente da sessão solene.
Mas Laet não foi apenas o polemista invencível; foi ainda o orador acadêmico, um grande conferencista, o jornalista puramente literário, o estilista
perfeito. Foi autor, com Fausto Barreto, da Antologia Nacional que educou,
para o uso certo da língua, e para as Letras, com seus excertos impecavelmente selecionados, mais de uma geração. E que aí está à espera de reedições, pois
nunca foi superada, abrangendo um período que ainda é conveniente à formação da geração atual.
No mesmo sulco do meu querido Jorge Amado, na mesma época (e se
tivéssemos acertado os relógios, talvez não coincidisse tanto), também fiz, no
Teatro, o que o grande amigo do povo fez no Romance. Em 1930, na peça
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premiada pela Academia, “O Bobo do Rei”, fiz aparecer tipos humanos apanhados no Morro da Favela, que deveria apresentar à burguesia dominante,
distraída e egoísta, para que os contemplasse como vítimas da desorganização
social, a tempo, não de evitar, mas de atenuar os efeitos da atual inquietação.
Coloquei em cena dois jovens frustrados, o Pingoin e a Picolé, como eram
chamados no morro, um estudante de Direito e uma normalista, marginalizados pela desafiante crise social e educacional brasileira. Mostrei aos responsáveis pela marginalização em massa, o estado de miséria e de humilhação mortal a que foram condenados, como tantos, dois elementos válidos, dois fatores
econômicos impedidos de integrar-se na comunhão nacional. E os responsáveis aplaudiram o próprio erro, a máxima culpa, riram da desgraça dos jovens,
inconscientemente, inocentemente. Hoje, talvez tivessem outro comportamento. Foi essa indiferença suicida que me levou a prosseguir na missão,
fazendo desfilar aos olhos dos distraídos minha galeria de tipos impressionantes de egressos da sociedade, de párias, verdadeiras toxinas a envenenar o
organismo, já quase sem reservas, do País. Acreditavam os espectadores nos
sociólogos reacionários e superficiais, que davam nossa Sociedade como já
organizada. Diante de espectadores que iam ao teatro para divertir-se com a
desgraça alheia, fiz desfilar mendigos, cachuchas, peruas delirantes, dementes
luéticos, ébrios sonhadores, jovens massacrados, no início da vida, pela anacrônica organização judiciária, uma grande procissão de vítimas indefesas, cartazes vivos de propaganda subversiva, da subversão dos seus algozes. Por isso,
como Jorge Amado, fui abertamente recomendado à ação repressora da
Polícia, e tive interditadas minhas peças bem intencionadas, uma delas,
“Marabá”, arrancada violentamente de cena, justamente a que mostrava ao
Poder Público e aos seus agentes responsáveis pela ordem política e social as
origens do estado a que havíamos chegado. Mostrei ainda a solução, fácil,
simples, em “O Neto de Deus”. Mas a crítica, integrada na mesma desordem
social, desprezava a essência teatral das obras, seus valores estéticos e artísticos, para condená-las, carrément, como teatro político, engajado, servindo a
uma determinada ideologia. Queria, talvez, que eu fizesse arte pela arte, ignorando que isso não tem sentido em Poesia, nem em Novelística, e muito
menos em Teatro. Certo, pretendiam que o autor tivesse uma capacidade de
desumanização que devesse pôr em exercício nos seus livros e seus dramas.
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Não haviam lido Ramón Sander, que perguntava: “Será que pode haver Arte
pura, como um som, como um raio de luz?” Claro que não.
Toda expressão literária e todas as formas de expressão estão saturadas de um sentido interessado, como a água de bactérias que a tornam potável. Com a mesma
lucidez, ele responde que essa velha forma de “arte pela arte” pretende que a Arte
não se coloque ao serviço de credos políticos ou sociais, que não se subordine ao
papel de instrumento de propaganda. Não sabiam que as palavras têm um valor
convencional, e que nisso está o alcaloide político. O mesmo acontece com os atos
mais simples e rotineiros do homem na vida de relação. Saudar a um conhecido na
rua é um ato político, porque expõe a interpretações dos outros, e pode ter transcendência em fatos posteriores, alheios à vontade dos dois conhecidos. Julgar uma
outra pessoa, expressar um desejo que não corresponda, exclusivamente, às três ou
quatro necessidades corporais, é fazer política, é fazer-se presente por meio de
ideias, sugestões, crenças, que se incorporaram à nossa biologia nesse processo
educativo que há na vida de relação dos seres mais intranscendentes. Só não são
políticos a pedra, a árvore, a luz, o que vive sem consciência, nem de si, nem de
tudo o que os rodeiam. E onde melhor se manifesta essa impossibilidade de deslindar a emoção literária de sua transcendência política e social é no Teatro.

Quando comecei a escrever, por necessidade econômica, e por imperativo da opressão reinante, estávamos no reinado do “Teatro puro”, poético,
que é embriagador e se prende aos cânones mais brandos da velha tradição
estética, ao conceito inerte e mortiço do “artístico”, que atirava para as costas
a verdade dramática e dramatúrgica, o que desprezava o Teatro teatral (no
bom sentido), ativo, dinâmico, que exalta e estimula a realidade de nossa vida,
sempre em marcha, avançando, que recolhe suas melhores vibrações e as projeta valentemente nas sombras do amanhã, para desentranhá-las e para dar-lhes uma forma emocional. Esse Teatro – Teatro por antonomásia – é o
Teatro político. Se o Teatro é uma arte para multidões, como sempre o foi
nos seus melhores tempos, devemos convir com Sander em que o Teatro mais
teatral, o que mais corresponde à sua origem, é o que chega antes, e com
maior força, à consciência de um número maior de espectadores. E o que
afronta os problemas e as inquietudes coletivas em sua obscura raiz, e não em
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sua aparência conveniente; é aquele que, fundindo em uma só emoção as crenças, as dúvidas, os temores, as esperanças, o belo, o doce e o terrível, produz
nas massas uma sensação de supervitalidade, de estímulo, nessa luta eterna e
universal entre o desejo e a impossibilidade, o tempo e o calendário, o indivíduo limitado e a imensidade. Esse é o Teatro político. Não é ainda o Teatro
revolucionário, que existiu em todas as épocas históricas, porque a obra de
arte de proporções geniais é sempre revolucionária. Não foi esse o meu Teatro, pela ausência completa de genialidade, mas foi o Teatro político, pedagógico, em serviço de colaboração com a burguesia esclerosada, feito com atitude de generosidade consciente, corretivo, que atingiu em cheio grandes massas
de espectadores, daqui e de tantas outras latitudes, mas que teve suas lições
indiretas e plásticas recusadas pelos principais interessados. Que foi combatido pelos que deviam recomendá-lo à consciência dos que não sabiam que
eram os interessados. Mas o povo, não. O povo, como o fez Jorge Amado,
deu-me o prêmio que hoje recebo ao ingressar na ilustre Companhia. Já é um
índice de compreensão dos objetivos do verdadeiro Teatro político, não polêmico e panfletário, que não trata de dar ao Comunismo ou ao Socialismo um
elemento de propaganda, uma arma de luta, mas um lugar no qual os mais
humildes tenham acesso à Arte, como declarou Stefan Priacel, referindo-se ao
Volksbühne – Teatro do Povo alemão. Só os ilustres membros desta Casa
poderiam me fazer justiça. Meu Teatro era para o povo, e eu sabia que o
público teatral, diante de uma obra autêntica, não precisa estar polarizado
pela Cultura, e muito menos pela cultura livresca. A cultura literária, mais do
que formar, deforma o gosto do público teatral. A imaginação das massas – e
poucas com tanta imaginação como as nossas – precisa de uma válvula de
escape, de segurança, o caminho para o infinito, que só a Arte pode dar. E, no
caso do Teatro, tem-se que oferecê-lo na base de motivos universais e imediatos, cuja entranha política é inevitável, já que a imaginação só coincide, nas
massas, para o protesto ou o aplauso, e atrás de cada um dos casos há uma
realidade política. A Cultura é inimiga dessas coincidências coletivas na afirmação e na negação. É estática, contemplativa. Diante do extraordinário tem
uma atitude compreensiva, possibilista, fria. A afirmação ou a negação do
público das plateias consiste em reações simplesmente biológicas, vitais. Por
isso, a Cultura, muitas vezes, dá uma impressão antivital, “negativa”, e a
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supercultura, como a supercivilização, conduz, individualmente, no primeiro
caso, e coletivamente, no segundo, a um sentido decadente da ação e da vida.
Não se suponha, de um modo simplista, que estou fazendo o elogio da incultura. Seria um sacrilégio sob o teto da Instituição máxima da Cultura de
nosso povo; mas também não cairia no pólo oposto. A verdade é que a
supercultura nada tem que fazer em Política, e o Teatro é a manifestação
artística com maior sentido político. Rogo que compreendam a intenção da
tese como explicação da natureza do povo diante do Teatro e não no seu
simples enunciado.
Já tratei dos obstáculos a vencer para que um candidato venha a ocupar
um dos fauteils azuis. Isso, antes, porque, depois, há uma etapa difícil de
transpor: a da indicação do nome de um acadêmico para recebê-lo. Por circunstâncias que não é preciso esclarecer perante meus 39 companheiros (e
como é agradável essa amplitude de compreensão no seio da família acadêmica), já que há indicações que afloram ao espírito do candidato, alguns nomes
se impondo, cada um com uma justificação especial. Teria sido Viriato
Correia, se não tivesse levado o discurso para o túmulo, apenas deixando-me
nos ouvidos os ecos das palavras que me transmitiu, pelo telefone. Teria de
ser Raimundo Magalhães Júnior, pelos vínculos de amizade, longa e fraternal,
e o conhecimento mais aprofundado de minha obra, por ele já criticada em
mais de uma oportunidade, e pela convivência, com a obra e com o autor, seu
companheiro na direção suprema da Sociedade Brasileira de Autores Teatrais.
Teria de ser Afrânio Coutinho, crítico da obra, que a mim mesmo revelou
valores estéticos, artísticos e intencionais, e animador intransigente, revelando
no seu teimoso pessimismo a força de sua vontade de me ver ao seu lado.
Teria de ser Marques Rebelo, carioca como eu, e, como eu, compatriota da
República de Vila Isabel, orientador do melhor caminho para atingir-se a
porta desta Casa. Teria de ser Jorge Amado, o velho e fraternal amigo, o bom,
o assustado com a perspectiva ansiosa de uma derrota, que o entristeceria
tanto como a mim mesmo. Foi a solidariedade que mais me preocupou. Teria
que ser Adonias Filho, o outro grapiúna, igual a Jorge na bondade atenta, na
ansiedade da justiça no julgamento, no desejo de justificar a decisão da maioria de seus ilustres companheiros, procurando sempre restabelecer o meu
equilíbrio emocional, excedendo-se em otimismo para contrabalançar o pessi61
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mismo de outros. Era, então, Adonias Filho o indicado, o que honraria minha
recepção, com plena aprovação de todos, e com a autoridade de sua cultura e
sua consagração de grande romancista. Será ele o que me dará as boas-vindas.
Antes, já me deu as primícias da leitura de seu magnífico discurso, e para a
sua fala desejo chamar a atenção da minha outra família, do Teatro. É uma
esplêndida lição dos fenômenos do Teatro, na sua essência, na substância, nos
objetivos insuperáveis por qualquer outra forma de expressão artística.
Agradeço aos companheiros que tornaram tranquila a escolha, e, especialmente a Afrânio Coutinho, que consentiu em colaborar, aceitando a incumbência
da imposição do colar.
Para terminar, devo agradecer o sufrágio de meu nome, para que me
fosse possível falar da mais alta tribuna cultural de nosso País. Devo agradecer a todos os companheiros, porque, ao contrário do que se pensa lá fora,
todos os acadêmicos são eleitos por unanimidade. E isso porque, queimados
os votos, como é do rito, depois de apurados, todos se alegram com a entrada
do Filho Pródigo, todos abrem os braços para receber o vencedor, seja qual
for, porque, dali por diante, não é mais o candidato, é o novo membro da
família, o que chegou antes do outro, e o outro poderá chegar depois.
Então, senhor Presidente, gostaria de agradecer-vos, e a cada um de
nossos companheiros, individualmente, dizendo a um por um, com a mesma
humildade dos criadores da mais pura expressão de reconhecimento: “Deus
lhe pague”, companheiro, Deus lhe pague.
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Posso e quero dizer que, dentre as artes, nenhuma será mais receptiva
que o Teatro. E receptiva no sentido da interferência cultural porque se completam na aceitação, a audiência justificando o seu estado público. O espetáculo, que é a cena viva acima das imagens, sempre a representação em natureza de verdade, certamente pertence mais ao povo que ao intérprete e ao escritor. Nesse processo – do texto para o palco e do palco para o público – há
uma identificação inteira que, em se fazendo humanidade, absorve os valores
sociais na efervescência para movê-los como símbolos e mitos. E será por isso
mesmo que, historicamente, configura povos e nações, definindo-os pelo
comportamento, associando à sua presença a própria existência nacional. O
lado clássico, seja permitido afirmar, confirma a tese quando relaciona os trágicos gregos e franceses, espanhóis e ingleses com o mundo moderno.
As nações, todas as nações, encontraram a revelação no Teatro. A fermentação cultural, a realizar-se enquanto o complexo nacional se compõe,
ergue os elementos e os produtos que nele se refletem como a precisar o povo
em sua inteligência, sua sensibilidade e sua memória. Em termos de moderna
Psicologia Social, na base desse reconhecimento que sonda a formação nacional, temos que admitir o Teatro como nascendo do povo para caracterizar a
Nação. É anônima e coletiva sua primeira manifestação, parte da oralidade, a
reencontrar-se no fluxo folclórico precisamente porque raízes. E se a pesquisa
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é feita, no fundo da auscultação que toma culturalmente as fundações, será
fatal que o vejamos mobilizando os elementos ficcionais da epopeia para
transmiti-los à Novelística nos países velhos. Nos países novos, porém, à própria epopeia substitui, deixando criar-se pelo povo, o principal agente. A
matéria ficcional nativa se concentra nessa Dramaturgia primitiva que abre o
processo da Literatura Nacional para a ficção erudita.
É fácil verificar, senhores, é muito fácil ilustrar com o Teatro Brasileiro.
Os produtos culturais, enquanto por eles se estruturava a Nação, engendravam o Teatro através dos autos populares. A matéria ficcional, as constantes
literárias e os movimentos temáticos – sem que possamos esquecer o
Indianismo e o Sertanismo – deles se desprendem provando que as causas
estão nos três séculos da oralidade. O povo os criava no compromisso do testemunho, inspirando-se em sua própria vida coletiva, para representá-los nos
terreiros e praças dos seus territórios. Cronistas falam desses espetáculos e a
alemã Ina von Binzer, ainda no fim do século passado, chamava a atenção
para o “talento declamatório” do brasileiro.
A eclosão erudita, a iniciar-se com Martins Pena, é um seu resultado e
por isso mesmo a consequência inevitável. É desse chão coletivo, no esmagamento pelo sincretismo de todas as contribuições estrangeiras, é do fundo
cultural do nativismo dos autos populares – como prova a inquirição folclórica – que surge, com Martins Pena, o Teatro Brasileiro. Ao Teatro que encontra, de repertório estrangeiro, vai transmitir o conteúdo ficcional nativo com
única expressão talvez – apesar dos autos catequéticos de Anchieta – nos lundus do Padre Ventura nos meados do século XVIII. Se na metrópole e capitais das províncias as companhias líricas estrangeiras transitam; se as companhias nacionais, como a de João Caetano nessa primeira metade do século
XIX, não dispõem de repertório brasileiro, é absoluto o domínio da dramaturgia estrangeira nas pequenas cidades do interior. A vocação do Teatro se
comprova, e a confessa Ferreira de Rezende ao informar que raros os moradores que não tivessem feito duas coisas: “ajudar a missa e um papel na
ópera”. O Teatro Brasileiro, entretanto, a gerar constantes e elementos para a
Literatura Nacional, este se fermentava culturalmente processando-se nas
representações dos autos populares. Nos palcos improvisados, nas praças das
aldeias e das vilas, nos terreiros das fazendas, aí o povo levantava para si
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mesmo o Teatro que caracterizaria a Nação. É a festa pública da qual participam brancos e negros e índios, homens livres e escravos, também e sobretudo
os escravos que marcam culturalmente o País em formação.
Longe estamos do começo do século XVIII quando, observa
Varnhagem, atores espanhóis representavam Calderón na Bahia. Os ensaios
dramáticos de Araújo Porto Alegre e Gonçalves de Magalhães não conseguem
sufocar a oralidade que Martins Pena capta na mensagem brasileira dos autos
populares. O ator João Caetano, desviando a linha do seu repertório que vai
de Corneille e Gomes Júnior, então zombando “da mania da ópera italiana
que reina no Rio de Janeiro”, atende à imposição oral que finalmente, através
de Martins Pena, chega ao palco erudito. Não tardam a surgir Joaquim
Manuel de Macedo e José de Alencar. E o Teatro Brasileiro, assim nascido de
produtos culturais brasileiros, trabalhando a matéria ficcional brasileira, com
as raízes nos autos populares brasileiros, abre o percurso – através das
experiências literárias por mais de um século – até o vosso encontro, Sr.
Joracy Camargo. Havia a responsabilidade no compromisso, vosso e dos
outros escritores de Teatro, para a percepção intelectual no extremo dessa
fidelidade às origens que se traduz com a criação da Dramaturgia como
uma força brasileira.
Seria exagero assegurar que, em sua continuidade, o Teatro perdeu as
raízes nativas. Antes de vós e depois do percurso que atinge o movimento
modernista – e sempre ao lado da Novelística – não poderia alienar-se porque não o permitiriam as próprias condições de nascimento. O levantamento
crítico prova que, sem perder os vínculos com a Literatura Ocidental, refletiu
o País na base de problemas, costumes, acontecimentos históricos e tipos
sociais. Comediógrafos e dramaturgos tiveram os olhos na terra e na gente.
Dentre esses, e vós ainda há minutos o retiravas da morte para nova colocação
humana, o exemplo a citar-se é Viriato Correia, vosso antecessor nesta Casa,
na Cadeira de Porto Alegre. O compromisso se cumpria, vós o sabeis, precisamente porque o Teatro, na conversão dos produtos culturais em uma
Literatura, se afirma em função do “caráter nacional”.
Torna-se necessário voltar a esse passado que já é História, Sr. Joracy
Camargo, para a colocação de vossa obra no Teatro Brasileiro. E precisamente por isso tenho que me deter na primeira metade deste século, retomar o
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Modernismo em sua revolução e acompanhá-lo na experiência definitiva.
Havíeis de acreditar em si mesmo, superando vossa humildade de homem,
quando a colocação – que é um julgamento – se justificar através da tomada
crítica. Aparecestes uma década após o movimento literário, sua peça “Deus
lhe Pague” confiada a Procópio Ferreira, oferecendo ao Modernismo a
Dramaturgia que lhe faltava. Vínheis do palco, percorrendo o país, um filho
do povo que dispunha da consciência do debate. Nos caminhos, ao lado dos
atores desse povo, e enquanto o Modernismo se fazia, aprendestes que não há
Teatro autêntico sem o genius linguístico. E esse genius, que absorve a matéria ficcional oral, se apoia na fala.
Nessa área, e vós o demonstraríeis na órbita cena, o Modernismo estabeleceu a arena que acabaria por alterar a expressão na Novelística e na
Dramaturgia. O movimento não foi revolucionário porque principalmente
poético na carga agressiva da cobertura crítica. Não foi revolucionário porque
contribuísse para ajustar a Novelística à carpintaria moderna. Foi revolucionário – e de uma revolução que já se aproxima da fase clássica – porque, com
a vossa colaboração, Sr. Joracy Camargo, interferiu na Poesia e na Novelística
atendendo ao impacto do genius linguístico. Em sua dependência, é fácil
observar, estava o Teatro que, condicionado à fala como instrumento literário, não teve como vingar no primeiro ciclo do Movimento. A espera, aquela
espera que correspondeu à verificação do êxito linguístico, durou exatamente
dez anos. E aparecestes – vitorioso o genius linguístico pelo Movimento –, ao
lado dos romancistas do Norte e do Sul, mas aparecestes para incluir o
Teatro na grande revolução.
É o que não se pode discutir ou negar a partir do momento que, em
São Paulo, Procópio Ferreira fez representar “Deus lhe Pague” no Teatro Boa
Vista. Ela aí permanece, a vossa comédia, após ter percorrido o mundo em
muitas línguas, em trinta e cinco anos de vida que a tornaram a peça mais
popular de todo o Teatro Brasileiro. Escrevestes outras peças, como “Um
Corpo de Luz” e “Figueira do Inferno”, a verdade, porém, é que sereis para
sempre o autor de “Deus lhe Pague”, vosso nome quase um sinônimo do título, talvez jamais se sabendo quem maior, se o criador ou a criatura. O que
importa admitir-se, em um tempo de transitoriedade e controvérsias artísticas,
é que, do trabalho literário realizado, muito ou quase tudo se perdeu no
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esquecimento. Vossa comédia, porém, continua o caminho que parece apenas começado. A duração, a permanência e a atualidade se explicam porque a
consagrou o mesmo povo que criou os autos populares para as suas sagas e
as suas gestas.
A aceitação pelo povo, que basta para eliminar os debates e os preconceitos estéticos, não se realiza emocionalinente no vazio. Há um fundo de
intelectualização nessa receptividade. Chegastes no momento em que, imediatamente após a revolução política de 1930 – associada culturalmente à revolução literária de 1922 porque ambas consequências de uma época e de uma
geração –, chegastes no momento em que o processo da mudança brasileira
impunha reformas para soluções de problemas agressivos. A sombra da
Primeira Guerra, engendrando a expansão totalitária e o fanatismo ideológico,
obrigava a pressentir a Segunda Guerra, ainda mais trágica porque animal.
Uma consciência brasileira, sensível através dessas reações coletivas que levam
o povo à participação, julgava as próprias condições do País. Manifestava-se
não apenas através do sistema de relações e da reciprocidade de meios e fins
que conformam a ação intelectual de um povo. Ideias e sentimentos circulavam como sangue em um corpo e moviam a força intelectiva que reivindicava,
na necessidade de organização, uma ordem com base na justiça social.
Vossa comédia, Sr. Joracy Camargo, fundiu-se com essa intelectualização popular na aceitação do que foi uma extraordinária receptividade. Não se
comprovava apenas que o Teatro é a mais receptiva das artes. Demonstravase, com “Deus lhe Pague”, que o Modernismo tinha atingido o povo, vossa
peça ao lado dos romances, mas a comédia se situando como um novo ponto
de partida precisamente porque intelectualiza o Teatro atendendo às preocupações sociais do povo. Esse, porém, é o lado temático.
E havia o outro lado. Em verdade, e desde que absorvia a matéria ficcional oral com apoio na fala do povo, era o genius linguístico que em vossa
peça se afirmava. Vosso trabalho de jornalista certamente muito concorreu
para que, na necessidade da comunicação imediata e simples, pudéssemos sentir o poder da fala incorporando-a à sua própria linguagem. Não houve exatamente uma aprendizagem mas o uso da expressão conversional que, indispensável ao jornal, como que armava o futuro teatrólogo. Essa fala, língua materna que em vós seria a mesma – na meninice do Engenho Velho, nas redações
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ao lado de João do Rio e Humberto de Campos, nas ruas de vossa cidade do
Rio de Janeiro –, converter-se-ia em base do vosso diálogo. E nela, se guardando para o Teatro anterior e posterior a “Deus lhe Pague”, o que fundia
era o genius linguístico. Indispensável, Sr. Joracy Camargo, indispensável
dizer-se que em função da matéria ficcional – já apreendida pelos autos
populares – o gênio linguístico reflete a configuração que o Português adquire na fala do Brasil. Sua interferência, excessivamente poderosa como entidade
social, ultrapassa os aspectos gramaticais para submergir na sensibilidade e no
instinto criador do povo. Contendo a expressão, essa expressão coletiva que
exterioriza o comportamento brasileiro – com exemplos nos mitos e nos
autos populares –, esclarece a própria dinâmica da língua.
Na ficção oral, com base no repositório folclórico, o gênio linguístico
– se contém a expressão coletiva – não pode evitar a representação. Os dois
ciclos constitutivos da ficção, a Novelística e o Teatro, se tomam inevitáveis.
O narrador dos contos populares, em consequência da entonação e da mímica, é um ator. O auto popular, em sua representação, constitui um espetáculo.
Em qualquer dessas representações, ambas revelando a Novelística e o Teatro
como decorrência da sensibilidade e do instinto do povo, é a fala do que
sobressai. A dinâmica da língua oral, com fonemas, entonação e ritmos brasileiros, adquire aí sua maior plenitude porque reflete o temperamento nacional
no comportamento artístico. É o gênio linguístico que faz refletir-se na fala à
grande, a enorme alma do povo.
Cada língua tem no seu gênio uma força de espontaneidade e um tipo
de beleza, observaria Herbert Parentes Fortes, que se exercem pela sensibilidade e o instinto dos que falam. É a expressividade fônica que, na voz do narrador dos contos populares ou na representação dos autos, acompanha a evolução dos vocábulos e segue o desenvolvimento do étimo, no campo semântico,
prova que o gênio linguístico se insere na própria formação do povo e, participando do seu comportamento artístico, extravasa na representação ficcional
através da fala e do conteúdo temático. O cunho idiomático da língua, surgindo da alteração do Português em consequência do seu contato com a formação social – provocando o fluxo etimológico originário do Brasil –, manifesta-se efetivamente na matéria ficcional sujeita à representação.
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É normal, em consequência, que a matéria ficcional, em seu conteúdo
temático – na dependência dos produtos culturais responsáveis pela conformação do caráter nacional –, modifique-se simultaneamente com a fala. Do
“Auto dos Pagés”, por exemplo, cantado em língua indígena, ao auto do
“Bumba-meu-Boi”, cantado em linguajar popular, a lenta evolução da fala
pode ser verificada. Em relação ao “Bumba-meu-Boi”, aliás, os autos de origem ibérico-índio-africana, como o dos “Fandangos”, dos “Congos” e dos
“Pagés”, perdem os modismos característicos. Se a particularização portuguesa sobressai nos “Fandangos”, se a indígena sobressai nos “Pagés”, se a africana sobressai nos “Congos” – o auto do “Bumba-meu-Boi” já não dispõe de
particularização porque se expressa através das variantes dialetais brasileiras.
Vós, Sr. Joracy Camargo, trabalhando a fala, tínheis que ser um agente
do gênio linguístico brasileiro. O Teatro assim o exigia com o palco na
dependência da fala. E quando muito antes de “Deus lhe Pague”, ao tempo
ainda de “A Menina dos Olhos” e de “O Bobo do Rei”, já se pressentia que o
autor de Teatro começava pela fala – a infra-estrutura do diálogo – para
penetrar na mecânica da Dramaturgia.
Agora, com vosso perdão, quero estabelecer uma pausa.
Nós, eu e vós, fomos professores na mesma Escola de Teatro, aquela
Escola da Fundação Brasileira de Teatro promovida por Dulcina de Morais e
esse a quem recordo com enorme saudade, Odilon Azevedo. Vizinhas as nossas salas, eu inúmeras vezes silenciei a minha voz para escutar a vossa.
Professor de Teoria de Teatro frente aos alunos que reclamavam a auscultação
crítica dos textos, inúmeras vezes também ilustrei as aulas com as vossas peças.
E, face ao vosso Teatro, que ultrapassa cinquenta peças, exatamente como
agora, informava que na fala tinha origem a mecânica da vossa Dramaturgia.
Um gênero literário, gênero ficcional, o Teatro. E da epopeia primitiva
que, retirando os principais componentes – a personagem, a fabulação, o
cenário, a atmosfera –, adquire a estrutura própria pela exigência da vivência
episódica na área cênica. A vivência é direta nessa área precisamente porque o
episódio literário se converte em representação. Na análise de uma peça, e
sabeis em vossa experiência, e talvez por isso fostes ator a medir os dados psicológicos das figuras, há de surgir a personagem como o elemento insubstituível da comunicação para os problemas. Ela é quem transporta os problemas,
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reprojetando-os, concentrando-os no que possa ser a revelação, o debate e a
tese. Não há Arte Literária, sobretudo restrita ao Teatro, sem esses problemas. Tornam-se, por isso mesmo, os elementos transmissíveis. A atmosfera e
a fabulação se realizam como veículos.
Os trágicos gregos os selecionaram no fundo do canto homérico; os
frades medievais os recrutaram na doutrina da Igreja; os trágicos cristãos os
recolheram na saga bíblica; os elizabetanos os apanharam na crônica histórica.
Com a expansão do Romance no século XVIII – e é curioso verificar como
se definia, na observação de Thibaudet, em oposição ao Teatro, que era o
gênero privilegiado –, sobretudo com a ascensão sobre os gêneros clássicos no
século XIX, a personagem pôde revalorizar os problemas inclusive à peça e ao
palco. Há, porém, o que esclarecer.
E acrescento que, descendendo da epopeia – sempre os poemas épicos
que inspirariam o Teatro Grego e, equivale dizer, o Teatro Ocidental de
Ésquilo aos contemporâneos –, o Romance, nem por ser o mais recente gênero literário, perde sua natureza clássica. Na motivação clássica é que se vai
apoiar, já em nosso século, a sua grande revolução. Incorporando-o à Arte
Moderna, erguendo-o em consequência ao plano da Poesia e das Artes
Plásticas, atualizando-o na linguagem e na carpintaria, James Joyce o integrou
na percepção que capta as vibrações do nosso tempo. O revestimento, para
tanto, seria homérico. Debruça-se sobre o poema épico e o que realiza –
modernizar o Romance através do exemplo clássico – firma de fato o
Romance no ciclo artístico moderno. Esse contato, entre James Joyce e a base
homérica, não comprova apenas que o fundo clássico é inevitável. Comprova
principalmente, através da epopeia, a semelhança de origem do Teatro e do
Romance. Se o Teatro apreende a representação dramática, o Romance
apreende a movimentação episódica, sombra homérica atinge a Tragédia
grega do mesmo modo que o Romance do século XVIII.
Essas fundações, que robustecem a estrutura da Ficção, já explicam por
que a peça aceita os problemas. Nos problemas, em consequência, repousa a
vitalidade do Teatro, sobretudo do Teatro Moderno. Não importam os elementos exteriores – do monólogo lírico ao aproveitamento da farsa e do coro
com o palco atendendo todas as exigências técnicas. Os problemas – da vida,
da morte, do crime, da justiça, da culpa, da paixão – são esses abismos move70
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diços que transmitem condição literária à peça porque põem no palco a criatura humana. É a personagem, Sr. Joracy Camargo, a vossa personagem, sendo
Anastácio ou Maria Cachucha, que possibilita a comunicação. Na dependência da peça, pois, petrifica-se o intérprete se a personagem que vive, não dispondo de qualquer problema, volteia como um boneco. Sabemos todos que,
ao escrever, tínheis em vista o processo: boneco será o ator se o autor não permitir a comunicação por falta do problema. O próprio palco ao autor a isso
obriga porque, erguendo-se entre contribuições meramente decorativas, a cena
é ativa por natureza e são os problemas que a movimentam. Veículos da
comunicação – única força a identificar o intérprete com a personagem e o
espectador com o intérprete –, quando escasseiam, os problemas enclausuram
o gênero literário.
A personagem, em consequência, é decisiva. A peça sugere o palco e o
palco não será tragédia, drama ou comédia sem que nele se movimente a
criatura humana. E nessa personagem uma personalidade, e nessa personalidade um caráter, e nesse caráter – como queria Bernard Shaw –, as crises
morais, os debates intelectuais, uma consciência da vida e do mundo. É a
interrogação do homem sobre si mesmo. E não será preciso identificar a voz
socrática quando André Malraux define essa interrogação como a mais profunda atitude da Arte.
Em vossa arte, Sr. Joracy Camargo, se aquela interrogação clássica permanece, irrompe novo reconhecimento que documenta vossa colocação – não
apenas no Teatro – mas na Literatura Brasileira. Impossível não admitir que,
mantendo relações com a Poesia e a Oratória, definitivamente relacionado
com a Novelística – com a qual completa a ficção –, o Teatro não se isola
como gênero literário. Sua importância, por isso mesmo, é extrema no sentido
da correlação. Se na área cênica vai relacionar-se com as Artes Plásticas, aplicadas em função da Dramaturgia, na área literária essa Dramaturgia se relaciona com a Novelística, a Poesia e a Oratória. A Dramaturgia, em consequência
da correlação, distende-se em contatos exteriores que têm como eixo a obra
teatral. Foi esse universo da obra, que dispõe de uma realidade a ser transmitida, como já observara Étienne Souriau, impondo as relações do Teatro com
os outros gêneros literários, que permitiu a vossa colocação na Literatura
Brasileira – como um dos responsáveis pela fase moderna. Temos que asso71
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ciar à vossa obra teatral, e o faço com rigor crítico que não perturba o meu
entusiasmo, a abertura da moderna Literatura dramática no Brasil. Abre-se,
primeiro com “O Bobo do Rei”, e a seguir com “Deus lhe Pague”, abre-se o
grande espaço que, absorvendo os valores universais através da experiência,
impôs a escavação do território nativo na sondagem de todos os alicerces que
o sustentam. É uma inquirição imensurável que, indo do fabulário aos costumes, percorrendo normas e condutas do povo, configura definitivamente a
área cultural. Herói, símbolo ou criatura comum, a personagem que veio
daquela abertura reflete, em ressonância maior ou menor, os tecidos psicológicos que compõem a alma brasileira.
Esse novo Teatro, que tem uma das matrizes em vossa obra, não recusou a penetração, isto que se chamará de a marca nacional. A evolução temática se processa, com ou sem regionalismo – no fundo de um complexo de sentimentos, crenças e valores –, mas se processa à sombra de uma cultura determinada. Há um Teatro, e esta a vossa maior contribuição, o Teatro Brasileiro
que, tomando a motivação brasileira, empregando a língua em sua inflexão
brasileira, refletindo problemas brasileiros, dele não se pode ocultar a nacionalidade. Observemos, porém, que, situado no mesmo nível da Novelística,
acompanha a ficção em todas as suas conquistas contemporâneas. E a observação a ser feita é a de que não sustentaria o lastro nacional, não o superasse
precisamente para robustecê-lo. A configuração nacional, sendo indispensável,
é incompleta. Completa-a a densa inquirição dos valores humanos – em qualquer que seja a perspectiva filosófica – sem a qual a ficção não subsiste.
A temática, que concorre para assegurar o Teatro Nacional, abre com
esse ciclo uma zona imensa. Entre suas fronteiras – e pela primeira vez na
Literatura dramática brasileira – os grandes debates especulativos começam a
se mover. Teses e ideias, opiniões e doutrinas flutuam nas peças e realizam a
sondagem no abismo da criatura. E o círculo comum a todas as literaturas.
Processando-se no Teatro Brasileiro acima dos formalismos, não hesita em
engendrar a problemática que coincide com a problemática do nosso tempo.
As grandes linhas do pensamento contemporâneo, no sentido da participação
nas preocupações da inteligência, enquadram-se nessa problemática.
Intelectuais, sociais, éticas, essas preocupações se tecem em aproximações da
maior importância.
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A problemática, como se sabe, é ilimitada. Valoriza mesmo, do ponto
de vista crítico, o trabalho literário em seu poder de apreensão. Em um certo
aspecto pode-se aferir a significação de uma obra e um autor através da extensão que a apreensão adquira. Ela pode conter uma época, uma civilização,
uma cultura. Em Homero, o estranho mundo pré-homérico que C. M. Bowra
localiza nas tradições do Mito e da História. Em Eurípedes, o pensamento
grego do seu tempo. Em Dante, o espírito místico medieval. Em Ibsen, a projeção do individualismo que caracteriza o século XIX. Neste sentido, o novo
Teatro Brasileiro não foge ao círculo moderno. Sua problemática, sem a
menor dúvida, é universal. Enraíza-se progressivamente nas grandes linhas do
pensamento contemporâneo.
Vê-lo, a esse Teatro assim grande em força e legitimidade, é encontrar-se
a vós, Sr. Joracy Camargo, em uma obra que já constitui referência histórica.
Temos que agradecer, pois, a vossa contribuição. E, quando a nossa Academia
Brasileira de Letras vos recebe – após a concessão do Prêmio Machado de
Assis –, sabe que a si mesma se valoriza. E sabe mais, eu quero afirmar. Sabe
que não começa agora a vossa imortalidade porque imortal já era quem ao
povo devolveu o seu próprio Teatro.
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Sessão solene extraordinária
do dia 16 de novembro de 1967
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DISCURSO DO SR. JOÃO GUIMARÃES ROSA

Cordisburgo era pequenina terra sertaneja, trás montanhas, no meio de
Minas Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito: lá se desencerra a
Gruta do Maquiné, milmaravilha, a das Fadas; e o próprio campo, com vasqueiros cochos de sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sob o demais de
estrelas, falava-se antes: “os pastos da Vista Alegre.” Santo, um “Padre
Mestre”, o Padre João de Santo Antônio, que recorria atarefado a região
como missionário voluntário, além de trazer ao raro povo das grotas toda
sorte de assistência e ajuda, esbarrou ali, para realumbrar-se e conceber o que
tenha talvez sido seu único gesto desengajado, gratuito. Tomando da inspiração da paisagem a loci opportunitas, declarou-se a erguer ao Sagrado Coração
de Jesus um templo, naquele mistério geográfico. Fê-lo e fez-se o arraial, a
que o fundador chamou “O Burgo do Coração”. Só quase coração – pois
onde chuva e sol e o claro do ar e o enquadro cedo revelam ser o espaço do
mundo primeiro que tudo aberto ao supraordenado: influem, quando menos,
uma noção mágica do universo.
Mas, por “Cordisburgo”, igual, verve no sério-lúdico de instantes, me
tratava, ele, chefe e o amigo meu, JOÃO NEVES DA FONTOURA. –
“Vamos ver o que diz Cordisburgo...” – com o riso arroucado, quente, dirigindo-se nem reto a mim, senão feito a escrutar sua presente sempre cidade
natal, “no coração do Rio Grande do Sul”. Provinciano – no justo traço psi77

78

RECEPÇÃO DO SR. JOÃO GUIMARÃES ROSA

cológico e moral, que não no social e político – buscasse, aqueles momentos,
uma reinsuflação de lá, entre o aconselhamento. Dessa Cachoeira, que o formou, que ele constante amou, a que como prefeito prestou devotado e afincado anos de vida, refazendo-a, e pronunciando-se ainda filho devedor, dela
orgulhoso; como, pensando “rio-grandensemente”, diz ser o Rio Grande
“orgulhosamente província”. Ribeiro Couto, saudoso mais hoje conosco, e
que a ponto co-adotara o hipocorístico, de Belgrado vem vez me telegrafava:
“Pouso Alto se embandeira e toca os sinos em honra de Cordisburgo.” João
Neves, porém, nosso Embaixador e Chanceler – requerendo o interior e a
província, onde firma residir ainda “a força do Brasil, especialmente nos
maiores Estados”, reclamando seu trato como necessário para quem aspire a
exercer qualquer notória influência, imputando às metrópoles levarem “ao
diletantismo, à superficialidade, ao epicurismo”, e professando nada conhecer
“que melhor exprima a vontade do povo em geral do que o povo municipal”,
– entendíamos juntos, do modo, o País entrançado e uno, nosso primordial
encontro seriam resvés íntimos efeitos regionais. Para Paris, escreveu-me: “Vi
uma fotografia da entrega de credenciais do Carlinhos. Nela você aparece no
fundo ostentando uma gravata de listas vivas, que tanto pode ser fabricação
do Sulka, como comprada no armarinho da Main Street de Cordisburgo.”
Via-me lento e desacostumado mineiro capiau, indeformado, ou o-quê,
segundo seu avaliar, xará e caçula companheiro no sentir de homem lá-de-fora
ou lá-de-dentro; isso nos concertava. Às quandas, equivocava-se e dava-me
“Barbacena” – a sagaz e espiritual, onde, em tempos diversos, ambos residíramos gratamente, e tão-então não menos um nosso “lugar geométrico”. Por
mim, frequente respondia-lhe topando topônimos. – “Cachoeira concorda?”
– se bem que, no comum, o chamasse de “Ministro”. Escuto-o:
– E agora? Que há com Cordisburgo?
– Muito, Ministro. Muita coisa...
De fim a fundo. Digo, conto o que de João Neves da Fontoura, por
afortunada aproximação, me foi dado colher – o transordinário na experiência humana ordinária, ideia e impressão, singelo testemunho simples, do ato
ao fato – na memória mais sentida. Para tanto, terei de à-pauta citar-me.
Embora. No que refiro, sub-refiro-me. Não para a seus ombros aprontar
minha biografia, isto é, retocar minha caricatura. Não eu, mas mim. Inábil
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redutor, secundarum partium, comparsa, mera pessoa de alusão, e há de haver
que necessária. O espelho não porfia brilhar nem ser; mas, por de-fim, para
usação, bem tem de relustrar-se. Direi.
Dele devo por exemplo datar o que recebi, com mãos menores. Da valia
intelectual e dos rastros de cumprida vida pública – sua vasta capacidade
inquieta, sua folha de batalhas, seus breves postos em poder e frementes
empenhos de antagonista, seu inteiro atuar na Política brasileira, tantas horas
decisivo, tensa sua figura histórica – discorrem e esclarecerão, a olhos gerais,
os anais, arquivos, livros, esplêndida informação autobiográfica. Esse o metal
já amoedado – não permitido a alguma espécie de desaparecimento e esquecimento. Duvidemos, isto, dos que o não souberam compreender; a traça não
pode com a alfazema. Tenho, sim, muito pouco, um tantésimo, um quantésimo. O que devo portar por fé.
Nem o que queria atinjo. Como redemonstrar a grandeza indivídua
de um homem, mérito longuíssimo, sua humanidade profunda: passar do
João Neves relativo ao João Neves absoluto? Sua perene lembrança – me
reobriga. O afeto propõe fortes e miúdas reminiscências. Por essa mesma
proximidade, tanto e muito me escapa; fino, estranho, inacabado, é sempre
o destino da gente.
Vai para quarenta anos; e era momento de juventude. Súbito, o povo
guardava brado e gesto, um começo de começo. Foi a 5 de agosto de 1929.
Aparecia para o Brasil, deste tamanho, um nome – o do destravador, servo da
palavra e de prender fogo. (João – que nem os Crisólogos, Crisóstomos,
donde ouro qual tal: Fons Aurea, Fonte áuria, Fontoura; alvo – Neves – em
nitidez. Davam os jornais, eco centelhar de fragmentos, sua fala na Câmara,
de três horas, discurso-suma de toda uma esquipada: “... Vamos para o prélio
aceso das urnas, e quiçá para o prélio sangrento das armas.” Vocava “uma
crença nas forças imortais do espírito de renovação”. Reportava-nos os da
altiva marca meridional, de rajadas, rasgos, verticalidade e ímpeto, robusta
evolução cívica: ... “os riograndenses, que traçaram as fronteiras da Pátria a
ponta de lança e pata de cavalo...” o gaúcho de brio e cerne ao ar livre. Trazia
a Paraíba, valente em entono em sonância, “até às montanhas de Minas
Gerais. Minas pacífica, Minas vitoriosa!” Tomamo-lo a tento. Ele ardia. Ia,
no entreassomo, mas no eito do arremesso:
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Sonhava nesta geração bastarda
Glórias... e liberdade!
....................................................
O gênio das pelejas parecia...

– o de ÁLVARES DE AZEVEDO, no “Pedro Ivo”. Mas, de quem, então:
A fronte envolta em folha de loureiro
Não a escondamos, não!

Na convibração, no momento, comportávamos, nós outros, seja ou
não, sobeja exaltação e fantasia. Seduzia-nos assim entanto, imantados, o pregador, o Orador por antonomásia – que acudira das assembleias de sua terra,
politizada e parlamentária, sobressaído em quanto âmbito de acústicas e toda
sorte de embates, medalhado já de fulgor e forma, desde as pugnas de estudante senhor da tribuna. Vinha-se mais de ouvi-lo, frente às artes-mágicas do
fatual e retendo-o daí como haraldo de um futuro em faces limpas. Seu discurso – seus discursos “liberais” – rota de obrigação – trem e incessar de
lumes. Neles podia-se experimentar não apenas a comensura de facúndia e
talento: mas coragem, de cor, ânimo, de alma. Tive-o, imediato, antes que
outro incorporando em si o movimento que arrancava. Todo o mais adiante
foi confirmação. Graças por este sóbrio meu não desacerto.
Seguiu-se, meses altibaixos, o comando do líder, causa avançadora daquelas jornadas, que tangeram o remate da Primeira República. Reconhece-se
e unânime refere-se que João Neves da Fontoura – promotor da inteligência
com Minas e, a todo e próprio risco e quase rituar mística significação, com
Minas firmador do pacto da Aliança – susteve e alentou, inarredado, infatigável, insobrossoso, o rojão da campanha até a revolução e o triunfo. Dele
foi a representação em relevo. Dele se retraiu – modo algum por machuque
em melindre, frustração ressentida ou rancor de ambição, sei-quê; senão por
drástico realismo conforme desconfiado desencanto –, sempre operário
todavia tentando servir a uma então impossível congraça ou enquistando-se
na vigilância mais lúcida. Dele não desmentiu ao conspirar a pronta reconstitucionalização de um Brasil renovado na ordem democrática – e a sustentar,
verbo, o glório São Paulo de 1932, para onde arriscara-se a abrir o arco,
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num mixe aviãozinho de aluguel, em expediente dramático qual leal declaração de firmeza e vivo audaz como labareda metáfora. Nem o denegriu, já
depois no exílio, publicando-se desabusado acusador; menos ainda, mais
tarde, ao repor-se com o Governo, porquanto flui, outro-e-outro, o rio
humano, certo se no álveo do árduo de propósitos, e: quem pensa no
Brasil, e no povo do Brasil, vezes quantas rebeija pedras e santos. Notável
esse mirável João Neves. Voltava, em 1935, remanente líder, à Câmara, da
Minoria, de novo facho e voz.
Esta era uma vontade, frágil alta força.
“Orador, foi dos maiores senão o maior, do nosso tempo” – consigna
Afonso Arinos de Melo Franco. Depõe:
João Neves da Fontoura... oriundo dos mais ilustres troncos sulinos... o
fulgurante paladino de 1930... o mosqueteiro gaúcho... contou com um
incomparável instrumento: a sua verdadeira e magnífica eloquência. João
Neves chegara dos pagos com fama de temível orador. A brilhante campanha oratória de João Neves por esse tempo, que transformou, afinal, a oposição em revolução, não encontra talvez nada superior, e pouco haverá de
comparável, em toda a história parlamentar do Brasil. Quantas vezes o vi e
outras tantas o admirei.

Por mim escutei-o sempre com alegria alertada. Ver era vê-lo partir a
falar, sem manhas de virtuose que soberbas de ás, vezos nem rompante: cumprindo apenas correto informar o recado, propor sua pleita, dar conta. Ele,
que meditava e redigia os discursos, drede botava-os sob contido arranjo, alinhando tópicos reflexivos, conceitual o pensamento, lisa correntia a linguagem, lhano o teor cogente. Lidos, pegavam logo disciplinada periodicidade e
velocidade uniforme: nanja boleações, arrastos, retóricas ou vocais surpresas;
por-pouco nenhum ornato. Sérias serenas as feições, também ele não se prometia em porte e aspecto; retreito de gestos, não mimava a jogo. A voz, antes desbrilhada, só insistência e volume, forjando-se hirta ou adensada se entornando,
dados foscos subtons, tocava as frases num andamento ascendente quase invariado, sequência de pontuais cortes e simétricas modulações, homofônicas.
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Então. E, em instante, brusco ou gradual, baixavam-lhe outras veras,
estalo, faculdade, fôlego, expediam-se-lhe por volta anjos novos da guarda,
caboclos, gênio, verbigênio, apolínica chispa, o “duende”, o daimon? Erguia-se e erguia-nos, por comoção e impacto, raptura. Ereto – mínimo vulto, mais
mente e menos matéria – maludo e esmarte agora, ao ápice e às ordens, no
tinir do metal, centro de círculos até que em fecho enfim o circuito único
encantatório, por efluxo também invariável –: daquela presença e intensidade
anímica. Induzia, convencia; impressionava, quando não, encostando em respeito adversários, e nos sem-jeito os emparedadamente insensíveís. Isto: isto é,
sabeis, o orador, o fluido e o halo. O que responde igual, mas circumpatia e
nimbo espúrios, a outras dicções, que não menos sojigam e enfeitiçam – a
pítica, a hipnótica, pseuda e só-labiosa, a elemental ou animal, mesmo a vesânica. Não a dele. Sua palavra era lavada forra do ideal sobre o contingente.
Assim aqui, assim lá, nas alienas e internacionais reuniões. Ao abrir,
inesquecivelmente, a IX Interamericana, de Bogotá, por lembrar. Ou, na
Conferência da Paz, em Paris, quando acorçoados o espiávamos assumir a tribuna, do mundo, convocado pelos “grandes”, Bevin, Bidault, Molotov, que
alternados ali presidiam: – I call upon the Representative of Brazil, Mr. da
Fontoura... – Je donne la parole au Premier Délégué du Brésil, Monsieur da
Fontoura ... – Imiéiet slóvo Pêrvyi Brazílhskii Delegat Gospodin da
Fontoura... Ah, Ministro! Como cabe tanta coisa nos meus olhos?
Dessa oratória e eloquência – quais o mérito e crédito, o mando, o
móbil? De onde fura a fonte? Diga-se: valor. O altamente impessoal, quer
dizer, o personalissimamente profundo. Da cauta, recolhida verdade do sentimento – era o que se externava – veemência ética, a sinceridade mais descoberta e em fé. Tão a fio mormente seu raciocínio, tanto mais a emoção legal
certeira. Tenência. Íntegro, falava com uma autoridade; a de quem sabe ser
vedor puro e por vezes pasmo da própria e movida grandeza. Retitude permeio e a fim, enraiz de convicção, sem regateio ou preço. Devoção à diáfana
carne moral dos princípios. Mas à base então – a angústia pelo bem comum,
a paixão da Pátria. Esse, dado a ver, o segredo do orador João Neves da
Fontoura. Alma exercida, disse. E coração. Coração, é indispensável; todos
sentimos por quê. O dever, mesmo, vem dele. Entanto que dever e pudor
compelem-no a pelejar oculto.
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Volto. Vai para trinta anos. Vim aqui, por causa de um prêmio, tinha
de fazer discurso, cheguei tímido e cedo. Dei no saguão com grupo de acadêmicos. Deles, um, talvez não o mais próximo, endireitou para mim. (“Um
acaso? Uma coincidência?” – ele é quem indaga, noutra ocasião e por diferente passo, em de seus livros: “Melhor é acreditar que uma harmonia secreta
domina...” – conclui). Encontrávamo-nos, primeira vez. Dispôs: “Vai o poeta
tomar chá conosco.” Subimos, me apresentou aos pares, de mim curou todo o
tempo. (Lembro-me: Adelmar Tavares, afável, glosava-me o “... nome certo
para poeta...” –; guardei, tudo quanto há com nomes me apanha.) Em 29 de
junho de 1937. E, a 12, ele, João Neves, tivera posse, apresentando sobre
Coelho Neto estudo crítico abarcador, com achados, perdurável por substância e senso. “Assim, terçando motivo rigorosamente literário, vós – o expoente –, provais quanto merecem e têm direito, as individualidades da vossa
esmerada categoria, ao convívio acadêmico, selecionador e acertado” – saúda-o Fernando Magalhães. (Expoente – e máximo – de um gênero; contudo
como aspado “expoente” inajeitadamente quem-sabe se balanceasse, usando
por vezes intitular modo curto a entidade: “Academia Brasileira”; e entretanto, já pois ainda antes das Memórias, pondo rancho arriba nas Letras do
País). E estava, eu disse, em sua doce lua com a Academia? (Mas, se sempre
esteve, melenluarado e dos mais, tais querer e apreço prestava à Casa...) Me
lembro – tributava jovial reverência ao mestre Antônio Austregésilo, outrora
seu médico. Relembro, mais, Ataulfo, Roquette, Múcio, Alceu...? E eu enxergava o tido herói – aquém – nas aparências: corriqueiro, trêfego prazenteiro,
leve, leviano que qual? Mais lembro! Tudo o que era, a olhos cheios, uma
coisa – caseira, desusada, despercebida: bondade. O que ele endereçou, a uns e
outros, natural e ágil, toda a vida. Não adamantino: barro. Mas do melhor
humano. Sua real simpatia humana, ativa, principal. Ele era bom. Será que faz
ainda sentido a palavra?
Semanas mais, deu-se-nos nova minúcia – senha ou casualidade? (E
ajuntemos delas, que é como a vida se faz). Tudo o que, aliás, tutameias peripécias, se passava nas ocasiões tão avulso, cabível sem antecedência nem consequência, que pôde me parecer até enganoso, fora de esquema, lapsos de
improbabilidade; só no futuro iriam assentar nexo. Foi, foi que eu vinha dis83
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traído pela Avenida e sem rumor esbarrou à beira de mim um carro, alguém
cordial falando-me:
“Aonde vai o poeta?” Era, claro, João Neves. Me fizeram subir – ele
estava com Olegário Mariano e, por estúrdio que se tenha, jamais me acontecera convocação do jeito! – levaram-me à Casa. No caminho..., bem: “Você
um dia será também acadêmico” – sisudo emitiu. “Mas, mais tarde...” – retomou-se. Mesmo muito mais tarde (disto não sei se riu, do analógico) comentei: “Na terceira vez, o senhor me içou foi a chefe de seu Gabinete...” E é episódio a contar; tanto dele revela.
Vem de mais de vinte anos. João Neves, até lá, percorrera muito, incluso nos espaços diplomáticos: membro da Delegação do Brasil à II Reunião de
Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das Repúblicas Americanas,
em Havana; Embaixador em Missão Especial a Cuba e ao Panamá; e
Embaixador do Brasil em Portugal. Eu, de mim eu andara por Alemanha e
Colômbia, e agora, na Secretaria de Estado, tomava conta do Serviço de
Documentação, valha dito, em taipa no meu hipogeu. Soube, vago, que João
Neves da Fontoura ia ser o Ministro das Relações Exteriores. E – vede que
homem. Vai, vai, um dia, o, saudosíssimo, Embaixador Orlando Leite
Ribeiro, Chefe do Departamento de Administração, chefe meu, me mostrou
(“Sabe de quem é esta letra?”) tira de papel com o meu nome. Era uma escolha, acontecia meio algébrica, despessoal, certo modo abstrata. Escutai-me.
Em dadivada página das “Memórias”, das que me honram maior e
comove-me, põe ele o fato – de outra margem. E: “Rosa é um dos meus
mais novos amigos. (...) Quando tive de escolher o chefe do meu gabinete,
no Governo Dutra, inclinei-me por ele, por força da chamada ‘dupla vista’.
(...) Dou muita importância às pequenas coisas; mais do que às grandes.”
Já, em artigo, num semanário, êle publicara: “Para a chefia do gabinete
convidei o então Primeiro-Secretário João Guimarães Rosa. Não o conhecia bem, mas, num lampejo ocasional, ele me apareceu como a pessoa de
que precisava junto de mim.”
Então explico. Nada quase corre simples, nesses casos, depois tremeiam-se lembranças e contralembranças; e há que, se o destino quer e faz,
aplica luxo de lances, ataca por linhas simultâneas – disto sei recheados exemplos. O que ele grava nas “Memórias”, certo a certo, deu-se. Mas houve mais,
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confluência, e eis aqui João Neves reavulta. Se bem que conhecedor de funcionários à altura no Itamaraty, ele, jogando seguro, pediu a Leite Ribeiro
indicações (e, com um e outro, confirmei comprovada essa conversa).
Encomendava: “alguém que, chefe de gabinete, não se ensaiasse ‘eminência
parda’ ou ‘ministrinho’ arrogando-se a ministrança...” Leite Ribeiro apontou
diversos. Mas: “... e que entrasse para a chefia com atitude de espírito igual à
de quem sai...” Vindo ora a mim a vez, atentai para o que João Neves por
cima perguntou. “É de que Estado?” “Minas.” “Fico com ele!” Assim considerava a minha mátria pátria, à qual devesse também pelo sangue, por sua avó
materna. A ela se reconhece unido e grato: “Visitando muitas vezes Minas, aí
por volta de 1929 e 1930, e falando ao povo em comícios apaixonados,
nunca deixei de meditar sobre os insondáveis juízos da Providência: eu tinha
ido dez anos antes àquela bendita terra buscar um pouco de saúde...” Prezava
não tão-só “a doçura daqueles ares de montanha”; mas própria a gente:
“Vocês, mineiros, são diferentes de todo-o-mundo...” – repetia; apreciava
mesmo “as tragédias mudas da política mineira”. Assaz confalasse o mote de
COELHO NETO: “A terra venerável de Minas, terra de abundância e de
hospitalidade, fértil e amável como o doce e generoso país quenanita...” E,
pois, dela nunca poderia ser dito duvidador ou menos amigo.
Desoferecido foi que fiquei, peado quase. A um mestre achei de pedir
conselho, ao Embaixador Leão Velloso, o Ministro que deixava a pasta. “Que
fazer para ser um chefe de gabinete?” Ele, coloidalmente bondoso e dono de
curtida sabedoria, não à-toa vivera anos na China. Ainda assim primeiro se
pasmou, um átimo. Acudiu-me porém com fino sorriso adequado: “Sempre
trate de não chegar depois dos outros. E de mais não precisa, quem é capaz de
fazer essa pergunta...” Nem tanto. Desde cedo, apenas, também eu aprendera
que “o sábio fia-se menos da solércia e ciência humanas que das operações do
Tao”. Muito junto do braseiro, gente há às vezes que não se aquece direito,
mas corre risco de sapecar a roupa. Eu gosto do amarelo. Talvez enfim nunca
pudesse ter sido chefe de gabinete, de ninguém; salvante mesmo só de um
João Neves da Fontoura.
Não que para preposto caçasse ele homem de capim, anódino, esmorecido; estimava ao invés a franca contestação e resistência. Disso intuí nota, ligeiro. Contava eu aprender primeiro suas querências e movimentos: assunta-se
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o leopardo é de dentro da jaula. Mal me deu tempo. Mandara a despacho um
decreto, sem que eu o visse; o que, em si, importava nada. Apenas, esse ato – e
era, menina-dos-olhos, o que criou o “Curso de Preparação à Carreira de
Diplomata”, uma das conquistas institucionais da administração Dutra e da
gestão Neves da Fontoura – suprimia, de golpe, os concursos diretos, deixando penivelmente por baixo os candidatos do interior, dos Estados. Vim
estouvado opor-me; riscou-se o quadro a corisco, feito raspar de garrotes em
escaramuça. Desfechou-me: “Alguém de Barbacena ou Cordisburgo? Ou de
Cachoeira, por exemplo...” – tive de repontar. “Isso nunca acontece!” – ele
revirou. “Aconteceu comigo...” – pus ponto. Digo, pontuou ele, sussurrado
só, numa de suas reações rapidíssimas: “Talvez não seja mesmo democrático...” Solilóquio peremptório. O Ministro pediu de volta o decreto, para
modificação; manteve o concurso de provas, excepcional e paralelo ao Curso,
inventou bolsas de recurso aos estudantes desprovidos.
Sei, nesse entestar ficamos de verdade ligados. Descobrindo também
que ele era, por constância e excelência, o democrata. Creio não ter encontrado outro assim inerentemente autêntico. Ideal, espírito, sentir democrático,
possuíam-no – como respirada quantidade, fundamento e arraigo, sua característica. Por aí sofria, pensava, acertava ou se enganava, persistia.
Escarafunchai-lhe a vida, e verificareis. Ralavam-no a engulho quaisquer conotações de regimes superados. Chegou a mandar proceder a original
escrutínio no Itamaraty, a respeito de mudança de horário. Seu conviver
demonstrava, porejante, a ingente crença. A mim, a quem o conceito da soberania do povo suscitava ainda visos meu tanto teóricos, ensinou-me que ela
tem outrossim carne e canseiras, tarimba e pão, consolação; mas, principalmente, certeza criadora.
E esse – revolucionário, o removedor, exemplar de cultura e humanidade, dado ao esforço progressivo e aberto a quanto de construtivo, visando
permanentemente ao bem da comunidade, admitindo a coexistência honesta
das ideologias – desatentou na temática da transformação social, dela se desavisou ou dessentiu-a, a grau de merecer tacha e pecha, não andou com o
tempo? “A idade que vivemos é a da cooperação niveladora” – proferiu.
Repetia-me citação: “Vivemos no seio de uma grande injustiça...” Detestava
toda sorte de usurpação, não toleraria o mínimo retrocesso, o rejeito de
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nenhuma das duras e graduais aquisições nesse plano, no qual somente não
colocava a urgência como um optativo categórico. Temesse, há de ser, qualquer sôfrega dissolução do genuíno no aleatório, receava o destabocamento,
caos, a má ordem. De feita, apostrofou-me: “Você pensa que a gente vive no
Céu?!” Desde menino destinado, e desde a adolescência entrado à lida partidária, e por uma carreira de seis decênios na estacada, prisioneiro de cívicos
intuitos – confez-se aos despóticos valores políticos da ação em superfície,
sem pausa para esfriar-se do tumulto e da força adquirida – incicatrizado
investindo sempre o imediato – e portador de um alarme.
João Neves vinha à direção dos negócios sabendo o aranzel do ofício.
Dominara encargos e responsabilidades de sua missão e enorme experiência
diplomática, de 1943 a 1945, em Lisboa, neutra, posto crucial pelo entrejogo
de meias manobras, pressões, urgidas decisões ponderosas. Comandante,
agora, e por duas vezes, desestreitado e no cluso, deu-se à faina de nossas relações internacionais: de maneira fôrra, lúcida, objetiva, sutil, decente e oportuna. Sei que, a pensar e realizar, ele se adiantava em toda iniciativa e dignificava
qualquer rotina. Documentado está o que pôde, conservado nos rascunhos e
registros. Apenas, o meu Itamaraty, mansão de equilíbrio e mourejo, fiel e
febril, muito mais do que fora se crê, e também uma Casa hierárquica, timbra
seus assuntos – não por cavilosidade, culpas, má-fé, senão rigor de precaução
essencial, moderação co-harmonizadora e universal regra específica de estilo
– pelo selo de “secretos”, “confidenciais” ou “reservados”. Do que ele fez,
sem subservir ou omitir-se, sem falsimilhanças, me penetro. Disto não darei
parte; nem serei quem deixe de deixá-lo sub rosa. Mas aqui inscrevo, como
premissa honrada e sustentada, a que, a 1.º de fevereiro de 1951, em discurso de posse, foi seu juramento: “Convém tornar explícito que, na condução
da política externa, o Governo – acima de tudo – velará para que aos interesses fundamentais do Brasil não se sobreponham, em quaisquer circunstâncias, interesses alheios.”
Reevoco-o: vejo, que trabalha, trabalha, à mão-cheia entusiasmada, no
retângulo-arena de seu gabinete. Solto lépido, serviçal que nem jovem secretário-de-embaixada, e a todo tempo impartível da exata dignidade, e da amenidade de irmão da gente, ingênita gentileza. Fazia conta do bem-estar e das
necessidades ainda que de servidores infimífimos. Manipulador agudo do
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concreto, descia, prático, a sugerir meios e aconselhar-nos na execução das
tarefas; e eu me envergonhava da minha entorpecedora e distanciadora precisão do absoluto, nas ocasiões em que, enrolado ele mesmo a debater tropel de
assuntos, em reuniões, tomava instante para passar-me expeditivos bilhetes de
auxílio –, solícito espontâneo, valedor constante, servidor de seus servidores.
Difícil de quadrar-se a tolhedores métodos, aparentemente um absorvedor
individualista, lia tudo, tudo capturava e examinava, produzia e orientava, sem
cessar, ditava com proba avidez. Arremetia grandes olhos a qualquer problema, não enjeitando a farinha por grossa nem o angu por duro, jamais avaro de
si. Nunca o vi bocejar; se estremunhava era como despertado gato. Seguro de
modos trastando exercitado autodomínio, inimigo de ênfases, dramaticidade
ou imponência, nem com ensombrar meio rosto se traía, ou só em quebrado
de segundo, no semicerrar o cenho; quando indicado, ensurdecia-se um pouquinho mais, polidamente. Temi, vez, que, devido a raso descoincidir de
índoles e vistas, estivesse-o menos socorrendo que estorvando, e o interpelei:
“Ministro, como é que o Senhor me suporta?” (Nessa manhã, de seguida,
espalhara eu alguns de seus projetos, tendo-me como isolador ou mau-condutor contra as descargas de bateria poderosa). Retrucou-me: “Porque nós nos
completamos... Você é a minha consciência mineira...” Por certo assim ministrava-me sua natural generosidade, propinado automático agrado de político;
vede, porém, que na tirada predominava pico do sense of humour, absolutamente indispensável e uma de suas riquezas. Senhor na indubiedade, sem
intricantes vacilações, destorcido era que puxava pelos mais complexos fatos;
nem se furtando de abrir janela ao vento. Discorria-os a fino e gume ardor
inteligente, seja sobre a tábua da justa medida e bom senso. Sabia esperar,
conquanto suponho achasse que esperar é dar-se em hipoteca. Nada desandava, entretanto, nem desconchavando mesmo a quem não afeito a esse ritmo e
velocidade de espírito. Inteligência que ao auge resplêndida se exercia, quando
no aperreio do arrocho e já a horas de estalar, sem beirada o prazo. Dele
então se inesperava: faísca, a inédita ideia, terminante, ou a útil definição, saltada acima, brasa. Ainda mais se em contenda. Parece mesmo que, para com
toda a eficácia fixar-se a escogitar coisa do correr comum, primeiro carecesse
ele de atribuir-lhe sentido adverso hostil, para acometida e de vencida.
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“Mas meu signo era claramente o da luta” – vem descobre. Decerto.
Seu era o signo do Escorpião, sob cujo influxo hoje transpiramos, campo-de-força de Marte. Scorpio reparte a seus filhos, com senso extra dos deveres e
força-de-vontade tremenda, a pugnacidade decidida, intrepidez, gosto da
rusga e da guerra. Fazem aos punhados inimigos. São políticos perigosos. O
sujeito do Escorpião desfaz no risco, não alui por temor nenhum, defende-se
atacando, nutre-se do conflito, dele extrai renovada substância ao contrário de
despender energia nervosa, resiste até à morte. João Neves, a gente encontrava-o amofinado, perrengue, pessimista, e já se sabe: embaraçava-o a apatia dos
entreatos pacíficos, atolava-se na tranquilidade. Ele não via o sol nos belos
brejos, horizontais. Depois, a gente voltava, e eis ora o homem sem achaquilhos e o acessório, são, alegre esportivamente, suas forças todas enfeixadas.
Pois então, é que de novo em patriótica briga – era o realizar-se e renitir –
o entrevero! Disso deixa conhecimento: “a poesia da peleja”, “o sabor agradável dos embates”. Define-se? “Por uma longa experiência, estou convencido de que a consciência do perigo e a certeza de vencê-lo influem uma
grande paz nos espíritos atribulados.” Daí mais sua filosofia, ou, melhor,
Weltanschauung, resoluta cosmovisão, que era já a de Jó, de Uz. Diz: “Toda
segurança é aparente, todo bem-estar terrivelmente interino.” “A escolha e a
luta são nossas inseparáveis companheiras.” Portanto: “andava sempre, como
se diz, com sete sentidos. A vida é uma perpétua emboscada.” Só que com
ainda escorpiônica sensatez, mas nada de supérfluas cautelas; e humano não é
sinônimo de paradoxal? Refrega durante e em avante, sim, desembuçado respeito pelo contendor. Nem o estúrdio potencial de ódio do Escorpião podia
com sua não menos inata magnanimidade.
Então – e ele e Vargas? E ante Aranha? A dúvida pertine e o ponto pertence, cortando aqui desconversa, porquanto dentre bando e numeroso escol
– os brasileiros grandes do Rio Grande – plano adiante inscritos na mesma
moldura: tríade que em conjunto giro insólito a História nos trouxe. Impende
a pergunta. Resposta, Deus sabe, só sou contador. Vínhamos, por exemplo,
de visitar Oswaldo Aranha – feérico de talento, brilho, genialidade, uai, e
daquele total conseguido esculpir-se em ser – e Neves pauteou: “Você estava
extasiado, empolgado...” Mas vi e já advertira em que não menos cedia ele à
cordial fascinação. “Sagarana (sic sempre), cuida disto para o João...” – tele89
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fonava-me Aranha alguma vez. Prezavam-se e queriam-se, alta, gauchamente;
a despeito de quaisquer despiques, queixas, rixas, unia-os a verdade da amizade. Getúlio Vargas, muito falávamos a seu respeito, compondo uma nossa
tese de controvérsia. Meu interesse, sincero, pela imensa e imedida individualidade de Vargas, motivava-se também no querer achar, em sã hipótese, se era
por dom congênito, ou de maneira adquirida mediante estudo e adestramento
que ele praticava o wu wei – “não interferência”, a norma da fecunda inação e
repassado não-esforço de intuição – passivo agente a servir-se das excessivas
forças em torno e delas recebendo tudo pois “por acréscimo”. “Enigma
nenhum, apenas um fatalista de sorte...” – encurtava João Neves, experimentando fácil dissuadir-me. Mas, apto ele mesmo ao mistério, sensível às cósmicas correntes, à anima mundi antiga, teria de hesitar, de vez em quase, também a memória cobradora beliscando-o. “De fato, o Getúlio dá estranhezas,
nunca ofegou ou tiritou, nem se lastimava de frio ou calor, que nós outros
todos padecíamos, nada parecia mortificá-lo...” – concedia-me, assim pequenas observações. Logo, porém, sacudia-se daquilo. Fazia pouco de minha
admiração-e-simpatia por Vargas, sem com ela se agastar. Diferença fundamental de temperamentos em contraste – o ousado opugnador sem coleios e
o elaborador expectante do contempo – de incerto modo inconciliava-os: por
um lado insofrido espenejar-se contra visco, de outra banda quieto apartar-se
de picadas. Voltas e contravoltas de longo acontecer, as vãs vicissitudes, fizeram o resto. Ou injunções de foro íntimo, públicas concepções diversas.
Aproximações, afastamentos, reaproximações, como termos periódicos,
patenteiam nada de outro que uma forma do kaempfende Liebe, de afeto
combatente. Demais, não se pisaram nem cuspiram nos ponchos, haveriam de
entender-se, dia ou dia, em fim; já não pelo hábito caroável e em tradição
cavalheiresca, mas por vinculação predeterminada e obedecida, acima de dessemelhanças ou revergências no obscuro e ambíguo das causas transitórias.
Lembremo-nos sempre do que ainda não houve. Retirou-lhes a tragédia a
extensão dessa substância amorfa e escolhedora – o tempo. Esta horária vida
não nos deixa encerrar parágrafos, quanto mais terminar capítulos. Entanto
que, como viável esteira do próprio tempo, só nos resta, a nós, cegos rastreadores, o desconjuntado flou de uma má montagem. Recordo: “As coisas estão
amarradinhas é em Deus” – entimema único que punha em acordo minhas
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Vovó Chiquinha, de Traíras, no Rio das Velhas, e Vovó Graciana, de um
povoado do Paredão do Urucuia.
Mesmo em meio de Política.
Salteai-o nos tomos de crônica comentada – Borges de Medeiros e seu
Tempo e A Aliança Liberal e a Revolução de 1930 – em que João Neves da
Fontoura nos estende texto digno de estadista sarado, de marca. Asseado
depoimento, razoado a rigor de cunho positivo, nas formas da lógica; entrediz-nos entanto, quando por zelo explanador ou afã de interpretação, o titubear do autor, testemunha ou personagem, frente ao desconforme improviso
dos casos e rente ao ultrapropósito de acontecimentos. Tal quer-se transparente para objetividade e acurácia – e a transparência pressupõe fundo luminoso – tão logo tem de citar os “altos juízos”, os “desígnios” da Providência,
seu “império”, o “papel” que ela lhe distribui. Alega antecipações, não pode
“desviar o pensamento de certas forças imponderáveis”, reitera menção de
outroversas coincidências numerológicas. Duvida enfim do plano empírico:
“Sonhos ou realidade? Será que a gente vê mesmo, com exatidão, as pessoas e
as coisas?” Nem estamos em Alexandria ou Ásia, mas soletrando verídico
relato de um americano latino, de ideias ordenadas.
Supersticioso, sim; e claro. Superstição não preconceito, o ilusório;
antes quase Poesia. Percepção e arejo, defensivo psíquico automatismo, uma
respiração cutânea do espírito, talvez. Soubesse que Poesia é remédio contra
sufocação. (Acompanhei-o, primeira sexta-feira, aos franciscanos, achávamos
benigno gesto sob apaziguadoras signas de ensalmo. Não empreendia longa
viagem, sem à última folga visitar igreja, mas assim mobilizava-se era para o
que der e vier do agir. De outra levada, voltávamos de Petrópolis, rodamos ao
Outeiro de São Bento, aplicaram-nos os monges a bênção de São Brás, 3 de
fevereiro, acesas as velas cruzadas, era como em remoto em meu Cordisburgo
sobre o Ribeirão-da-Onça, a gente reentrava a intacta confiança e infância.)
Sabe-se disto – que justo os rijos fazedores, de maneira calada ou confessada
têm de ser no particular susceptíveis ao mais, captem os cantos de todos os
galos. Tudo, pela metade, é verdade. Os extremos já de si sempre se tocam,
antes que tese e antítese se proponham.
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Mas, esse tom intuicional, aquela atmosfera passada de eflúvios, compertencem ao que se espera de currículo descrito por homem público? Talvez
não; tanto nuamente são mesmo é da vida.
Salvo dissermos ainda do individido discernis entre obrigação e vocação, tendência e necessidade. João Neves foi político por encaminhamento,
determinismo ambiente, renovados ditames; não por vício. Melhor, por recorrente ecologia pessoal como inevitável campo de ação, a metade estática do
fadário – seu dharma. Estou-lhe no eco: afirma que em Política sempre caminhou e subiu dando as costas aos mais entretidos desejos, até mesmo aos propósitos mais fincados. Dela diz ter sido, “talvez hereditariamente”, sua “fatalidade”. Vê, nela litigando, a imposta relatividade que a macula – bem em intenção, mal necessário. Aí dá-se outra medida de sua nobreza e rareza. De fato.
Surpreendi-o, amiúde, no vivo. Uma vez, por exemplo, descansávamos,
especulando disso e daquilo, chegou-se a confronto entre o político e o artista. Precipitei-me a grado de argumentos e exercício. Neves, repartido absorto,
externou-se então em frases muito planas, não dissertava, recordava. Falou das
obras que pudera promover na Cachoeira, de tanto que no Brasil precisava de
urgente ser feito, imaginava humildes enormes realizações. De ato, entendi. O
que ele pretendia e perseguia era a política substantiva, seu discreto cívico
exercício e trabalhosa consecução, sacrifícios pelo cabedal coletivo, a concreta
causa do povo: culto aprendido, desde quando contemplava famoso manifesto de Júlio de Castilhos, impresso em cetim branco, num quadro no escritório
do pai – que ele acompanhava, a cavalo, em suas idas de chefe local do município. Colocava-a alta, mas na escala dos deveres, sem refugar nem reter seus
aspectos subalternos.
Provável porém daí também decorram as constantes negativas que o
embaraçaram na falácia das situações vitoriosas: um sobrevir de empecilhos
between the cup and the lips, entre a colher e a boca perdendo-se a sopa, e o
obstinado opor-se da perfídia imanente às coisas, die Tüecke des Objekts. Cabia-lhe, nas campanhas, “receber os primeiros e os últimos golpes”, entanto que,
“na hora das honrarias e do postos”, sofrer as “injustiças e preterições” – diz.
Tenho que o onerasse o handicap de excessiva sensibilidade, com a
mobilidade, mercurial, consequente; mais alguma incontida impaciência de
idealista. Faltavam-lhe, além da gana irracional que em vontade-de-poder se
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revela, blindagens grossas, densidade epidérmica, o quanto de macicez para o
desempenho do calibanato. Da sensibilidade e inteligência tem-se sempre de
pagar ingrato preço.
Por contra, que formidável campeador, quando na oposição, aquelas
mesmas aparentes limitações o faziam, com destaque dado e conquistado! O
que se pensava dispersivo, plástico e fragmentário, resolvia-se em flexibilidade
presta, multiplicados meios e órgãos de movimento e ataque. A fartura de
antenas sensitivas provia-o de incomparável tino, quase adivinhador.
Funcionavam-lhe engenhadas as imaginosas aspirações, vezesmente, sem relaxe; tanto quanto jogando-o ao arranque de superação a própria experiência de
reveses. Tremendo, ei-lo, contendor duro, conspirador sério, conferindo força
de persuasão e evidência convincente, inchante fermento; pequeno polegar,
malasarte, malino não maligno nem maquiavelhaco, mutuca – como Sócrates
de si mesmo na Apologia diz-se “a mutuca de Atenas” – ou melhor, na pressa
não reta das abelhas em vôo, à mão-de-deus-padre de táticas inseguras e certeiros desatinos, fogo em todas as frentes, não lhe importando perda de
chumbo ou pólvora. Espetáculo! Franzino a performar seus trabalhos-de-hércules. E, aqui, estamos no vértice do incontestável. Contai-os.
Revede, a etapas, o que dele guarda lasca e garra, e dívida à eficácia de
sua impulsão sustentada exata, à ponta extrema. Recitem-se, 1929/1930,
Aliança e Revolução: 1932 a epopeia da gente Paulista, que remeteu inadiável
em prumo Brasil; a vitória, 1945, da candidatura Dutra, por ele alevantada (e
recusara filar em mãos a sua, própria, com manilha e trunfo, posta por
Vargas); a campanha mesma pró-Vargas, 1950. Mas meramente marcos de
geodésica, ou, devo, digo, rebojos que mexem à flor de correnteza estrênua.
Drede detendo-me de algum juízo entre quer-que de homólogo ou díspar, aí,
eventos e causas. Quem julga? Apreendeu já alguém, sobre o fluxo dos fenômenos e dar-se de valores instantâneos, a ortografia das tortas linhas altas?
Seja sim obediente então a intenção – em que quanta composta coisa se insere, coalesce e coere. Teste-se, no mais severo balanço, sem encarecimento, de
João Neves da Fontoura: não um bélico tumultueiro, lansquenete, buscador
de vantagens ou construtor de revanches. Só o servidor enxuto. Sete-capotes,
rompe-gibão, tranca-porteiras, angico-branco, ouricuri que a queimada lambe
e poupa, quebra-machado, tamboril-bravo. Até ao final, montou guarda.
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Mas, Política, tempo e modo, mudavam em antes não visto acelerar-se,
ultrapassante, enquanto que a idade pegava-o já com meio frias meias mãos;
tanto o viver vai maior e mais ligeiro que a gente. “A vida é uma série crescente de restrições” – falava-me. Rejeitara ainda ser Ministro do Exterior do
Governo Kubitschek. Na lonjura as trépitas festas de orador – e a diminuição
auditiva (dizia-se ele um “hipoacústico”) toda maneira tolher-lhe-ia a tribuna
polêmica. Embora, à altura, procurado sempre para opinião e conselho, irradiador, prezada mais sua presença condutora. Então entrou à imprensa que
nem a outra paliçada. Formou de jornalista, dos pontualmente mais atuantes,
em artigos e editoriais, coraçonados, escorridos, acertantes, de destopeteada
bravura. Das coleções de O Globo, por mencionar, estariam de desentranhar-se, desses, volume e volume.
E envelhecia bem; isto é, tomava posse do passado. O passado também é
urgente. Abriu-o em todas as páginas. Escreveu as Memórias. Narração e
demonstração. O lutador conta – descreve as passagens de próprias guerras, fama
devida... – perfila-se. Máxime. Não era homem de não prosseguir, ao sol-entrar,
quando a lembrança cria exemplo. Fez grande, importante livro. Tirando-o de
cadernos, maços de documentos, tanto quanto do tutano da memória, mesma,
objetiva e afetiva, recuo montante. Mais de sua arte de rever e aviventar, forte
honestíssima. Fiel às amizades e às inimizades; leal, acima, à verdade, perceba-se.
Ivan Lins refere como João Neves fiou-lhe a ler os originais e tomou em rigorosa
atenção todas as retificações; procedeu também assim com outros, igualmente
íntegros e fidedignos. Quis ser justo, daí o escrúpulo e cuidados para com os
fatos. Vereis que pôde falar, em desaparato, do muito que foi, “a contragosto, e
o imenso que não quis ser”. Seu ethos – o da era, que começa, dos comportamentos a descoberto – é o roteiro esforçado da fé e a dinâmica da humildade. A
de homem culto: o que sabe pensar. Por outra parte, são as Memórias livro de
que se honrará a nossa cultura. Relede-o. Jamais enfara; cativa e gratifica, a cada
volta; com ele se convive. Tudo põe e repõe, desenredado, simplificado, pormiudamente humano, com tato e lisura, tanto bastante. João Neves nele confessa-se,
espontâneo e discreto, desimpedido e comedido, como um recibo de entendimento, como o clamor de um cochicho. Vem franquear, a quantos, um fundo de
consciência, o centro de sua personalidade. Ele mesmo – transretratado. Direi,
escreveu-o para o Juízo Final, como todo livro deveria ser escrito.
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Seu fervor literário aliás se extravasava sempre. Lido, lia em dia, fazendo das leituras a um tempo húmus para a mente e estímulo às ideias que
povoavam-lhe aqueles retidos “territórios íntimos”. Dividia-os, entanto, prazeroso pleno conversador, nos entremeios da ação, lembro-o de novo: quaisquer vezes, quando a gente corria – Allons-y! – estradas de Flandres e
Holanda, ou passeando sós longo-praias de Ipanema e Leblon, ou tomando
chá à beira do Marne, qual se sob sombra de um plátano à borda do Ilissos,
quer debaixo de caraíba ou umbu, vendo a covilha ou a chapada.
Nem esqueço, em Bogotá, quando a multidão, mó milhares, estourou
nas ruas sua alucinação, tanto o medonho esbregue de uma boiada brava.
Saqueava-se, incendiava-se, matava-se etc. Três dias, sem policiamento, sem
restos de segurança, o Governo mesmo encantoado em palácio. Éramos, bloqueados em vivenda num bairro aristocrático, cinco brasileiros, e penso que
nem um revólver. Recorro a notas: “12.IV.48 – 22h55. Tiros. Apagamos a
luz.” Mas, o que, com João Neves, por sua calma instigação, então discorríamos, a rodo, eram matérias paregóricas: Paleontologia, Filosofia, Literatura;
ou lembrava tropelias brilhantes de seu Sul, citava o saudoso nosso Dr.
Glicério Alves, nobre tipo humano, do melhor gaúcho e amigo. E todavia foi
sua determinada e ativa decisão um dos ponderáveis motivos por que a IX
Conferência se manteve na capital andina, adiante e a cabo.
Sua contenção derivava do bom gosto, essa forma ameníssima de
renúncia; imolava-se, diário’diuturno, com naturalidade. Daí a gentileza de
espírito e elegância de maneiras – econômico de corpo mas nãonadamente
mesquinho, petulante ou cosquilhoso – jamais vulgar nem em desclasse. E a
permanente galanteria: portava-se com sua netinha Fátima como se perante
uma lady ou um flirte. E no neto Joãozinho já visse futuro o adulto, seu continuador em renome, renhir, responsabilidades. Sob o afoito combativo, a
gente acertava mais, sempre, a tranquila sabedoria do medimento: sophrosyne.
Não punha contra si em movimento os mecanismos da Nêmesis. Era quase
como um menino que ele pedia alguma coisa à vida. Compreensivo, notava-se
pela benevolência e de-sobra tolerância: “Ninguém muda ninguém...” – não
julgava. Usava e dava a esperança. Imortal é o que é do sofrido e espírito; tudo,
abaixo daí, é póstumo. As coisas que ele me disse não se afastam com o tempo.
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E expande-se: “... cada alma vai sentindo, na descida do caminho, a ânsia de
se devotar a deveres mais altos do que as paixões públicas.” Tem-se então, imediato, avançando dos grandes fundos, outra extraordinária personalidade, Arthur da
Silva Bernardes, que faleceu súbito, em meio à lida lúcida, mas deixando, como
por toque de preconhecimento, num derradeiro bilhete: “O fim do homem é
Deus, para o qual devemos, preferentemente viver. Eu, porém, vivi mais para a
Pátria, esquecendo-me d’Ele” – pedindo ainda aos amigos, correligionários, e aos
de boa-vontade, que com orações o ajudassem a resgatar aquela falta.
João Neves, tão perto o termo, comentávamos, suas filhas e eu, temas
desses, de realidade e transcendência; porque agradava-lhe escutar, ainda que
não tomando parte. Até que falou: “A vida é inimiga da fé” – apenas; ei-lo,
ladeira pós ladeira, sem querer fim de estrada. Descobrisse, como Plotino, que
“a ação é um enfraquecimento da contemplação”; e assim Camus, que “viver é
o contrário de amar”. Não que a fé seja inimiga da vida. Mas, o que o homem
é, depois de tudo, é a soma das vezes em que pôde dominar, em si mesmo, a
natureza. Sobre o incompleto feitio que a existência lhe impôs, a forma que
ele tentou dar ao próprio e dorido rascunho.
Talvez, também, o recado melhor, dele ouvi, quase in extremis :
“Gosto de você mais pelo que você é, do que pelo que você fez por mim...”
Posso calá-lo? Não, porque sincero sei: exata estaria, sim, a recíproca, tanto a
ele eu tivesse dito. E porque deve ser esta a comprovação certa de toda verdadeira amizade – impreterida a justiça, na medida afetuosa. Acredito. Nem creio
destoante ou mal assentado, numa solene inauguração de acadêmico, sem nota
de despondência algum conteúdo de testamento. Giremos a perspectiva.
Ainda talvez mais que eu, ele vos agradeceria minha presença aqui,
aonde desejei vir – para o ver “claro e quieto” que Machado de Assis inculca.
Só não cismando, há-de-o, que em sua mesma vereda, a subseguir, orgulhoso
e transido, o elenco destes que ganharam vida difícil, trabalharam sem repouso e hora por hora renderam-se à intimação interna – escolha ou chamado.
Eles, Neves da Fontoura, Álvares de Azevedo, o que morreu moço, poento de
Poesia. Coelho Neto, amoroso pastor da turbamulta das palavras. Tenho-os
comigo. Pois não descendemos dos mortos?
Deferidos, entretanto, à simpatia dos vivos. Vós. Demais que vindo-me o
bom modo de vosso agasalho pela palavra de um a mim bem próximo, admira96
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do e querido, malungo, autorizado. Afonso Arinos de Melo Franco: capaz para
pretender-se “mineiro, totalmente”, por estirpe e por espécie, “das Gerais e dos
Gerais”; idôneo de declarar que tudo o que sente de mais espontâneo e natural
no seu espírito “tende a considerar intelectualmente e mesmo literariamente a
vida”; autor de A Alma do Tempo, que fundo releio, para alongamento e consolo, um dos livros maiores do pensar e sentir brasileiros; originário dessa
Paracatu – grande e memoriosa entre chapadões sertões –, e cuja estranha notícia, trazida por vaqueiros, boiadeiros, tropeiros, desde a meninice enriquecia-me
a imaginação, qual outro tanta maravilhosa Tombuctu, a depois do Saara,
sobrenomeada “a Rainha das Areias”. Dele temo e alegra-me ouvir afirmações
de doador muito entusiasmado; já que arriscado e conturbante é a gente se tirar
das solidões fortificadas. Trar-me-á, igual, simbólico, vosso primeiro abraço, o
escritor sem falsas e amigo sem falha: Josué Montello. Cumulo-me.
Nem aguentaria dobrar mais momentos, nesta festa aniversária – dele, a
octogésima, que seria hoje, no plano terreno. Tanto tempo a esperei, e fiz que
esperásseis. Relevai-me.
Foi há mais de 4 anos, a recém. Vésper luzindo, ele cumprira. De
repente, morreu: que é quando um homem vem inteiro pronto de suas próprias profundezas. Morreu, com modéstia. Se passou para o lado claro, fora e
acima de suave ramerrão e terríveis balbúrdias.
Mas – o que é um pormenor de ausência. Faz diferença? “Choras os
que não devias chorar. O homem desperto nem pelos mortos nem pelos vivos
se enluta” – Krishna instrui Arjuna, no Bhágavad Gita. A gente morre é para
provar que viveu. Só o epitáfio é fórmula lapidar. Elogio que vale, em si, perfeito único, sumário: JOÃO NEVES DA FONTOURA.
Alegremo-nos, suspensas ingentes lâmpadas. E: “Sobe a luz sobre o
justo e dá-se ao teso coração alegria!” desfere então o salmo. As pessoas não
morrem, ficam encantadas.
Soprem-se as oitenta velinhas.
Mais eu murmure e diga, ante macios morros e fortes gerais estrelas,
verde o mugibundo buriti, buriti, e a sempre-vivas-dos-gerais que miúdo viça
e enfeita: O mundo é mágico.
Ministro, está aqui CORDISBURGO.
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RESPOSTA DO
SR. AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO

Senhor Guimarães Rosa,
No dia em que me convidastes para receber-vos nesta Casa deixastes
claro que a incumbência não me era oferecida como fácil galanteria de concorrente à minha própria eleição.
As razões do vosso convite eram outras, mais substanciais e profundas:
provínhamos ambos, pelas nossas origens, daquelas terras largas do sertão
mineiro; mundão de léguas de campos, chapadas, catingas e rios; domínio do
sol e dos astros sobre a planura, cortado sempre por escassos, silenciosos
cavaleiros e suas boiadas.
Nossa zona sertaneja de Cordisburgo a Paracatu é presa a si mesma
mais pelos rumos dos rios e os desdobramentos dos tabuleiros do que pelos
traços dos caminhos, ou os marcos das povoações. Forma um quadrilátero
irregular, que começa à margem esquerda do Rio das Velhas, cruza o São
Francisco, atinge a banda direita do Parnaíba e se derrama para o norte, até
esbarrar nas douradas areias do Paracatu.
Pouco acima de Paraopeba, deixando à mão direita o Rio das Velhas, o
antigo Guaicuí dos índios, são os campos gerais desenrolados por Curvelo,
Corinto, até Pirapora, já no São Francisco, quase no vértice do ângulo do seu
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encontro com o grande afluente. Mas a nossa zona transpõe o São Francisco
bem mais embaixo; pega o Rio Indaiá com a sua Estrela e as suas Dores,
cobre o Abaeté e a velha terra de D. Joaquina do Pompéu; resvala o
Triângulo pelo curso do Paranaíba, englobando Patrocínio, Coromandel,
Monte Carmelo, Estrela do Sul, Abadia dos Dourados e transpõe o Rio
Urucuia, o Rio do Sono, o Rio da Prata, até fechar-se na isolada, na orgulhosa, na douta Paracatu do Príncipe.
Homem, cavalo e boi se integram naquela vastidão unida e no entanto diversa; conjunta pelas semelhanças e contrastes. Securas de retorcidos
chapadões e frescuras de buritizais nas veredas; paus de espinho e brancos
véus de noiva; onças e catingueiros; gaviões e siriemas; unha-de-gato e alecrim-do-campo: bravura e doçura em toda parte. Assim o homem e a
mulher sertanejos, bravos e doces, como Riobaldo e Diadorim, de Guimarães
Rosa; como Pedro Barqueiro e a Esteireira do primeiro Afonso Arinos.
A paisagem humana e social de Minas se distribui, também, mais pelos
rios do que pelas estradas. As bacias fluviais contornam e desenham a nossa
realidade histórica.
Ao sul, a bacia do Sapucaí guarda o perfume colonial da Idade do
Ouro, nas velhas crônicas de Ouro Fino, Campanha, Passa Quatro, São
Gonçalo e Santa Rita. A sudeste, a bacia do Paraíba relembra a Minas imperial dos cafezais, ligada à província fluminense, com seus barões barbados e os
seus palácios rurais, entre palmeiras. A leste, a bacia do Rio Doce é a Mata
republicana, a Mata das igrejas de tijolo sem ornatos, autoritária e eleitoreira,
terra dos coronéis municipais e dos caudilhos federais, como Carlos Peixoto,
Artur Bernardes, Raul Soares. Ainda a leste, a bacia florestal do Mucuri é a
Minas desbravadora de Teófilo Ottoni, sempre à procura do mar pelos lindes
do sul baiano e norte capixaba. Mais para cima, topamos a bacia do
Jequitinhonha e do Rio Pardo, que nós mineiros chamamos o Nordeste, e
que tem realmente muito de nordestina para os lados de Salinas,
Jequitinhonha, Joaíma e Pedra Azul. Depois da nossa bacia central são-franciscana, que é a maior do Estado, deparamos no extremo oeste as bacias do
Rio Grande e do Paranaíba, que juntas formam o Triângulo, império do
zebu, com as suas metrópoles ricas, tributárias de São Paulo.
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O ouro e o diamante se colhiam e se apuravam nas catas e datas de
beira-rio; o café cobria os morros desmatados junto às torrentes; o gado alçado se criava às soltas nas grotas e socavões, à fímbria das águas móveis.
A nossa civilização seguiu vagarosa, a pé e pata, pelas margens dos cursos d’água. A rude bota de couro d’anta do bandeirante e do minerador, o
passo tardo do boi e do cavalo do vaqueiro entraram e se espalharam junto às
águas, pelos tempos. Mineiros somos nós, homens de beira-rio, e é por isto
que sinto, na sua realidade mágica, essas criaturas são-franciscanas, cujas
vidas, cujas almas, a força do vosso engenho veio revelar ao Brasil e, já agora,
à Cultura contemporânea.
Vosso poder criador foi descobrindo, na sucessão das obras-primas um
mundo de símbolos, que testemunham realidades insuspeitadas da vida e do
espírito. À medida em que estas descobertas corajosas, de inspiração e de estilo, impunham as suas expressões e aluíam as defesas dos preconceitos e das
desconfianças, vossa glória foi se impondo, como se impuseram a dos músicos que captaram as desapercebidas combinações de sons; a dos pintores, que
ofereceram as outras visões do mundo; a dos escultores, que libertaram a
matéria das aparências naturais.
Escritor ligado à terra, às limitações temporais e espaciais de uma certa
terra brasileira, não sois, no entanto, um escritor regional, ou antes, o vosso
regionalismo é uma forma de expressão do espírito universal que anima a
vossa obra e, daí, sua repercussão mundial.
Sem dúvida exprimis o social – isto é, o local – nos vossos livros e,
neste ponto fostes, como nos demais, um descobridor. Manifestastes um
aspecto de Minas Gerais que o Brasil não conhecia: a vida heroica; o heroísmo como lei primeira da existência, na guerra e na paz, no ódio ou no amor.
Tivestes, é verdade, um antecessor, pelo menos, que conheceu e sentiu
o lado heroico da vida sertaneja: o autor de Pelo Sertão.
Mas o sentimento do heroico em Afonso Arinos é sempre individual;
dos indivíduos indistintos cria tipos de heroi, como o vaqueiro Joaquim
Mironga; de episódios banais extrai narrativas heroicas, como a do Assombramento. Mas a paixão do heroísmo se apresentando nas pessoas isoladas
torna-se lírica. Na vossa obra, ao contrário, perpassa uma espécie de frêmito
coletivo e trágico da vida heroica; não são homens isolados, são bandos e
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multidões, não são destinos, mas acontecimentos que, sem ser sobre-humanos, estão acima dos homens. O tipo se transforma em símbolo, o episódio
vira gesta e a narrativa assume os contornos da epopeia.
Mas esse regional-social, que se universaliza pela expressão simbólica,
não é talvez a parte mais reveladora da vossa obra. Ela se esconde no fundo
das almas, nos choques dos anjos e demônios que nos habitam e cujas lutas,
dentro dos vossos personagens, explodem como os raios, rugem como os ventos e se despenham como as enchentes da Natureza.
Não há na vossa criação espaço aberto ao inconsciente. Ao contrário, só
uma consciência sempre vigilante poderia surpreender e retratar, como fazeis, a
realidade simbólica. Nos momentos mais impenetráveis da vossa obra não
encontramos nunca o choque do irracional contra o racional, do inconsciente
contra o consciente; mas sim, e sempre, do simbólico contra o aparente.
Na verdade o símbolo, ainda mesmo na criação artística, é uma forma
misteriosa de revelação. Sabemos que a palavra grega indicava a aproximação
de duas partes divididas de um mesmo objeto, e este é o sentido que nos
ficou: a parte encoberta e a parte descoberta do real.
O símbolo difere do signo: o primeiro representa, o segundo indica; da
mesma maneira o simbolismo difere da ficção. A ficção não passa da suposição do que não houve, mas poderia haver. O simbólico oferece o irreal como
um aviso, um ensinamento, uma síntese anunciadora.
Nada de mais exemplar, didático e total do que o simbólico, que aliás
não devemos confundir com a obscuridade. O símbolo é em si mesmo claro;
obscuras são, às vezes, as suas relações com a verdade encoberta.
Nenhum movimento intelectual e espiritual usou com mais força e proveito o poder do símbolo do que o Cristianismo, sobretudo o Cristianismo
primitivo. Em Roma, nos muros apagados das igrejas protocristãs, nos corredores das catacumbas, sinto de súbito a força da fé ao deparar as cores esmaecidas do peixe que é o Cristo, da ovelha que são os eleitos, do bode que são
os condenados, e das lâmpadas de argila. A representação simbólica transmite-me uma espécie de emoção instantânea, capaz de trazer à tona da alma as
correntes fundas do amor e da aceitação. O símbolo é a chicotada do farol na
treva; será como a voz da presença humana, que chega aos ouvidos do caminhante extraviado.
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O simbolismo religioso e espiritual atua por meio de formas alusivas e
consagradas; em plano menos elevado, o simbolismo patriótico exerce sua
influência por meio de objetos convencionais: a bandeira, o escudo, as letras
iniciais. No plano estético-literário, o símbolo pode obviamente aparecer por
meio das palavras.
Não sou filólogo; longe disto, confesso-me um mau sabedor da nossa
língua, pois a estudei tarde, e muito mais nos textos literários compostos, do
que nas decompostas análises científicas.
Esta revelação que eu diria modesta (não fosse a modéstia atitude tão
estranha à imagem que de mim habitualmente se apresenta) é, no entanto, compensada por uma espécie de segurança, saída não sei se do tédio de começar
novos rumos de estudos, se da convicção de ser tarde demais para fazê-lo: a
segurança de que nem sempre escrever certo é escrever bem; a qual eu levaria
mais longe na admissão de que, muitas vezes, escrever errado não é escrever mal.
Quem vai, hoje, discutir se escreveis certo ou errado? Quem vai disputar o acerto clássico de linhas em um monumento gótico ou barroco?
Como falar em acerto e erro diante do vosso trabalho estilístico, que é
o maior esforço de lavor literário que o Brasil já conheceu na história das
suas letras?
Pode-se falar, isto sim, em sucesso ou insucesso; em idoneidade ou não
do instrumento linguístico para exprimir o que quis o autor; em beleza ou
boniteza de forma: mas nunca em erro ou acerto, que são, no caso, categorias
extravagantes. A opção está aberta, mas é puramente subjetiva, pois envolve só
a questão de gosto, por sua natureza ilimitada e indefinível.
Uma coisa me parece certa, certíssima, e peço licença para anunciá-la
frente aos mestres da língua que aqui vejo, um Aurélio Buarque de Holanda,
um Augusto Meyer: nada existe de popular em vosso estilo. De resto, os estudos procedidos a respeito pelos competentes confirmam plenamente o que
venho de dizer. Sem títulos para tentar uma crítica estilística de vossa obra,
procurarei, no entanto, resumir sobre vosso estilo as impressões que ele me
sugere como leitor, e que se vêm acentuando, à medida que, com o progresso
dela, de Sagarana a Tutameia, as vossas responsabilidades de construtor vão
aumentando vossa coragem e vossa confiança nos materiais e nos instrumentos com que construís.
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Não me parece possa haver comparação entre o vosso e o estilo de
Mário de Andrade, como algumas vezes se tem feito. A renovação linguística
que Mário se propôs era mais imediata, impetuosa e polêmica; em uma palavra: destruidora. O grande polígrafo tinha em vista, ao lado da criação própria, demolir, arrasar as construções condenadas da falsa opulência verbal ou
do academismo tardio. O trabalho de demolição se faz às pressas e, no caso
de Mário, com uma espécie de consciência humilde do sacrifício que impunha
à própria durabilidade. No vosso caso, a experiência, pela época mesma em
que começou, foi sempre construtiva. Não tendes em vista derrubar nada,
desfazer nada de pré-existente, mas levantar no espaço limpo. Não sois o citadino Mário, que precisava dinamitar o São Paulo burguês para erguer no chão
conquistado à Pauliceia desvairada. Sois o sertanejo Rosa, conhecedor dos
grandes espaços e forçado a tirar de si mesmo, no deserto, os antiplanos e os
imateriais da construção.
Devemos respeitar a Mário pelo propósito de sacrificar-se na destruição. Podemos admirar e partilhar em vós a esperança construtora. Não esqueçamos que os chapadões do Brasil Central permitiram, nas Artes Plásticas, a
maior aventura da liberdade formal do mundo moderno, que é Brasília. Ali
nada se demoliu, tudo se construiu, no campo livre.
Despertastes as inusitadas palavras que dormiam no mundo das possibilidades imaturas. Fizestes com elas o que Lúcio Costa e Oscar Niemeyer
fizeram com as linhas e os volumes inexistentes: uma construção para o
mundo, no meio do Brasil.
Tudo vai se formando, se conformando, na vida de relação entre os
homens, segundo as condições da mudança. Quando ela é mais intensa ou
mais rápida, como no nosso tempo e no nosso País, suas tentativas e experiências se acentuam e acumulam de maneira dramática. Por isto mesmo, no
mundo de hoje, a Sociologia Jurídica vê, no Direito, menos um sistema de
normas do que um processo de ajustamento. Novas concepções e novas regras
vão surgindo, que correspondem à face antes velada da vida.
Na Arte é o mesmo que se dá. As sondagens e descobertas feitas nas
profundezas do eu e do nós vão conduzindo as expressões, em todos os seus
reinos, que só aos que ficam na superfície – realidade parcial – parecem desligadas da realidade total.
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Mas o nós e o eu, se, por um lado, são universais, são por outro temporais e espaciais. Eis por que, quando as expressões artísticas renovadoras são
poderosas e autênticas, a vida condicionada e própria que lhes deu origem
encontra logo a sua repercussão mundial.
Por isso mesmo, a verdade das profundezas nelas contida toca em toda
parte aos que sentem a fundo a realidade contemporânea, antes mesmo que,
nos seus países de origem, elas tenham sido aceitas pelo convencionalismo
superficial.
Voltemos à comparação de há pouco. A arquitetura de Brasília e a
literatura de Guimarães Rosa provocam a atenção das elites intelectuais do
mundo, quando ainda podem encontrar desconfianças retardatárias no seu
próprio País.
Vosso prestígio de escritor é, com efeito, hoje, como a arquitetura do
Planalto, uma das conquistas mundiais da Cultura brasileira.
A transposição dos vossos livros para outras paragens já se deu em
alemão, em inglês, em francês, em italiano – enquanto aqui reclamam alguns
piadistas que eles sejam transpostos em Português. Não ferirei a vossa delicadeza com a citação de textos de apreciações que sobre os vossos livros foram
escritos por autorizados intérpretes de tantas culturas. Apenas, usando no seu
forte e autêntico significado um lugar-comum – e Montaigne já mostrava o
valor do lugar-comum quando entendido na sua original pureza – direi que
foram apreciações consagradoras.
No Brasil, igualmente, tudo o que conta em matéria de crítica literária
– um Alceu Amoroso Lima, que ainda há pouco publicou penetrante artigo
sobre o vosso isolamento nos cismos; um Afrânio Coutinho, um Antonio
Candido, um Paulo Rónai; o saudosíssimo Cavalcanti Proença, entre outros –
ensinaram ao leitor brasileiro a importância, que se pode honradamente chamar sem precedentes, da vossa obra.
Eu que vos falo não tenho títulos para opinar em tão alto conselho;
sigo os mestres. Mas, como leitor, vos digo em sã verdade que, entre os meus
patrícios, posso ter encontrado vocações literárias tão altas como a vossa, mas
nenhuma mais alta.
Sucedeis a um querido amigo meu, João Neves da Fontoura. Dele já
disse o que me competia em trechos como o que tivestes a generosidade de
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destacar. No vosso discurso, como habitualmente procedeis com os vossos
personagens, entrastes por dentro da personalidade moral, afetiva e intelectual
de João Neves. Mostrastes, como também fazeis costumeiramente, o homem
sofrido e inquieto que existia no fundo do orador brilhante; conseguistes, sem
eloquência, fixar conceitos sobre a eloquência que também penetram por dentro a arte tão erradamente considerada fácil da palavra. Nada ajuntarei ao
estudo que fizestes do grande homem público, a não ser a evocação de uma
frase dele a mim, a vosso respeito. Certa vez, falando-me do seu chefe de
gabinete, disse-me o ministro do Exterior: “O Rosa é o mais sutil dos mineiros; ele não deslinda nenhuma crise, porque evita que elas se formem.”
Vossa Cadeira na Academia é das poucas que se beneficiam, desde a
fundação, de um destino literário harmonioso. Ela é, pelo seu patrono Álvares
de Azevedo e pelos seus sucessivos ocupantes, Coelho Neto, João Neves e
Guimarães Rosa, essencialmente a Cadeira da palavra. Neste sentido, é contínua a linha do seu destino cultural. Mas a palavra pode ser entendida de duas
maneiras: traduzidas pelas expressões latinas de verbo e grega de logos.
Como verbo, vossa Cadeira é representada por Coelho Neto e João
Neves, como logos por Álvares de Azevedo e por vós. Na verdade, desde
Heráclito, a ideia de logos é diferente da ideia de verbo. No verbo, a palavra é
o instrumento de expressão do pensamento; no logos, segundo os intérpretes
do filósofo, a palavra é a razão profunda que movimenta e dirige a mutação
incessante da realidade; a revelação de uma razão superior que, dizem os mesmos intérpretes, unifica a diversidade e assegura a continuidade.
Por isto mesmo é que, no plano religioso, se diz que a divindade foi
antes de tudo a palavra, o logos, a razão determinante das aparências. Este
destino da palavra, mais revelador que descritivo, mais simbólico que racional,
destino ausente na obra de Coelho Neto e de João Neves, surge no entanto
em “Macário” e “Noite na Taverna”, de Álvares de Azevedo, como está presente um pouco em toda parte da vossa obra.
De qualquer forma, como verbo ou como logos, em verso ou em prosa,
a palavra é a ocupante perene de vossa Cadeira.
Curiosamente, na prosa de Álvares de Azevedo mais que na poesia, o
mistério do logos se entremostra sob as roupagens do verbo. Coelho Neto e
João Neves não se afastam do território do verbo, com a diferença de que
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Coelho Neto é muito orador na obra escrita, e João Neves muito escritor na
obra falada.
Vós voltastes, com novos recursos, à tradição do logos.
Dedicastes vossa vida, totalmente, à arte da palavra escrita. Vossos
deveres para com a função diplomática são cumpridos à risca, mas os prazeres
dela vos são indiferentes: a vida nos grandes centros mundiais, os prestígios
sociais e os seus símbolos, as satisfações epicuristas. Vossas viagens são feitas
para dentro de vós mesmo. Mares e céus tendes sempre convosco, no vosso
penhasco isolado entre Copacabana e Ipanema. Misturais seus azuis da
vossa janela mais que dos vidros fechados dos aviões ou das escotilhas dos
transatlânticos.
Entre vossos livros trabalhais obstinado, mais que indiferente ao apelo
do comum, dele desapercebido.
Entre mar e céu surgem da vossa pena as figuras imortais dos homens e
mulheres de um outro Brasil, que ambos conhecemos e amamos, o dos campos gerais e das savanas do São Francisco.
E, por meio deles, agitais os sofrimentos e paixões humanas. A língua
alemã, que bem conheceis, possui dois substantivos que indicam o homem e a
mulher, não como indivíduos, mas como entidades da espécie: der Mensch,
das Weib. O homem e a mulher tomados não genericamente, mas geralmente,
sendo que, quanto à mulher, das Weib, o nome deixa de ser feminino para ser
neutro, como que marcando os atributos mais altos da feminilidade, isentos
das contingências do sexo. Vossa representação simbólica desse homem e
dessa mulher, em síntese, chegou ao ápice na figura de Diadorim, homem e
mulher ao mesmo tempo. Há, para mim, outro símbolo na morte de
Diadorim, que é uma humana transfiguração. Vivo, na luta suja da vida,
ele era homem; mas morta ela se transfigura em mulher, sem sexo, neutra
como na palavra alemã, elevando-se a uma espécie de expressão mais alta
da humanidade.
Eu, que sem desdenhar minha Belo Horizonte natal sinto as profundas
raízes do meu ser em Paracatu, tenho condições especiais para penetrar a
atmosfera humana até o rigor e simbólica até o abstrato dos vossos livros.
Ginasiano, eu pendurava na parede do meu quarto um chapéu de trabalho de
vaqueiro de sola crua com alça para prender na nuca, e um outro chapéu de
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vaqueiro, este de cerimônia, negro, de barbicacho ou sujigola, e coberto de
caprichosos bordados de couro claro. Meu pai deu-me dois cuités trabalhados
com arabescos, que eu também guardava quase como objetos preciosos. Ainda
hoje, na minha casa, ocupa lugar conspícuo o belo oratório entalhado que veio
das nossas terras do Saco dos Lobos, à beira do Rio Preto, e comigo estão
também as chinelas de prata, de roseta transversal, do velho Arinos. A meu pai
conheci sempre com uns misteriosos guardados paracatuanos, velhos papéis de
família, livros antigos de vereança e de testamentos, retratos a óleo e fotografias e, alguma vez, o tonelzinho de umburana, com a paracatulina dourada.
Coisa curiosa, Paracatu é a princesa longínqua da vossa obra. De lá se
vem, mas lá nunca se chega. Paracatu, rainha destronada, reina a distância. A
moça de Paracatu, o boiadeiro que de lá chegou, as coisas que de lá contam,
que lá aconteceram. “Paracatu, terra dos refúgios”, como dizeis em um dos
vossos contos. Mas ninguém a atinge diretamente nunca, nos vossos livros, a
que eu me lembre. A cidade da minha gente é como a moça Diadorim, próxima e inatingível. Paracatu, flor da lonjura, estreia do antes, túmulo do depois,
é para vós, e também para mim, fonte inspiradora que borbulha de vez em
quando, na sombra.
Recordo vosso entusiasmo quando me perguntastes, certo dia, a respeito de um arraial nas cercanias da velha cidade sertaneja: “Como se chamava,
nos tempos, este lugar?” E eu vos respondi: “Barra da Vaca”. E logo se formou uma página com este nome.
Sr. Guimarães Rosa,
A Academia Brasileira de Letras, ao receber-vos, sabe que chama ao
nosso convívio uma das grandes figuras das Letras nacionais de todos os
tempos; o escritor que deu de fato uma dimensão maior à nossa realidade:
maior pelo rigor do pequeno e pela extensão do grande; maior pela profundeza do interno e pela leveza do externo; maior pela palavra – logos, trabalhada até o sacrifício.
Sr. Guimarães Rosa, é pela Academia Brasileira de Letras que tenho a
honra de receber-vos. Mas permiti vós, permitam os nossos ilustres confrades,
que, diante de Cordisburgo, o faça também em nome da Vila da Manga de
Santo Antônio e Sant’Ana do Paracatu do Príncipe.
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É grande honra, a que me concedestes, elegendo-me para Academia de
tão ilustres tradições e de tão larga projeção, no País e além de suas fronteiras.
Por ela passaram, desde sua fundação, e nela se reúnem muitas das mais notáveis figuras do mundo intelectual brasileiro. Eu vos sou profundamente reconhecido pela alta distinção que me conferistes e, sobressatisfeito diante das
perspectivas de tão amável convívio, como o de todos vós, orgulhoso de participar de uma Academia de prestígio internacional e cujo papel, exatamente
por ser de Letras, assume nos dias de hoje importância ainda maior do que
no passado. Essa, de que se revestem por toda a parte as associações de
pensadores, escritores e poetas – associações prepostas a premiar e a incentivar a livre criação literária em todas as suas manifestações. Por menos que
pareça, academias e sociedades dessa natureza, longe de perderem sua força
de influência e expansão no conjunto das instituições culturais, só tendem
a impor-se, e cada vez mais, em face do extraordinário progresso das ciências e das técnicas.
Pois esse maravilhoso mundo científico e tecnológico (e dele tenho eu
participado tanto quanto do mundo literário) inaugurou, pela própria acumulação tumultuosa de conhecimentos, a época das especializações, que nos
levam frequentemente a perder a consciência do todo, a visão global, para nos
aprofundarmos em campos cada vez mais limitados. O que, se do ponto de
111

112

RECEPÇÃO DO SR. FERNANDO DE AZEVEDO

vista científico e técnico é uma necessidade imperiosa e indeclinável, não
deixa de ser, do ponto de vista humano, ameaça, senão um perigo, para a
liberdade de pensamento e de crítica, e para a defesa e preservação dos direitos humanos.
Foi Ernest Renan que, em seus Dialogues Philosophiques, fez a terrível
previsão de que os cientistas que tivessem desvendado os segredos da
Natureza se tornariam, por suas descobertas e invenções, senhores do mundo.
Teriam eles o “controle” e o domínio dos governos. Mas o que, na verdade,
se verificou é que, recrutados e mantidos por governos, ditatoriais ou não,
acabariam por ser, em geral, instrumentos na execução, fria e implacável, de
planos, ainda os mais tenebrosos. Sem o quererem, certamente, mas porque
colhidos pela máquina governamental a que servem, e em que se tornam
indispensáveis em suas respectivas especialidades, e, portanto, em campos de
visões parciais, sem o alcance de consequências econômicas, sociais e políticas.
Mas, pensadores, escritores e poetas, que somos, por vocação e ofício,
“especialistas em generalidades”, na feliz expressão de Augusto Comte, atentos ao homem e à sociedade em suas paisagens tão variáveis dentro de uma
nação, e de um país para outro, o que procuramos aprender e fixar, nas criações literárias – poesias, ensaios e romances –, é a vida humana, de todas as
suas inquietações e angústias, aspirações e esperanças. Nesse mundo extraordinário – e, por que não dizê-lo? –, espetacular, que devemos às ciências e à
técnica, cujos progressos são imprevisíveis, porque já vão além das viagens
espaciais e das explorações planetárias, o nosso papel, o de pensadores, escritores e poetas, é de tal importância que cresce na medida em que se desenvolvem, quase em termos em que não podemos atingi-los, os progressos da
Ciência e da técnica, em todos os seus domínios. Domínios já conhecidos e
largamente explorados e em que sempre se encontram outros setores por
investigar em profundidade, e outros, e tantos outros que apenas se abrem a
pesquisas científicas e, em consequência, à elaboração de novas técnicas de
produção, de transportes e de comunicação. Mudanças inesperadas e em
todas as direções.
É pois, em academias como esta, a que nos orgulhamos de pertencer, e
em associações equivalentes, que se disputam a honra de lhe alcançar o prestígio e a influência, que se cria e se desenvolve o sentido humano, uma larga
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concepção do Humanismo que tem por base e estímulo a liberdade de criação, o espírito crítico e a independência de juízos, em todo e qualquer campo
em que opera a inteligência. É aqui, entre nós – como aliás, em graus variáveis
nas demais instituições que tenham por objeto e preocupação principal a criação literária e artística –, que se mantém mais viva a chama da liberdade e
mais vigilante a resistência a todas as formas de opressão. Escritores que somos
– não costumamos ver as coisas de um só ângulo, mas dos vários pontos de
vista de que podemos examiná-las. É por isso que pensadores, ensaístas,
romancistas e poetas são, em geral, dentre os intelectuais, os mais suspeitos às
ditaduras que procuram sempre, senão reduzi-los ao silêncio, cortar-lhes os
caminhos que possam levar à propagação de suas ideias. E, como o que nos
preocupa, acima de tudo, são o Homem e a Sociedade, em sua vida profunda
e em suas contradições internas, a fidelidade à nossa missão não tolera a cumplicidade do silêncio.
Pois o que está no princípio e no fim, nas fecundas aventuras do espírito criador na procura do domínio da Natureza por suas descobertas e invenções, é sempre o homem. O homem que não se desprende das máquinas mais
engenhosas que tenha construído, incapazes de se manterem vivas e eficientes
senão com sua presença nelas e o “controle” de todas, ainda as mais aperfeiçoadas, as que disponham de maior capacidade ou mais larga esfera de automação. O homem, em face do qual os que detêm o poder econômico e político assumem uma atitude senão de hostilidade, de expectativa armada... É para
ele que se volta, com uma reverência quase religiosa, Bertholt Brecht, em seu
pequeno grande poema: “Vosso tanque, General, é um carro forte / Derruba
uma floresta, esmaga cem homens / Mas tem um defeito, precisa de um
motorista / Vosso bombardeiro, General, é poderoso / Voa mais rápido do
que a tempestade / mas tem um defeito, precisa de um piloto / O Homem,
meu General, sabe voar e sabe matar / Mas tem um defeito, sabe pensar.” E,
como essa capacidade de pensar e de julgar alarga-se cada vez mais com as
novas técnicas de comunicação que tendem a ampliar suas áreas de influência,
é fácil compreender o papel reservado ao homem comum na reconstrução das
sociedades modernas.
O de que precisamos, antes de tudo, é o homem, como nos recordam
os admiráveis versos de Kanzo Uchimura, poeta japonês: “Não é de sistemas
113

114

RECEPÇÃO DO SR. FERNANDO DE AZEVEDO

exatos nem de sábios / Não de crenças de olhos rígidos / Nem de riquezas
grandes como montanhas / Nem de poderes com sorrisos encantadores /
Nem mesmo de penas poderosas / Precisa-se de Homens.” Mas, para a preparação do homem que pedem Bertolt Brecht e o poeta Uchimura, do
homem tout court, na plena posse de seus direitos e consciência de seu deveres, e com uma sensibilidade viva a tudo o que é humano, e, por isso mesmo,
universal, nenhumas instituições poderão contribuir mais do que as de Letras
e de Artes, que vivem e não podem desenvolver-se senão numa atmosfera de
liberdade de pensamento, de criação e de crítica, de pesquisa, análises e interpretações. O homem a que se refere o dramaturgo austríaco, e o de que realmente precisamos, nas palavras do poeta japonês, é o que tem mais vivo o
sentido do humano e que sobrepõe a larga e generosa ideia da humanidade ou
de humanismo a todas as especializações, científicas, técnicas e profissionais
por mais importantes que sejam. É na medida em que nos elevamos acima do
campo de nossas especialidades, para alcançarmos bem a visão panorâmica do
país e do mundo, que avançamos mais rapidamente e com maior solidez no
desenvolvimento da cultura de uma política da paz e na conquista de um
lugar no plano da civilização universal.
E isso tanto mais quanto soubermos superar, além dos perigos que,
para o Humanismo, resultam das tendências cada vez maiores à especialização, aliás de todo compreensível e indispensável, a superorganização e os
novos métodos de dominação dos indivíduos, que constituem graves ameaças
à pessoa humana. Foi Aldous Huxley, entre outros, que, em seu livro
Admirável Mundo Novo, nos alertou contra esses perigos, com suas terríveis
previsões, não desmentidas, mas já confirmadas por fatos e experiências. “A
nova civilização [observa ele] sofre dos males da superorganização, que é uma
decorrência do rápido progresso da tecnologia. É preciso evitar que a organização seja um fim e não um meio.” Já nos prevenia Huxley contra a prática,
nos Estados totalitários e por ditadores de espírito científico, de métodos e
com resultados positivos, para dominarem os indivíduos e deles se servirem
como de instrumentos dóceis em suas mãos. Entre essas técnicas de dominação apontou a lavagem do cérebro (Brain Washing), já tantas vezes adotada
com êxito nos Estados totalitários, o ensino durante o sono hipnótico, a
sugestão subliminal e as drogas químicas que atuam sobre o cérebro. Contra
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todos esses métodos que surgiram do progresso extraordinário da tecnologia
e dele se alimentam, é que se levantam e se mobilizam as forças sociais, estimuladas pelo mundo de pensadores, escritores, poetas e artistas para os quais
a liberdade de opiniões e de crítica e a dignidade da pessoa humana residem à
base e constituem a fonte renovadora da Civilização.
Não fosse a importância do problema que acabo de colocar, e que interessa fundamentalmente a todos nós, e poderiam parecer-vos longas demais
essas reflexões preliminares. Mas estão elas perfeitamente justificadas não
somente pelo alcance dessas questões, em si mesmas, como também pela
notável contribuição que, com seu sentido profundamente humano, nos trazem, para as encararmos mais de perto, o patrono desta Cadeira, Franklin
Távora; o seu fundador – Clóvis Beviláqua, e o nosso saudoso antecessor,
Carneiro Leão. Todos eles, em seus setores respectivos, preocupados, de fato,
mais com o homem, a sociedade de seu tempo e a sua formação. Franklin
Távora, cearense de Baturité, que abriu caminho, com suas novelas, ao
Naturalismo e ao Regionalismo, fixando em cenas de vida rústica e sertaneja
tipos apanhados por observação direta. Romancista que ou se detinha na análise da vida e dos costumes que se desenvolviam à volta de si mesmo, sob seus
olhos, ou se comprazia em revivê-los do passado, sobretudo do século XVIII.
Tendo desaparecido muito cedo, aos 46 anos de idade, depois de uma vida
tão curta quanto dolorosa nos últimos anos, deixou obra de vulto e valor bastante – como contos, romances, trabalhos polêmicos e de crítica literária –
para que os fundadores da Academia o elegessem patrono de uma de suas
Cadeiras – esta que tenho hoje a honra de ocupar.
Não menos sensível e humano, em uma vida tão rica de ensinamentos
quanto sua obra magistral, no domínio das Letras jurídicas, é esse outro cearense, esse, de Viçosa, grande brasileiro. E, por isso mesmo, escolhido para
completar o número dos 40, quando se fundou a Academia Brasileira de
Letras. A nossa Academia. Chamou-lhe um “santo leigo” Antonio Gomes
Robledo, em sua Filosofia en el Brasil. E o era de fato pela dignidade de vida
e austeridade de costumes como por sua benevolência e afabilidade. Professor
da Faculdade de Direito de Recife e da do Rio de Janeiro. Consultor Jurídico
do Ministério das Relações Exteriores, cargo em que sucedeu a Amaro
Cavalcanti. Membro da Corte Permanente de Arbitragem, tendo subido tão
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alto nas ciências jurídicas e na sabedoria – a da compreensão humana, diz-se-ia tão despreocupado de si mesmo quanto mais o olhavam com admiração e
reverência os que o conheciam. A Casa de Machado de Assis teve o privilégio
da convivência dessa rara figura humana que, atingindo os 85 de idade, dos
quais 47 na Academia, nada perdera de sua capacidade de atrair e edificar, por
seu saber e por seus exemplos: Guerra e Tratados, Memória Histórica,
Direito Público Internacional, a História da Faculdade de Direito de Recife
(em 2 volumes), a Filosofia Positiva no Brasil e A Doutrina de Kant no Brasil
são alguns de seus trabalhos – dos mais importantes, uns e outros, dos mais
significativos da riqueza e variedade de seus interesses intelectuais e de sua
notável cultura e erudição.
Mas o acadêmico a que tenho a honra de suceder, na Cadeira, a 14, a
cujo patrono e primeiro ocupante acabo de prestar as minhas homenagens, é
Antônio Carneiro Leão – educador que o foi – e exemplar, de espírito aberto
e renovador, ensaísta e sociólogo. Se lhe acompanharmos atentamente a longa
e brilhante carreira, o que, antes de tudo, nos surpreende e edifica é sua fidelidade – não digo intransigente, porque, nele, era quase instintiva e natural, à
sua missão de mestre e educador. No magistério e na administração pública,
nunca se afastou das áreas educacionais, em que se especializou, tornando-se
uma de nossas maiores autoridades. Foi, na administração pública, diretor-geral da Instrução em Pernambuco, e mais tarde, de 1923 a 1926, no
Distrito Federal, quando Prefeito Alaor Prata, no Governo Artur Bernardes.
Professor, ele o foi e dos mais ilustres, de Administração Escolar e de
Educação Comparada – campo de estudos em que deixou importantes contribuições. Jornalista, colaborador assíduo de jornais e revistas do País e do
estrangeiro, não consegue subtrair-se à atração que sobre ele exerciam os
debates sobre problemas de Educação e Cultura. Se se afasta do País, em missões oficiais ou para dar cursos no estrangeiro, sobretudo em Universidades
da França, os que professa de preferência concentram-se sobre o Homem, a
Sociedade e seus problemas educacionais.
Professor visitante de Universidades europeias ou americanas, conferencista, participou, a convite ou na qualidade de representante de instituições
culturais do País, dos trabalhos e da direção de vários Congressos
Internacionais de Sociologia e de Educação. Numerosas, as viagens que
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empreendeu ao estrangeiro, para estudos e contatos com grandes centros culturais. Os títulos que adquiriu e as honrarias de que, por toda a parte, se fez
merecedor são um testemunho dos mais significativos das simpatias e do respeito com que era sempre acolhido. Ele passou a fazer parte, como sócio
honorário ou membro correspondente, de treze Academias, Institutos ou
Sociedades, entre os quais o Instituto de França, em que sucedeu a John
Dewey, a Real Academia Española, a Academia de Ciências de Lisboa,
Academia e Instituições Científicas da América Latina. A Universidade de
Paris, a do México e cinco das Universidades argentinas conferiram- lhe o
título de doutor honoris causa, e não menos honroso o que lhe concederam
Sociedades de Cultura, de Sociologia e Artes. Por onde quer que passasse,
como se vê, iam-lhe, naturalmente, ao encontro honrarias e distinções.
Todas as atividades a que se dedicou, no magistério, em aulas, seminários ou cursos de conferências, no País e além de suas fronteiras; as viagens
que realizou, por muitos de nossos Estados e pelo estrangeiro, e, particularmente, à França e Portugal, aos Estados Unidos e a países latino-americanos,
as homenagens que recebeu e os títulos com que foi agraciado denunciam não
somente as simpatias que tão facilmente conquistava e o prestígio que seu
nome alcançou. Revelam também, e sobretudo, um largo sentido humano, a
capacidade e o desejo de comunicação e de participação. Dir-se-ia que não se
encontrava consigo mesmo senão comunicando-se (pois viver é conviver) e
que, quando se isolava, era para se preparar para novas incursões em paisagens
humanas e culturais diferentes. Sair, saía sempre, não para ver a Natureza, na
extrema variedade de seus aspectos, a que, pelas poucas referências que lhes
fazia, não parecia muito sensível. Mas para multiplicar seus contatos com pessoas daquém e dalém-mar, ouvi-las e falar-lhes, e sentir assim mais de perto
o homem em climas, condições e culturas diversas. Ele cedia ao impulso e
quase à necessidade de se pôr em contato com os homens e particularmente
com aqueles que eram ou que ele tinha por expressões mais significativas
quando peregrinava por próximas ou longes terras. Se viver é, como dizia eu,
conviver, poucos terão vivido mais intensamente do que Carneiro Leão, cuja
vida foi a que Nietzsche definiu como uma unendliches Gespräch – uma
conversação interminável.
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É de surpreender, porém, que, com tamanha atividade no magistério e
na administração pública, e com tantas viagens dentro e fora do país, nunca
lhe tivesse faltado tempo para produção intelectual. Para estudos e livros. E
são tantos nos diversos campos que percorreu, como educador, ensaísta e
sociólogo; nos domínios da educação teórica e prática – além dos trabalhos
que desde a mocidade vinha publicando sobre educação popular, moral e tantos outros problemas educacionais, ele enveredou por outros muitos de não
menor interesse e significação. Entre eles, destacam-se O Ensino na Capital
do Brasil (1926), O Ensino das Línguas Vivas (1935), Tendências e
Diretrizes da Escola Secundária (1936), Introdução à Administração Escolar
(1939) e Adolescência, seus Problemas e sua Educação (1950). Uma série de
pesquisas e reflexões sobre problemas da educação nacional que nem sempre
se publicaram em livros, e permaneceram não digo perdidas, mas dispersas em
numerosos artigos, discursos e conferências, divulgados integralmente ou em
seus trechos principais. Carneiro Leão, grande educador, preocupado com
problemas escolares que lhe interessavam mais do que quaisquer outros, não
podia nem consentia distrair-se dos campos de estudos que habitualmente
percorria para melhor servir à Educação e seus problemas.
No ensaísta das Palavras de Fé (Ensaios sobre a História das Bandeiras), 1928, de Planejar e Agir (1942) de Nabuco e Junqueira (1953) ou
Victor Hugo no Brasil (1959), todos, históricos e literários, estava sempre
presente, sem o querer, o educador, atento em todas as questões que abordava, ao que elas trouxessem de dados e sugestões para suas pesquisas no terreno
educacional. Era nesse que se movia com maior naturalidade, destreza e segurança, para proveito de todos nós. Sociólogo, ele o foi, e um dos pioneiros,
no Brasil, nesse domínio de estudos e pesquisas científicas. Mas, se, nesse
campo, a primeira obra que escreveu, Fundamentos de Sociologia, publicada
em 1.ª edição, em 1940, era de caráter teórico, a segunda, lançada um ano
depois, em 1941, A Sociedade Rural, Seus Problemas e Sua Educação, já se
apresentava como resultado de aplicação dos métodos e das técnicas de investigação social para a análise de problemas educacionais. Das reflexões puramente teóricas em que, como se vê, pouco demorou, partiu logo para aquelas
em que a Sociologia podia contribuir para o estudo e solução de problemas
que mais o preocupavam – os da Educação. Se várias de suas obras foram tra118
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duzidas e divulgadas em espanhol, francês e inglês, as indicações do autor
para essas versões se concentravam de preferência sobre aquelas que eram de
maior interesse para a Educação, em geral, e especialmente no País. Escritor e
jornalista, com atividades frequentes na imprensa, em que eram tão procurados seus artigos e comentários sobre não importa que assunto, o que o atraía,
na verdade, eram as questões de Educação, em cujo estudo se tornou, como já
disse, mestre e autoridade notável. Nem sempre estaria certo (e quem de nós
se poderia julgar de posse da verdade em questões tão complexas?), nas interpretações da realidade social, econômica e política, em que se enquadram
esses problemas, e nas soluções propostas. Mas o que importa em todos os
trabalhos, teóricos ou práticos e experimentais, é que teve a iniciativa e assumiu a responsabilidade – na análise de problemas, na procura de suas soluções racionais e no planejamento de reformas, em tudo que dignifica e enobrece o esforço do homem, em qualquer campo de suas atividades. A fidelidade a ideias e princípios e, portanto, a si mesmo, o espírito público sobreposto
a quaisquer interesses particulares e a devoção sem desfalecimentos a uma
causa, que é a de todos nós – a da Educação Nacional. Uma causa – e das
mais importantes senão vitais a que se devotou esse “enamorado da Educação”, com um zelo apostólico, fiel às suas ideias, mas com uma tolerância edificante, em face das ideias de outros, que sabia, como poucos, respeitar.
Se, mesmo quando abordava assuntos, ao parecer estranhos à Educação,
era frequentemente atraído por seus aspectos educacionais ou pelo que traziam de educativo e formador, não denunciava com menos firmeza outra
constante de sua vida: o espírito e o sentimento brasileiro. Viajar, viajava
muito, e gostava de viajar para países de sua predileção como a França e os
Estados Unidos e os de língua espanhola. A cultura francesa, a cujas fontes
nunca deixou de recorrer, seria talvez a que maior atração exercia sobre seu
espírito. Mas, se tomava Victor Hugo para objeto de estudo em um de seus
trabalhos, era Victor Hugo no Brasil; se saía ao estrangeiro para proferir conferências, na Sorbonne ou em Universidades dos Estados Unidos ou da
América Latina, era para o Brasil e seus problemas que voltava sua atenção.
Falar, falava sempre que se lhe oferecia oportunidade quando ultrapassava
nossas fronteiras, mas sobre Educação e sobre o Brasil. A predominância que
nele madrugou, desses dois interesses intelectuais, e tão carregados de senti119
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mento, pude observá-la em meus primeiros contatos pessoais com o ilustre
educador, quando lhe sucedi, com um interregno de dois meses, em 1927, no
cargo de diretor-geral da Instrução Pública no Distrito Federal, que era então
esta cidade maravilhosa, sede do governo da União. No apoio com que me
honrou, na cerimônia de minha posse, não só com sua presença, mas com
visível satisfação e confiança tranquila, Carneiro Leão, que lutara com tantas e
tamanhas dificuldades, no seu trabalho de reformador, parecia-me trazer nos
lábios esta pergunta: “Teremos agora, e afinal, o homem e o governo para a
grande obra que é preciso empreender e levar por diante?”
O que, na verdade, lhe importava, era a solução desses problemas ou a
força capaz de os pôr em via de solução. Se não foi possível por ele, a despeito de toda sua capacidade, que viesse por outrem. A obra de reconstrução
educacional no Rio de Janeiro podia ter ele realizado, por suas grandes qualidades e o seu entusiasmo de reformador. Faltaram-lhe, porém, os recursos
necessários para tamanho empreendimento. Recursos, e também o apoio sem
restrições, que não lhe podia assegurar um governo em situação difícil, duramente combatido e, por isso, mais preocupado em resguardar sua autoridade
e manter a ordem. Mas o que lhe importava (tal o seu interesse pela Educação
no País) é que aparecesse alguém – e em circunstâncias favoráveis, capaz de
tomar a iniciativa e assumir a responsabilidade de reformas radicais. Carneiro
Leão tudo fizera para aplainar o terreno às reformas que se impunham. O que
ele iniciou através de obstáculos quase insuperáveis – por meio de pequenas
reformas e de renovação da mentalidade escolar, foi muito mais importante
do que se poderia supor. Tudo o que foi possível realizar, em um largo plano
de renovação educacional, com o apoio sem reservas do Presidente Washington
Luís e do Prefeito Antônio Prado Júnior, a cuja memória presto a homenagem do meu respeito e da minha gratidão, já havia sido pacientemente preparado pelo meu eminente antecessor no cargo de Diretor-Geral da Instrução
Pública, no Rio de Janeiro, e na Cadeira da Academia Brasileira de Letras.
Cada um de nós, em qualquer momento de sua vida, é, como escreveu
Ortega y Gasset, “o eu e a circunstância”. Não é possível um juízo exato
sobre uma personalidade – escritor ou poeta, homem de pensamento ou de
ação, sem o situarmos no ambiente em que viveu e trabalhou, numa atmosfera
tranquila e sem ressonância, ou em outra, de ventos contrários ou tempestuo120
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sos. De circunstâncias favoráveis ou adversas. Certamente, o “eu”, quando é
um espírito criador, personalidade forte, ardente e impetuosa, poderá até
certo ponto quebrar resistências e oposições e transformar atitude de expectativa armada em movimentos de solidariedade senão de apoio sem restrições.
Mas sempre dentro de condições determinadas, estáticas ou dinâmicas, que
não é fácil modificar, subvertendo-as ou ao menos orientando-as em direções
mais convenientes a um trabalho eficaz. Mas Carneiro Leão – e os senhores
acadêmicos que tivestes o privilégio de com ele conviver, durante tantos anos,
podereis atestá-lo melhor do que eu – era um trabalhador infatigável, um inovador pertinaz desde a mocidade, mas suave e tolerante, de perfeita discrição,
mais inclinado a proceder por meio de colóquios e seminários e amável conquista de adesões a suas ideias e a seus planos. Quem lhe sucedeu – e tem a
honra de vos falar, era outro homem – um homem que, se não provocava
lutas, estava sempre pronto para enfrentá-las.
Espírito inquieto e insatisfeito, sim (e permiti-me a confissão sobre um
fato a que devo ter sido tantas vezes incompreendido e hostilizado), senti,
desde muito jovem, palpitar em mim, com maior ou menor intensidade, a
chama de um revolucionário e, portanto, atraído para ideias novas, e às vezes
tidas por adiantadas demais há quarenta anos. E, como muitos de vós o
sabeis, inclinado a intervir para realizá-las e operar mudanças, sempre que se
me ofereciam oportunidades para entrar em ação. E sabendo esperar por elas,
que a precipitação vai contra nossos objetivos. E, por isso mesmo, mais atento
ao presente do que ao passado, e fortemente voltado para o futuro. Mas
tendo tido uma formação humanística e clássica, era no passado que deitava
raízes, alimentadas nos estudos da antiguidade grega e latina, e com escala
pela Idade Média e pela Renascença, até os tempos modernos. Acompanhando com vivo interesse e plena aceitação as profundas transformações de
mentalidade e estrutura por que passa o mundo atual, e que marcam a transição para uma civilização nova, de base científica e técnica, pressinto uma
época, surpreendente e maravilhosa, de promessas, desafios e perigos, mas em
que nada me perturba e tudo me convida a refletir. Se fosse dado ao homem
escolher o tempo em que gostaria de viver, seria o de minha eleição, ou preferência, este mesmo que estou vivendo, no crepúsculo vespertino de uma civili121
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zação e na madrugada de outra que já aponta no horizonte, carregado de
nuvens, mas também de clarões de paz, renovação e esperança.
Mas, com ser e sentir-me um homem de meu tempo, voltado, como
disse, para o futuro cujo advento gostaria de apressar – por crer em melhores
dias para Humanidade –, nunca se romperam minhas vinculações com o passado em que se embebem as raízes de minha formação. Observava-me um dia
Anísio Teixeira que eu representava, a seus olhos, uma estranha conciliação
dos valores antigos e novos. Revolucionário de espírito e temperamento,
quase diria por vocação, a nenhum dos valores que fazem do convívio uma
das maiores atrações da vida humana havia eu renunciado. A sinceridade radical, a lealdade e a polidez nas relações humanas, a compostura e a dignidade,
a capacidade (ou a fortuna) de fazer amigos e conservá-los e, portanto, o
culto da amizade à maneira antiga, como a descreveu Cícero, no seu admirável
tratado De Amicitia. O passado, próximo ou o mais remoto, e o presente,
intensamente vivido em cada momento, parecem-me, de fato, irmanados
como numa síntese para a inteligência e preparação do futuro que já está mais
perto de nós, ou já vive em nós mais do que poderíamos imaginá-lo. Se é verdade que, quando agia não conhecia obstáculos nem me abalava com reveses,
indo direto, com firmeza e decisão, aos meus objetivos, nunca me faltaram
nos momentos cruciais, ou de mais ímpeto na ação, a sensibilidade, o tato e a
prudência para evitar ou contornar conflitos que se tornassem irreparáveis, em
suas consequências. É por isso que, também eu, nunca tive, em minhas lutas e
no aceso da batalha, adversários de que não pudesse fazer amigos.
Mas a alta homenagem que prestastes, acolhendo-me na Casa de
Machado de Assis, não é somente ao reformador, filósofo e político de
Educação, nem somente ao sociólogo, por tudo o que tenha feito pela introdução e difusão dessa ciência no Brasil e por sua obra de Sociologia teórica e
de síntese e pesquisas sociológicas. Por mais importante que porventura tenha
sido minha contribuição nesse domínio de estudos (e é aos especialistas, certamente, e a vós que compete julgar), creio eu quisestes premiar, com minha
eleição para a Academia, sobretudo, e muito particularmente, minha obra de
escritor. Minha vida, já longa, eu a passei a observar e a ler, a refletir sobre
minhas observações e leituras, a escrever e a ensinar. E mais do que ensinar, a
escrever, que é uma das formas mais eficazes de comunicação com públicos
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cada vez mais largos e diferentes. Eu me senti atraído, desde a mocidade, para
o ofício de escritor como se vê dos 25 volumes de que constam minhas Obras
Completas. Se me anunciavam que haviam sido suspensas as aulas, não sofria
por não ter de dá-las, embora sempre ministrasse com prazer meus cursos
habituais ou extraordinários. Mas não era pouco o meu pesar quando me
tomavam as horas em que costumava escrever. É por isso que, sendo sociólogo e um político de Educação que se empenhou a fundo em tantas reformas,
creio ter sido, antes de tudo, para minha vida e obra de escritor que voltastes
vossa atenção, quando resolvestes eleger-me para participar de vosso convívio.
Academia, de âmbito nacional, a Casa de Machado de Assis, a que nos
orgulhamos de pertencer, organizou-se, desde sua fundação, há pouco mais de
setenta anos, para estimular e desenvolver o culto das Letras em todas as suas
manifestações. Para acolher – e acolhendo-os, exaltá-los – escritores dos que
mais se destacam na Literatura de Ficção, nos ensaios, na Crítica Literária e
na História, e poetas dos mais eminentes, na variedade de seus gostos, de suas
concepções estéticas e tendências. Pelo prestígio que alcançou não só no País
como em toda a América Latina, e mantém vivo, em período já tão largo de
sua história, vê-se bem que a nossa Academia continua a ser o nosso maior
centro de atração, incentivador, consagrador que é, das atividades e produções
literárias. De Poesia, de contos e romances, de ensaios, de Crítica e História.
Porque se tem revelado fiel à sua missão, já tão claramente definida por seus
fundadores – de promover, estimular e premiar atividades literárias em qualquer de seus setores, ou de suas manifestações, clássicas ou modernas, renovadoras ou mesmo revolucionárias nas ideias e nas técnicas de expressão, é que
pôde ela impor-se aos olhos de todos, como uma instituição flexível e dinâmica, e com a capacidade indispensável para sobreviver e progredir, de adaptação às novas condições de vida e às exigências de um mundo intelectual
inquieto, em efervescência e ebulição e mais atraído para o presente e o futuro
do que para o passado.
Se ela volta sua atenção, como no meu caso, para uma das figuras representativas, a seu juízo, de uma geração de escritores – antiga no tempo e
moderna senão avançada em suas ideias, tendências e aspirações (pois foi com
ela, há mais de 45 anos, que se iniciou o movimento de renovação em todos
os setores), é que se prepara para acolher representantes dos mais significati123
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vos das gerações seguintes e das novas gerações de escritores e poetas. A
Academia dos 40, a nossa Academia, não é apenas convivência, um Cenáculo
para o qual convergem as aspirações e esperanças de muitos dentre os mais
altos valores do mundo intelectual brasileiro. É ainda pela posição que nele
ocupa, e pelo papel que desempenha, um posto avançado de observação. E de
observação vigilante. Acompanhando de perto, por todos os meios ao seu
alcance, as diversas correntes estéticas que se disputam a primazia nos quadros de nossa Literatura, suas preferências vão para aqueles que, em qualquer
de seus ramos, se distinguiram de modo notável, pelo valor e aceitação de suas
produções. O que ela quer e tem procurado sempre – possivelmente com
erros e falhas aqui e ali (não é nossa Academia uma instituição humana?) – é
progredir como uma expressão genuína, autêntica, da vida e das atividades
literárias no País. Não só um espelho ou reflexo de tudo o que se passa, nesse
mundo sempre insatisfeito e agitado das Letras nacionais, como também uma
instituição, ativa e participante, que não vive fechada em si mesma, mas integrada ou procurando integrar-se por todas as formas, no meio cultural de que
sofre, e sobre o qual exerce, influências e pressões de toda ordem.
Não é uma cúpula destacada de suas bases – as que constituem o público – ou de suas camadas intermediárias, pelas quais ela e o público se comunicam e que se compõem de autores, editores e livreiros, jornais e revistas.
Todos esses setores de atividades, tão diferentes mas tão ligados por interesses comuns – os mais altos interesses da Cultura – e as constantes reações em
cadeia que resultam de críticas, debates e polêmicas, repercutem na Academia,
provocando, nela também, correntes de opinião. De sua parte, a nossa
Academia que se fortalece e se renova pelo convívio tão amável quanto útil
dos acadêmicos – sempre que sai de si mesma para se projetar por meio de
cursos de conferências, publicações e outras iniciativas, no público a que
serve, estende o raio de sua influência e só ganha em força de penetração e em
prestígio, para exercer o papel que lhe atribuíram seus fundadores. Não lhe
basta, nem nunca lhe bastou, a ação catalítica, ou de presença no mundo intelectual, quando pode tê-la mais profunda e em proporções maiores por uma
série de iniciativas ao seu alcance para incentivar o desenvolvimento e a
expansão da Literatura em todos os seus ramos. E não só para isto, como
também para velar sobre os direitos humanos e resguardá-los quando ameaça124
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dos ou em perigo. Todos sabemos quanto importa à criação literária, artística
ou científica a liberdade de pensamento, de crítica e de opinião. Mas nem sempre nos lembramos de que, na defesa desses princípios, em que se tem destacado entre outros, e com que elevação, lucidez, firmeza e coragem! – o nosso
Tristão de Athayde – uma das forças em potencial pelo prestígio que desfruta,
é exatamente a nossa ilustre, mas tão recatada Casa de Machado de Assis.
Nem por se erguer à altura de uma instituição que, para julgar e consagrar tem de manter a serenidade e o equilíbrio de uma assembleia de juízes, e
nem por tudo que nos oferece, para o mais agradável convívio, deixa de ser,
por suas tradições de independência, uma sentinela avançada na defesa da
liberdade de pensamento e de suas manifestações. Não só por serem condições essenciais a toda espécie de criação nas Letras, nas Artes e nas Ciências.
Nem somente porque, numa civilização industrial, de base científica e tecnológica, como esta de que assistimos o amanhecer, estão esses princípios, mais
do que nunca sob graves ameaças.
Numa época em que o homem (como me escreve Paul Hugon) se obriga a
um esforço gigantesco para se situar ao nível das perspectivas do mundo
moderno, e no momento em que lhe é preciso dominar os meios para não ser
esmagado sob o peso de seus progressos, as obras mestras do espírito, porque
elas unem o espírito e o coração, têm mais valor do que nunca.

E ainda porque a tradição da Cadeira 14, que tenho a honra de ocupar,
está tão ligada às Ciências Humanas, que não podemos pensar senão sob a
inspiração delas, que nos fornecem os meios de nos conhecermos a nós mesmos, e de melhor compreender e sentir as sociedades em que vivemos. Se nos
tornamos mais humanos e compreensivos, os que nos dedicamos de modo
particular a esses estudos, é que elas – as Ciências Humanas – exercem sobre
nós, mais que quaisquer outras, uma influência humanizadora que nos abre o
caminho para o Humanismo em qualquer de suas formas.
De fato, Franklin Távora, o patrono desta Cadeira, se não procedia de
incursões pelas Ciências Humanas, foi sempre com aspectos da paisagem
social que se preocupou, dando-nos a visão e as perspectivas do homem e das
sociedades que observou e de que pôde traçar retratos admiráveis pela objeti125
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vidade de suas análises. É às Ciências Humanas (sociais e jurídicas) que se
dedicou Clóvis Beviláqua, professor da Faculdade de Direito, Consultor
Jurídico do Itamaraty. Um santo varão que se impôs à confiança e ao respeito
de todos por seus notáveis talentos, importantes contribuições e grandes virtudes. Além de uma de nossas maiores autoridades em Direito Civil e
Internacional, era um humanista no mais alto sentido da palavra. Carneiro
Leão, que lhe sucedeu – educador e sociólogo –, não cuidou, também ele
senão do homem, de sua formação e da sociedade em que vive, num sistema, em constante renovação, de ações e reações recíprocas. É essa uma
ininterrupta linha de pensamento, da Cadeira que me reservastes, e a cuja
tradição eu me manterei fiel não só pelo respeito ao exemplo dos que me
precederam, como também porque entre tantas e tão ásperas lutas em defesa de ideais, as que travei na batalha do Humanismo foram das mais gratas
ao meu espírito e coração.
Talvez também por isso, para não sofrer desvios, nesta solenidade, tão
nobre linha de pensamento, que escolhestes, para me saudar, o nosso eminente colega Cassiano Ricardo. Não um romancista do vulto de Adonias Filho,
nem um jurista da projeção de Levi Carneiro, nem um ensaísta com a erudição e os recursos de Ivan Lins, que o Romance, o Direito e o Ensaio já figuram na história desta Cadeira. Mas um poeta, que sendo como todos os reconhecemos um dos maiores que já teve o Brasil, não podia deixar de ser um
espírito profundamente humano e compreensivo, sensível não só aos problemas, às angústias e aspirações do homem, senão também a essas descobertas e
invenções que levaram Ernest Renan a exclamar: “Que coisa admirável o
homem que, num segundo entre duas eternidades – a que precede o nascimento e a que se segue à morte, ainda pôde descobrir a Arte, a Religião e a
Ciência.” O nosso poeta, que é também notável prosador, com importantes
contribuições ao estudo sobre aspectos da vida nacional, despertou muito
cedo, para lhe pressentir os sinais, na madrugada da nova civilização. A nada
do que é humano, poderia dizer com Terêncio, jamais se julgou e permaneceu
estranho. Não só na idade madura em que as reflexões preponderam sobre os
impulsos, senão também na mocidade, em geral tão acessível aos radicalismos,
como pude observar, ao longo de minha longa e agitada vida, tão companheira da que ele viveu.
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De minha parte não a esperava nem mesmo a desejaria tão longa mas eu
me felicito por se ter ela estendido até hoje para alcançar afinal a alta distinção com que várias vezes me acenastes, e que me conferistes agora, acolhendo-me entre vós, para um convívio que é um privilégio. Espero conservar-me fiel
não só às mais nobres tradições de nossa Casa, como também às da Cadeira
que me destinastes na vossa benevolência para comigo. Já a essa altura, não
tem o mais leve sabor de uma revelação dizer-vos que sou um homem combativo, e de lutas – que dessas se tece a história de minha vida –, mas humano e
compreensivo e, agora, quando cheguei até vós, já amaciado em minha agressividade, pelo tempo, pela experiência, que é entrecortada de triunfos e alegrias, de decepções e desencantos. Crede-me, ilustres confrades, a quem quero
prestar, renovando-a, a homenagem de meu alto apreço, no meu profundo
reconhecimento por vossa solidariedade, expressa de maneira tão significativa
e pelo acolhimento generoso que me dispensastes. Aqui estou para servir à
nossa Academia e colaborar em seus programas ou planos de trabalho, sem
outra preocupação que a de concorrer, na medida de meus recursos, para a
guarda de tradições respeitáveis, e a vitória de seus novos ideais e de suas mais
altas aspirações. Ideais e aspirações que já senti nos contatos com muitos de
vós que entendem não ser possível continuarmos a ser sempre os mesmos
quando tudo muda à volta de nós. E que cabe à Academia – como a mais alta
e acatada instituição literária do País, não apenas o papel de seguir ou acompanhar de perto as atividades literárias, mas o de abrir caminhos e mais largas
perspectivas às novas gerações de pensadores, escritores e poetas.
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II
RESPOSTA DO SR. CASSIANO RICARDO

Senhor Fernando de Azevedo,
A distinção que hoje vos confere a Casa de Machado de Assis é apenas
uma, direi a mais recente dentre quantas, e com grande justiça, já vos foram
prestadas. Mas tem um significado especial: é a mais alta láurea que se outorga a um escritor em nosso País. E que a mereceis de sobejo, não há dúvida.
Sois um escritor no sentido específico da palavra. Autor também de muitas
obras sobre problemas não literários, continuais, nelas, o estilista, compenetrado do vosso ofício.
Cioso de vossa linguagem límpida, escorreita.

UMA VIDA NUMEROSA
Voltado para a Antiguidade, amais Virgílio e Salústio; homem da hora
presente, possuís o vosso brevet de piloto-aviador civil, que conquistastes com
galhardia, num treino de sete horas de vôo.
Sofrestes um desastre aviatório a 24 de 4 de 42, mas saístes salvo; e o
que ficou de intrigante é que os números dessa data lidos anaciclicamente,
isto é, de trás para diante, são os mesmos 24 de 4 de 42. Um sinal de ida e
129
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volta (digamos assim) ou a prova de que uma boa estrela vos havia de guiar
na existência.
Ás do volante, íeis de São Paulo a Santos a 140 quilômetros por hora.
Outro pormenor, que menciono salteadamente: antes do piloto-aviador
civil, do esportista, fostes o adolescente religioso da Companhia de Jesus, o já
mestre de latim e grego.
Sabe-se que D. José Gaspar, saudoso arcebispo de São Paulo, confessava que só por vossa influência é que havia abraçado o sacerdócio. Sois, portanto (por assim dizer), o autor espiritual desse ilustre prelado que se chamou
D. José Gaspar. Quem me contou este episódio? Leopoldo Ayres, nosso querido amigo comum que, por enfermo, não está aqui presente.
Então o ás do volante, o esportista, o aviador brevetado, o religioso da
Companhia de Jesus, o helenista, o latinista, o humanista, o professor emérito, o sociólogo, o escritor hoje acadêmico, que tudo isso fostes e sois – selves
que nunca se encontram numa mesma personalidade –, marcaram encontro na
vossa e chegaram a tempo de se reunir num só estilo de vida – a vossa vida
numerosa e fecunda.

O ESCRITOR MODERNO
O escritor moderno é, a meu ver, aquele que se exprime humanisticamente e cientificamente. O que pode situar um mesmo instante de beleza
estética no coro de Édipo Rei de Sófocles e na Teoria da Expansão do
Universo de Einstein.
É o vosso caso, Sr. Fernando de Azevedo.
O convívio diuturno com as grandes obras do pensamento antigo mantém acesa, em vós, a esperança no espírito criador do homem, quaisquer que
sejam as vicissitudes por que ele tenha passado.
A intimidade com o espírito moderno, e em particular com as criações
da Ciência e da Arte dos nossos dias, vos desloca saudavelmente daquela
famigerada “torre de marfim” apenas clássica, onde se refugiam os que não
compreendem, ou não querem compreender, o “aqui” e o “agora” da civilização de hoje.
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Confessais, aliás, que fostes sempre um inquieto, um insatisfeito.
Sentistes, desde muito jovem, palpitar em vosso coração a chama de um revolucionário, atraído pelas ideias jovens e às vezes tidas como adiantadas demais
em quarenta anos.
Não é outro o comportamento dos grandes escritores da hora presente.
Vejam-se os casos mais em foco: um Ezra Pound, inovador fascinante, mas
apaixonado de Homero, de Propércio e dos provençais; um Eliot, inovador
também, mas apegado à tradição na linha de John Donne, fazendo alusões,
dentro dos seus poemas (como em “Ash Wednesday”), a Guido Cavalcanti e
Shakespeare; um Joyce, revolucionário do romance e da língua inglesa, escrevendo Ulisses: “Dans une journée de Dublin, il est possible de retrouver
l’Odyssée”, tout entière; como observa Michel Butor; um Fernando Pessoa,
moderníssimo, escrevendo as Odes à feição de Horácio, por um de seus heterônimos. Revolucionários, todos; nenhum deles renunciando ao clássico, ao
antigo, à tradição.
E que fazem os jovens experimentalistas de hoje, senão buscar nesses
exemplos suas técnicas de confrades?

A MISSÃO DO ESCRITOR
Mais que isso, compreendeis e exerceis de modo inequívoco a missão
que cabe ao escritor moderno, diante deste mundo extraordinário e, por que
não dizê-lo?, espetacular (repito vossa proposição), cujos progressos na
Tecnologia e na Ciência são imprevisíveis.
É em academias como esta (dissestes ainda há pouco) que se cria e se
desenvolve o sentido do humano, uma larga concepção do Humanismo que
tem por base o estímulo, a liberdade de criação, o espírito crítico e a independência de juízos em qualquer campo da inteligência.
Portanto (a conclusão será esta), assim é que se mantém viva, graças à
missão do escritor, a chama da liberdade, e mais vigilante a resistência a todas
as formas de opressão.
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Assim também penso, assim pensamos todos nós, dentro do compromisso assumido com a Cultura e com a inteligência, nesta Casa de Machado
de Assis.
Realmente, a mudança foi radical, Sr. Fernando de Azevedo. A era da
máquina – ninguém o ignora – tinha que motivar uma nova linguagem, uma
nova conduta para os homens. Vejo o que se passa na esfera da Poesia. O
poema é indigitado, hoje, por William Charles Williams, como uma “máquina de palavras”. No mínimo, uma “máquina de imagens”, segundo
Matthiessen, exegeta de Eliot. A gramática, essa é também máquina; uma
“máquina lógica”, como a define o autor de La Cibernétique et la Langue.

MÁQUINA DE FAZER POEMAS
Nem faltou em U.S.A. aquela máquina de fazer poemas, uma de cujas
composições foi mesmo traduzida e publicada aqui pelos estudiosos da questão.
Darkly the peaceful trees crashed
In the serene sun
While the heart heard
The swift moon stopped silently.
Surdamente as tranquilas árvores
estalam no sereno sol,
enquanto o coração ouve
a suave lua parar silenciosamente.

Por certo que uma reunião de palavras selecionadas pelo computador
eletrônico pode ocasionalmente revestir-se de qualidades lírico-semânticas.
Vai-se ver, não houve criação alguma, mesmo porque a máquina ignora
todos os aspectos da Psicologia profunda, como adverte Abraham Moles, em
sua Théorie de l’Information et Perception Esthétique.
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Então dizeis, e muito bem: o homem não se desprende das máquinas mais engenhosas; o que significa dizer: as máquinas não funcionam
sem o homem.
Mas vem um esteta e filósofo da categoria de Max Bense e aceita como
legítima essa espécie de poesia a que chamou “poesia artificial”. E o mais
curioso: em U.S.A. já apareceu até um risonho editor disposto a publicar em
livro os poemas que tal máquina fabrica...
Portanto, o problema existe.

A CULTURA ANTIVERBAL
Por outro lado, os sinais, os ícones e as siglas proliferam cada vez mais.
O cinema, a televisão, as mensagens acústicas e fotelétricas, as fotos da Lua
(que U.S.A. e U.R.S.S. conseguem obter e os jornais publicam no dia seguinte) aí estão diante dos nossos olhos a cada momento.
A “civilização da imagem” ataca a cultura verbal, cada vez mais restringida pelo predomínio do visual-cinético, ou antiverbal.
As bibliotecas e livros estão ameaçados pela linguagem eletrônica, chegando Roger Caillois a profetizar sua extinção. Embora mais prudente, é
Gilbert Cohen Séat, outro especialista, quem nos avisa que o homem está
sendo deslocado da “biosfera” em que vivia ontem para a “iconosfera” em
que vive agora.
A diferença é tal que, na genial observação de Gilberto Amado, “uma
geração ri do que fazia a outra chorar”.
Em face da sedutora, mas feroz, problemática de hoje, em que a Ciência
ultrapassa o som e atinge os planetas, criando o “poético absoluto”, o mínimo que cabe ao poeta, ao artista, é explicar o “desespero” lúcido do homem
da pré-guerra atômica em termos de emoção tranquila e tranquilizadora.
É o novo Humanismo, pelo qual vos bateis.
Surge então outro aspecto da missão do escritor – o de defender os
valores verbais, emocionais, culturais e simbólicos dentro dos quais temos
vivido. Para que não assistamos, pelo excesso de mecanicismo e automatismo,
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àquilo a que Henri Lefebvre, em sua Metaphilosophie, denomina “pleonasmo
delirante”, ou seja, a “robotização do homem pelo homem”.

NO TEMPO DE PETRÔNIO
Lembro-me de quando apareceu vosso livro No Tempo de Petrônio.
Foi um encantamento para quantos amam a antiguidade clássica, as claridades
tranquilas do espírito humano que o automatismo mecânico de hoje jamais
poderá substituir.
Ninguém melhor do que João Ribeiro – com o penetrante olho crítico
de que era dotado – para definir esse vosso trabalho. Notou o mestre que um
dos melhores capítulos numa obra que é um verdadeiro curso de Literatura
estava nas páginas referentes aos amores de Dido e Eneias. Outro capítulo
que João Ribeiro distinguiu, francamente, era e é o que se intitula: “Uma
Lição de Psicologia pela Semântica Latina” – substancioso excurso pelos
domínios da Linguística.
Como o autor (são palavras de João Ribeiro) não cessa de comparar o
antigo e o novo, é o seu livro um perfeito tratado das origens da nossa civilização, mostrando os liames que nos prendem ao pensamento, às ideias, às coisas de Roma. Nele temos a “imagem real da continuidade latina, retratada
com arte delicada e profunda”.
Não me esqueço também do crítico literário que sois e que exercestes
tão profícua atividade nessa ocasião, estudando e interpretando Amadeu
Amaral, Coelho Neto, Batista Pereira, Júlio de Mesquita Filho, Euclides da
Cunha, Gilberto Freyre, entre outros.
Impossível, nos moldes desta saudação, especificar cada uma dessas
páginas admiráveis. Limito-me a lembrar a influência que tivestes no quadro
intelectual da época. Trata-se de estudos reunidos hoje em volume, intitulado
Máscaras e Retratos, e ainda perfeitamente válidos como fontes de informação, mas, antes de tudo, pelos fecundos conceitos que encerram sobre a Arte,
a Ciência e a linguagem.
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O CRÍTICO LITERÁRIO
Ainda agora leio o estudo sobre Gilberto Freyre e a Cultura Brasileira.
Afirmais com exatidão que em Casa Grande & Senzala se continha, de
fato, “a mensagem científica e literária do escritor em quem logo se reconheceu uma força nova, por suas ideias e atitudes, pela maneira de abordar os estudos histórico-sociais, pelas luzes consideráveis que projetou sobre a formação
da família patriarcal e pelo poder de sedução da linguagem e do estilo”.
E acrescentais: “Obra de antropólogo e de artista a um tempo. Era
alguma coisa singular que cruzava então, e em direções diferentes, a atmosfera
cultural contribuindo para sacudi-la e renová-la.”
Outro desses juízos críticos que destaco por motivos óbvios é o que se
refere a Paulo Setúbal, a quem tive a honra de suceder nesta Casa.
Foi ele, afirmastes,
[...] quem associou o histórico ao eminentemente popular, no Romance
brasileiro. Seguindo os mesmo caminhos já cobertos por José de Alencar,
Júlio Ribeiro, Teixeira e Sousa, teve Setúbal o mérito (observastes) de vulgarizar essa vertente da obra de ficção, marcando-a com acentos de simplicidade e
lirismo. A novidade que nos trouxe, no romance histórico, foi, pois, misturálo desse lirismo que, satisfazendo ao fundo sentimental da raça, imprimiu ao
seu livro Marquesa de Santos o caráter de uma obra de acentos populares.

Parece-me de toda procedência o que assinalais a propósito da arte do
autor de O Sonho das Esmeraldas e Alma Cabocla. Poeta antes de tudo,
“desses que conhecem o caminho do coração, a sua atitude, como a de um
emotivo que o observador ainda não havia dominado, era a do deslumbramento diante das coisas”.

ANTECIPADOR NA CRÍTICA
Mas há alguns aspectos gerais de vossa crítica que merecem referência
especial.
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É bem de observar, por exemplo, que antecipastes de algum modo a
crítica de hoje. Ir à coerência inteira da obra, como diria o autor de Dieu
Caché, foi sempre a vossa conduta de julgador.
Unidade, totalidade, coerência, que tanto agradam a um Serge
Doubrovsky, em seu Pourquoi la Nouvelle Critique, caracterizaram desde
logo a vossa tomada de posição nesse setor. La critique moderne mérite le
titre de totalitaire no dizer de J. P. Richard. Em qualquer hipótese, o certo
é que nunca abandonastes a visão do conjunto. O pormenor não se compreende senão pelo todo e uma explicação do pormenor pressupõe o conhecimento da totalidade, constituindo aquilo que Dilthey chamou de “compreensão circular”.
Não desprezastes o lado impressionista porque (como faz ver o
autor de Pourquoi la Nouvelle Critique) os elementos de composição
objetivos não excluem uma visada interior; toda compreensão supõe uma
consciência perceptiva.
E por que recorrer eu a tais autores se entre nós um Osmar Pimentel,
um Oswaldino Marques, um Afrânio Coutinho, um Eduardo Portella, um
Antonio Candido, um Fausto Cunha, um José Guilherme Merquior, um
Nereu Corrêa, um Cassiano Nunes e estes dois grandes mestres, Tristão de
Athayde e Euríalo Canabrava, pensarão da mesma forma?
(Pena é que Álvaro Lins e Múcio Leão – para só me referir a dois
membros desta Casa – não se encontrem hoje em atividade como críticos
militantes que exerceram tão importante papel em nossa vida literária).
Exemplo do que alvitrei – de crítica lúcida e pormenorizada, ao mesmo
tempo que totalizante – está no vosso trabalho por mim citado há pouco
sobre Gilberto Freyre.
No ensaio A Poesia Social no Brasil já prevíeis o advento de uma poesia moderna mais vincada pelo social, quando afirmastes que as gerações de
amanhã encontrarão na de hoje a corrente subterrânea de opinião que poderá
mais tarde culminar com um grande intérprete dessa aspiração universal numa
poesia de ampla capacidade difusiva e largamente inspirada na luta pela conquista da terra e no ritmo da vida social dominada pela máquina.
Acertastes na previsão e não apareceu só um poeta social mas a própria
Poesia se engajou nessa necessidade de exprimir as esperanças e angústias do
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mundo em que vivemos, realizando aquilo que Kipling, por vós citado em
outra passagem, atribuiu ao “homem no mundo dos homens”.

A POESIA, UM BEM SOCIAL
Em vossa Na Batalha do Humanismo tratais também de “A Arte e Sua
Função Social”.
E o fizestes num discurso que declarais dirigido em primeiro lugar aos
artistas, pela quantidade de entusiasmo que despertaram nas almas; em segundo lugar, aos homens que, na agitação política, “aprenderam a conduzir-se
entre o espírito prático e a imaginação, entre a realidade e o ideal, como nos
séculos de ação e beleza”.
Ao que dizeis da Poesia como forma de ação, acrescentarei o caso, aludido por Ivan Fónagy, em Le Langage Poétique, daquele general polonês,
herói da independência da Hungria (1848), a quem perguntaram se preferia
tropas frescas ou a nomeação do poeta revolucionário Sandor Pétofi para seu
ajudante-de-ordens. Escolheu ele o poeta revolucionário; provavelmente
(aduz Ivan Fónagy) sem conhecer o poema de Heine, “onde este evoca outro
poeta cujas palavras se transformam em adagas e espadas”.
Tendes toda razão, portanto, Sr. Fernando de Azevedo.
Em verdade, hoje só se compreende a Poesia como um processo de participação na sociedade, capaz de intervir, a seu modo, em favor dos ideais de
justiça e igualdade, de confraternização e amor. Em suma: a Poesia, não como
um devaneio, uma flor de luxo, mas como um bem social.
Necessária, como diria Ernst Fischer, para que o homem conheça e
modifique o mundo.
Infelizmente, só posso dizer alguma coisa, não tudo quanto me ocorre e
devia ser dito sobre o pensador, o crítico de ideias e de livros, o polígrafo de
sólida base humanística que marca indelevelmente vosso currículo literário.
Em Jardins de Salústio, com o subtítulo “à margem dos livros e da
vida”, muita coisa bela e atual teria eu que respigar. As Crises Sociais e
Políticas e a Mudança de Sentido das Palavras, também de vossa autoria, eis
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outro estudo que sinto não poder aqui resumir, no tempo de que disponho
para esta saudação.
O que devo e posso dizer, em síntese, é que toda a vossa intensa atividade intelectual, hoje reunida em mais de vinte volumes, não vos privou da
crítica militante e foi como crítico que vos conheci em nossa juventude.
Fostes, pela beleza do estilo, pela argúcia sorridente de compreender, o crítico
mais respeitado em São Paulo e, em consequência, um dos nomes de maior
projeção na paisagem literária brasileira.

O SOCIÓLOGO
Fostes o pioneiro, no Brasil, na compreensão e da difusão da sociologia
de Durkheim. Na opinião de Roger Bastide, o ilustre professor e escritor
francês que tanto admiramos, realizastes, com o vosso estudo Sociologia
Educacional, o que “nenhum sociólogo francês havia realizado, porque nos
destes a obra de que Durkheim havia apenas escrito o prefácio”.
Em tal setor, elaborastes a síntese das ideias sociológicas pela crítica
interna de cada uma das escolas vigentes, em vosso Princípios de Sociologia.
Não só compreendestes e difundistes Durkheim em primeira mão, nem
só fizestes a revisão crítica das escolas vigentes, em assunto de Sociologia.
Sois um dos sociólogos mais eminentes do Brasil (e quem assim o afirma é o
professor alemão, hoje radicado nos Estados Unidos, Emílio Willems).
Vossa formação humanística extremamente rica (afirma ele) integra-se em
tudo quanto escreveis. Assim o livro Canaviais e Engenhos deve ser encarado
como uma análise madura e equilibrada de dados histórico-sociais grandemente interessantes, apresentados com a vossa perícia habitual.
A Canaviais e Engenhos junta-se A Cidade e o Campo na Civilização
Industrial, outro estudo de inquietante atualidade. Mais ainda: ao lado do
Dicionário de Sociologia de consulta obrigatória para quantos queiram esclarecer e definir conceitos mediante terminologia própria e precisa (porque
toda ciência, em especial a Sociologia, deve ter o seu universo de discurso)
escrevestes a Sociologia do Conflito Social, ainda no domínio da interpreta138
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ção sociológica, estudando um dos pontos mais importantes do processo
geral de interação.
Outra obra de vossa autoria que me fascinou por estar na faixa dos
modestos estudos que venho realizando sobre a “Marcha para Oeste” e suas
causalidades é que se intitula Um Trem Corre para o Oeste, em que fazeis –
sociologicamente – a glorificação das estradas de ferro, a poetry of railways,
na fundação das cidades.
Do ciclo indígena à descoberta do ouro, a que se sucedeu a arrancada
dos cafezais pelo Vale do Paraíba, chegais ao exame, em corte transverso, da
fase de penetração pela adoção do transporte mecânico cujo papel pondes em
relevo sob os seus aspectos econômicos, sociais e políticos. Os trilhos das
estradas de ferro seguem as trilhas dos velhos desbravadores do sertão. O
exemplo está, como acentuais mui judiciosamente, na penetração de Mato
Grosso, pela Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, iniciada em 1905.
Com o seu desdobramento, já nas cogitações do Barão do Rio Branco,
rumo ao continente, ligando o Atlântico ao Pacífico, hoje em articulação com
a Brasil-Bolívia.
E por falar em bandeirismo, acode-me o pensamento de que bandeirante também o sois, no sentido legítimo da palavra, à luz do século XX: abridor
de caminhos na Educação, na Sociologia, na Crítica Literária, em Um Trem
Corre para o Oeste.

NA BATALHA DO HUMANISMO

Na Batalha do Humanismo é outra obra vossa em cujas páginas “está
condensado e resumido (como argutamente observou Múcio Leão) a fiolosofia do escritor, a emoção do poeta e a melancolia do homem”.
Os temas que abordais nesse livro dão bem a ideia do que é ele, no
cômputo geral de vossa obra. O “Discurso Sobre a Criança”, “Crianças,
Nossos Mestres”, “O Conflito das Gerações e as Lutas Políticas” (atualíssimo estudo), “Educação e Liberdade”, “Técnica, Humanismo e Educação”,
“No Caminho de um Humanismo Novo” e muitos outros capítulos de gran139
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de estilo estão aí reunidos por um só pensamento – o pensamento filosófico
que marca tudo quanto escreveis.
O de que precisamos – dizeis – em No Caminho de um Humanismo
Novo, falando aos jovens de 1950, é de um change of heart. Faláveis já num
transplante do coração para uma nova tomada de atitude diante do mundo
em processo de mudança social e cultural rápida, e isso por um ato de coragem e investigação permanente.
O que defendíeis então, há quase duas décadas, era a necessidade de
serem enfrentados os temas que levam o “sinal de perigo”, ou “sinal fechado”
e que alguns conservadores não aceitavam, nem mesmo a título de mera especulação científica.
Como se houvésseis previsto, com a expressão change of heart do vosso
humanismo, o milagre, por exemplo, da cirurgia cardíaca ainda há pouco
alcançado pelo Prof. Jesus Zerbini, em São Paulo.
E note-se: os jovens estudantes, que hoje pedem a reformulação do
ensino, atendem ao vosso sábio conselho aos de 1950.
Bem pensando – o que desejam é romper o “sinal fechado”; é um
“transplante do coração” num sentido amplo e social de “novo coração” para
um velho e talvez obsoleto sistema educacional, que já começa a ser revisto.

O PIONEIRO DA EDUCAÇÃO NOVA
Há, a ser feito, um estudo em profundidade da vossa influência no processo de renovação válida da Educação Brasileira, iniciado com o movimento
da Escola Nova.
Com Lourenço Filho, Noemi Silveira e outros mestres, destes, afinal,
orientação científica aos problemas da Educação nacional, até então tratados
e solucionados sem filosofia, sem planejamento, sem método, sem sequer
uma compreensão mais sensata das nossas realidades. Esse movimento completou, a meu ver, no setor educativo, a obra revolucionária empreendida nas
Letras e nas Artes pela Semana de Arte Moderna, realizada, em 22, na capital de São Paulo.
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Novos Caminhos e Novos Fins, A Educação e Seus Problemas, A
Educação entre Dois Mundos são livros que retratam o labor do Mestre sempre escudado por um ideal superior.
Relator e primeiro signatário do “Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova”, iniciastes a nova política da Educação, com a reforma que
tomou vosso nome.
“A Capital do Brasil (são palavras de Manuel Bernardez, ex- ministro
do Uruguai em nosso País) está realizando, em matéria de ensino, o que
nenhum país do mundo pôde ainda realizar.”
Não é outra a opinião de um Geraldo Seguel, da Escola Normal de
Santiago, para quem a reforma por vós empreendida não foi apenas a mais
vigorosa e a mais fiel aos princípios da Educação Nova como também passou
a ser um modelo para as outras.
Uma verdadeira revolução que se operou no Brasil – asseverou Léon
Walter – diretor do Instituto J. J. Rousseau.
Em carta a Lourenço Filho (a 12 de agosto de 1930) dizia Frota
Pessoa:
Para uma grande reforma nacional de educação (ou de qualquer gênero), o
Fernando de Azevedo é o homem oportuno, ajustado e talvez o único.
Moldado em aço, mas aqui e ali com felizes falhas na têmpera, obstinado e
explosivo, intrinsecamente probo em atos e intenções, ardendo numa chama
perene de idealismo, sentimental e duro ao mesmo tempo, abstrato e dispersivo, in modo, objetivo, retilíneo e fulminante in re, possui ele as virtudes clássicas e também as heterodoxas (a que chamamos defeitos) indispensáveis a um
criador de realidades cósmicas, harmoniosas e fecundas.

O HOMEM DE AÇÃO
Assim, não só a vossa obra de escritor é que foi premiada, nesta alta
solenidade intelectual e acadêmica.
Também o foram vossas atividades educacionais e culturais, que deixaram traços indeléveis desde os idos de 1922 e 1923, ao tempo em que
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desempenhastes as funções de redator e de crítico literário de O Estado de
S. Paulo.
Nunca deixastes de estar atento às questões básicas, ligadas ao ensino
em nossa terra. O perfeito intelectual que sempre fostes, capaz de conseguir
uma visão gestáltica dos problemas mais relevantes, tinha uma missão a cumprir. E a cumpristes sem relutância e sem temor.
Durante quinze anos, à frente da Companhia Editora Nacional, fundastes e dirigistes a Biblioteca Pedagógica Brasileira, complementando assim,
como quem fecha um círculo cinético, a reforma do Ensino inaugurada anos
antes, dando-nos a série “Iniciação Científica” e a “Coleção Brasiliana”, que
completou duzentos e cinquenta títulos.
Espírito sempre jovem, como já tive ocasião de acentuar, em permanente diálogo com as mais avançadas correntes da Educação moderna, fizestes, na
qualidade de Diretor-Geral do Departamento de Educação de São Paulo,
profunda reforma, a maior realizada até àquela época no ensino público,
enfeixada no Código de Educação.
Coroando tal atividade, realmente ímpar, toda voltada para o conhecimento planificado, fostes ainda o relator do anteprojeto e do decreto-lei que
instuíram, em 1934, a Universidade de São Paulo, realizando trabalho de tal
magnitude que o próprio Conselho Universitário, assim como o reitor, o consideraram “relevantíssimo”.
Fostes, assim, o primeiro degrau das aspirações universitárias que hoje
empolgam o País.
Através de colóquios e debates, no Brasil todo, vos tornastes, num
período de 25 anos, um semeador do saber, das artes de Literatura. Basta
lembrar que realizastes mais de setenta conferências! Quem terá levado a efeito obra mais impressionante?
No plano internacional não foi menor a vossa projeção. Dignificastes o
nosso Brasil no Congresso Mundial de Zurique, em 1950, como presidente
da Associação Internacional de Sociologia, cuja presidência, após a morte de
Louis Wirth, da Universidade de Chicago, foi dividida entre os três vices:
professores Morris Ginsberg, da Inglaterra, George Davy, da França, e
Fernando de Azevedo, do Brasil.
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Desde 1952 até hoje participais, com o vosso conhecimento de verdadeiro scholar, do trabalho de superintender a publicação da monumental
História da Humanidade, a ser editada sob o patrocínio da Unesco.

O “LEITE DA TERNURA HUMANA”

Figuras do Meu Convívio já é um livro mais de ordem afetiva, em alto
nível, em que procurastes recortar o perfil de figuras com as quais mantivestes
relações de amizade – amigo exemplar que sois dos vossos amigos – na intimidade familiar ou em vossa vida profissional.
Nele cultivais a capacidade de simpatia, na significação grega da palavra, de sentir e sofrer com os outros; de amar e admirar e, sobretudo, de se
colocar em lugar dos outros. Única forma pela qual, como ensina George
Mead, o homem se faz um ser humano.
Educadores e amigos vossos passam nesta galeria amável, sob o olhar e
a perscrutação de um verdadeiro psicólogo da amizade sem jaça. Não se vive
sem conviver, pois os homens precisam conhecer-se para melhor se amarem.
Um grande bem da vida, tal o conceito que fazeis da amizade num sentido
moderno e social cujas raízes fostes admirar na amizade antiga, na leitura de
Laelius vel de Amicitia.
Encontro nestas páginas tão evocativas a que escrevestes sob o título A
Graça do Amor e da Fé, com este subtítulo (Sobre um Manuscrito de Minha
Mãe). Tema difícil porque muita vez resvala para o óbvio – amor de mãe
pelos filhos –, soubestes tratá-lo com absoluta dignidade e originalidade.
Ela vos educou e ensinou a fazer o bem. Tudo na mais santa obscuridade; sem esperar nada do mundo.
“A raiz escondida (lembrais, citando Tagore) não pede prêmio nenhum
por encher os ramos de frutos.”
Um dos amigos que também figuram nesta galeria é Roquette-Pinto, a
quem dedicais uma página de grande justiça, em “Roquette-Pinto, Abridor de
Caminhos”, pioneiro da nossa Antropologia, o primeiro que se aventurou a
excursões pelo sertão com o objetivo de fazer pesquisa de campo sobre sociedades primitivas em seus tipos humanos e em suas culturas.
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Prova de que a amizade não vos obscurece a mensuração exata de um
valor autêntico como foi o nosso inesquecível companheiro cujo nome pronuncio com imensa saudade.
Figuras do Meu Convívio é, pois, uma lição haurida naquilo a que
tanta vez se chamou o “leite da ternura humana”.

A CULTURA BRASILEIRA
Senhor Fernando de Azevedo,
Não fiz mais que apanhar, aqui e ali, alguns dos aspectos da vossa prodigiosa atividade intelectual.
Difícil quem tenha trabalhado tanto no domínio da inteligência criativa
e investigadora.
Todas essas qualidades são, porém, fartamente evidenciadas em vosso
livro A Cultura Brasileira – talvez uma suma do vosso pensamento criador.
Escrito naquele estilo que é, ao mesmo tempo, festa para os olhos e,
quando lido, para os ouvidos, A Cultura Brasileira é das raras análises já feitas
em profundidade a respeito do significado último da Cultura deste continente
chamado Brasil.
Quando pela primeira vez publicado, provocou a atenção, o elogio unânime e consciente dos doutos. Entre esses, alguns pensadores europeus e
norte-americanos já familiarizados com os nossos problemas nacionais e com
o lúcido approach fernandiano.

PAULISTA POR VOCAÇÃO NACIONAL
Felicito-me pela honra de vos receber em nome da Academia Brasileira.
Mas há outro motivo para o meu orgulho: sou um paulista recebendo
outro paulista. Não sois dos de quatrocentos anos, por certo, como o foram
alguns ancestrais da velha cepa vicentina.
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O vosso ser paulista, todavia, é tão autêntico como o dos que mais o
sejam. Mineiro, já por isso estais incluído na zona inicialmente paulista, como
diria Eucides da Cunha. Para o autor de Os Sertões, como sabeis, paulistas
não são só os que nasceram em São Paulo. Paulistas são também os goianos,
os mato-grossenses, os fluminenses, os mineiros, os paranaenses, os catarinenses, os gaúchos, que – com o recuo que se fizer no tempo histórico – são
todos geograficamente paulistas.
Mas sois paulista no presente por decisão própria e naturalmente vos
surpreendeis, como se surpreendia Washington Luís, de não ter nascido em
São Paulo. E o que é mais: sois paulistas porque vos entrosastes de corpo e
alma na maior vocação dos paulistas, a vocação nacional que é a de trabalhar
dia e noite pela grandeza do Brasil com espírito pioneiro.
O processo funciona admiravelmente. Milhares de brasileiros, nossos
irmãos de outros Estados, revelam seu ímpeto bandeirante, até então subjacente, contribuindo com o amor e o suor do trabalho para o progresso de São
Paulo, num clima criador de riqueza e de beleza; assim como todo bom paulista, em recíproca, é um predestinado da brasilidade.

UNIDADE NACIONAL
De mim devo dizer que, paulista, me sinto mais sensivelmente brasileiro quando penso, por exemplo, no Acre, no Amazonas, na Rondônia, lugares
para onde talvez nunca terei o ensejo de ir, mas onde pulsam em mim os
ideais do futuro de nossa Pátria.
Na Casa de Machado de Assis a unidade brasileira tem sua mais bela
prova; a Cultura do nosso País tem hoje seu mais fascinante exemplo; e vossa
presença dá às Letras uma verdadeira noite de glória.
Sede bem-vindo, Sr. Fernando de Azevedo!
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“Um certo Miguilim morava com a mãe, seu pai e seus irmãos, longe,
longe daqui, muito depois da Vereda-do-Frango-d’Água e de outras veredas
sem nome ou pouco conhecidas, em ponto remoto, no Mutum. No meio dos
Campos Gerais, mas num covão em trecho de matas, terra preta, pé de serra.
Miguilim tinha oito anos.”
Estas, as primeiras linhas de “Campo Geral”, história que abre a admirável série das sete novelas de Corpo de Baile, o segundo livro de um mineiro
de Cordisburgo – o escritor, e também médico e diplomata, João Guimarães
Rosa. Logo adiante, o novelista acrescenta:
“É um lugar bonito, entre morro e morro, com muita pedreira e muito
mato, distante de qualquer parte; e lá chove sempre.”
Senhor Presidente, senhores acadêmicos,
Faz um ano que, neste mesmo salão da Academia Brasileira de Letras,
João Guimarães Rosa vinha ocupar assento entre vós. E, em seu discurso, as
palavras iniciais foram igualmente para rememorar o pé-de-serra natal:
Cordisburgo era pequenina terra sertaneja, trás montanha, no meio de Minas
Gerais. Só quase lugar, mas tão de repente bonito: lá se desencerra a Gruta de
Maquiné, milmaravilha, a das Fadas; e o próprio campo, com vasqueiros
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cochos de sal ao gado bravo, entre gentis morros ou sobre o demais das estrelas, falava-se antes: “os pastos da Vista Alegre.”

Bastava que o ficcionista, tão de início, não desse velas à imaginação,
não transportasse Miguilim para o Mutum sozinho e remoto – cabeceira chuvosa de buritizal, vereda entre as mil veredas dos gerais são-franciscanos –,
bastava que relembrasse, o acadêmico que esta Casa recepcionava em tão saudosa noite, algo mais de sua infância e de sua terra montezinha... e, talvez,
nessa evocação se encontrasse resposta, se não para todas, pelo menos para
muitas importantes perguntas da curiosidade, hoje universal, em torno da vida
e da Arte do grande escritor brasileiro.
A casa, morada da família e armazém ao mesmo tempo, de concorrido
balcão a esvaziar o sortido tem-de-tudo do negócio sertanejo... O carro de boi
ou o cargueiro de burro a trazer o produto fazendeiro, e a retornar com o sal
e o arame chegados pelo vagão da Central do Brasil... A vaqueirama espalhafatosa e novidadeira, acamaradada a beber sua pinga e a gabolar suas peripécias,
à espera de que encostasse o trem para o desembarque do chifrudo e brabo
gado urucuiano, ou para entupir as gaiolas de boiada enxuta, erada e invernada no sustancioso catingueiro das fazendas do Coronel Tonico Bastos... E
havia ainda, ali na Rua de São José – Rua de Cima, mais comumente conhecida –, na mesma esquina do beco em frente da Estação, congênere casa de
comércio, de propriedade de Seu Geraldino Rocha, respeitável cidadão, capitalista, de casa e loja sempre abertas para o desempenho do movimentado afazer de negociante, emprestador de dinheiro, e chefe político. E também, tudo
na confluência do beco com a Rua de São José: o Argentina Hotel, o hotel de
D. Argentina do Seu Olímpio – o Hotel da Nhatina – ponto de almoço e
janta, razão de ser da parada obrigatória, duas vezes por dia, dos trens passageiros e cargueiros da Estrada de Ferro.
O menino João... João? Pois quase que Ladislau, que tal era o nome
pensado pelo pai, em homenagem a um sete-lagoano de antigas e mui amigas
relações. Sim, João – Joãozinho, Joãozito... – que o primogênito de D.
Chiquitinha e Seu Florduardo nascera em fins de junho, e mais valera a força
do padroeiro junino e joanino, de ainda não apagadas fogueiras, mastros de
pindaíba ainda de pé, a efígie de algodãozinho embandeirada e espetada de
ordinária laranja azeda, espécie de ex-voto preventivo, na fiúza de que o santo
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as adoçasse e afarturasse para a outra safra. Os primeiros anos do menino
João... A Central do Brasil já esticava trilhos para além de Corinto, inaugurando as estações de Pirapora e Diamantina, e principiava a abrir picada em
demanda de Montes Claros. E o avançar da ferrovia era um sem-fim de
mundo que começava a desbravar-se, lado e outro dos caminhos novos que
subiam a escampada chã mineira, para o norte, nordeste e noroeste, para as
caatingas do sul baiano e as empedernidas encostas do planalto de Goiás –
toda a desmarcada capitania do coronelato barranqueiro do Rio São
Francisco, palco do guinhol jagunço, desabusado e perpétuo.
Da única janela ou de uma das cinco portas da venda do pai
Florduardo, sobranceira de dois bons lanços de pedra, dava para o menino
assistir, ali embaixo, no pátio da estação, ao encher ou descarregar das gaiolas
de boi. O corre-corre do povo, a molecada incendida a embarafustar por
entre as pernas dos mais-velhos, os sustos do mulherio janeleiro, o paciente
porque perigoso espremer da boiada na seringazinha do curral... João
Guimarães Rosa averbará para a imortalidade, anos depois, em seu “O
Burrinho Pedrês”, a divertida cena do embarque de uma boiada gorda na estaçãozinha da Central:
“Com um último trompejo do berrante, engarrafam no curral da estrada de ferro o rebanho, que rola para dentro e se espalha, como um balaio de
laranjas despejado no chão...”
E prossegue, em trecho catado mais acolá:
E começou o embarque, rico de sortes, peripécias e aplausos, que durou mais
de hora e meia, até a boiada inteira, lote a lote, desaparecer no bojo dos carros-jaulas dos dois trens especiais. E pois, logo depois, encharcados, enlameados, cansadíssimos e famintos, os vaqueiros saíram para comer, e beber, principalmente, porque força há na cachaça que custa dinheiro da gente. E, com
isso, deixaram todos de caber no dia, que rodou e se foi, redondo e repleto,
com a tarde a cair rente, uma tarde triste de tempo frio.

Mas Cordisburgo não produzia, de matéria a ser utilizada pelo futuro
novelista, apenas esses espetáculos de todo dia, comuns em arraial boiadeiro
crescido à roda do curral-de-embarque de uma estação de trem de ferro. Boa
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parte de sua ficção, construiu-a Guimarães Rosa com os tipos humanos que
ele conheceu em seu burgo de nascimento – seu burgo do coração – e com as
histórias ouvidas aos fazendeiros e peões que paravam, para o mata-bicho e a
prosa, na Venda do Florduardo e na do vizinho e mandachuva municipal,
Geraldino Rocha. O pai – mineiro de Caeté, de instrução razoável, imaginoso, caçador, seu tanto ou quanto acaipirado e bonachão –, esse tinha seu particular repertório, ajuntado pelos lugarejos em que vivera, antes de vir firmar
pé ali na Vista Alegre; assunto, pois, e de primeira, foi mercadoria que nunca
lhe faltou na venda. O compulsar da comprida correspondência que
Florduardo manteve com o filho, mesmo quando andava este pelo exterior a
fazer carreira no Itamaraty, há de fornecer, aos interessados em acurar o estudo de Guimarães Rosa, útil e farta informação, não só no tocante à tipologia
e temática de sua obra literária, mas no relativo, também, ao copioso e colorido vocabulário roceiro que tanto a aformoseia e autentica. As pessoas que privaram com Florduardo Pinto Rosa confirmam-lhe o rico sortimento de anedotas, casos e observações, e a essa atulhada bruaca de velhos guardados do
pai é que o escritor principalmente recorria, quando carecido de um refresco
de memória ou de novas inspirações para sua fábula opulenta.
E o povo itinerante, a correição de passageiros descidos do comboio
emboaba para o almoço ou o jantar no Hotel da Nhatina, parede-meia com a
venda, de calçada e quintal quase em comum? Por ali transitava de tudo: boiadeiros, caixeiros-viajantes, mascates, garimpeiros, graduados e praças da polícia destacada no calcanhar geralista, e, não raro, os pelotões da Captura, os
famigerados “volantes” da temida – pois tal e qual facinorosa – tropa militar
daqueles tempos. Foi mais tarde, fardado de capitão-médico da Força
Pública de Minas Gerais, que Guimarães Rosa, na convivência de velhos
milicianos, camaradas do 9.º Batalhão de Barbacena, e na papelada dos
porões de outros quartéis, pôde dar-se à paciente investigação dos figurantes
da variada comparsaria de Grande Sertão: Veredas. Muitos desses personagens, porém, e muitas das suas façanhas, já eram – gente e coisa – assunto
conhecido, aprendido com os pensionistas do Hotel da Nhatina pelo menino perguntador de Cordisburgo.
Duas pessoas da família de João Guimarães Rosa merecem ser de especial lembradas, porque de sobremarcada influência na formação do escritor: o
152

DISCURSO DO SR. MÁRIO PALMÉRIO

153

avô materno e também padrinho, Luís Guimarães, e o Tio Cândido. O primeiro, em motivo de pronta percepção que teve dos dons de inteligência do
neto e afilhado, levando-o consigo logo-logo pôde mudar-se para Belo
Horizonte, buscando-lhe descortino mais aberto que o perfil montanhoso do
arraial; o segundo, afetuosamente citado em um dos quatro prefácios explicativos do livro Tutameia:
“Meu mestre foi, em certo sentido, o Tio Cândido.”
E Rosa esclarece:
Era ele pequeno fazendeiro, suave trabalhador, capiau comum, aninhado em
meios-termos, acocorado. Mas também parente meu em espírito e misteriousanças. De fato, aceitava Deus – como ideal, efetividade e protoprincípio –
pio, inabalável. E a Providência: as forças que regem o mundo, fechando-as
em seus limites, segundo Anaximandro. [...] Tio Cândido era curtido homem,
transurucuiano, de palavras descontadas.

Nesse rol de boa gente caseira há de incluir-se o pároco de Cordisburgo, ao tempo do menino João: Fr. Esteves, frade franciscano, talvez quem primeiro adivinhasse a inclinação do pequeno por tudo quanto era “estrangeiro”,
tudo quanto ele já percebia existir além dos morros e dos pastos adjacentes,
das pontas de trilho da estrada de ferro e do Sertão dos Gerais. É que João
aprendera a ler sozinho, não entrado ainda nos quatro anos – testemunham-no a família e mais conviventes de meninice –, servindo-lhe de cartilha as
letras graúdas dos rótulos dos caixões e mais volumes de mercadoria, cabeçalhos de jornal, e impressos em caixa alta de toda sorte. Brincar com elas havia
virado ocupaçãozinha favorita: desenhá-las, recortá-las a tesourinha, juntá-las
e arrumá-las de vário modo, eis o passatempo em que se absorvia o menino
quieto, ensimesmado, misterioso e sonhador – desinteressado do pique e da
bola-de-meia, e de outras distrações mais naturais à infância. Vindo-lhe um
dia ao alcance pequenino atlas cartográfico, enamorou-se de imediato pelo
livro, passando a copiar os mapas e a soletrar os esquisitos nomes encontrados naquela mina encantada. Debruçava-se demasiadamente, porém, sobre as
páginas, quase que as tendo de encostar aos olhos, para distinguir a tipografia
de composição miúda. Atinam-lhe, então, com a miopia, e tratam de impor153
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-lhe os óculos. Daí por diante é que se junta fome com vontade de comer, e
nada mais fugiria à voraz curiosice da singularíssima criança. O jeito foi metê-la, sem delongar idade, na apertada escola primária de Mestre Candinho,
logo ali atrás da venda, de grito da Estação.
Corria o tempo. Frei Esteves vigiava, feitorando o progresso do pequeno, admirado de sua docilidade e, mais que isso, da ligeireza com que se
adiantava nas primeiras letras. O frade dava também a sua ajuda: fazia o
menino ler os jornais que chegavam a Cordisburgo – na época o que vogava
eram as notícias da Primeira Grande Guerra – e punha-o a alfinetar na geografia os pontos onde mais lavrava o fogo do conflito, mandando-o escrever e
pronunciar corretamente os ásperos nomes dos generais e cidades em evidência. Sim, Frei Esteves entusiasmava-se. Sabia, o arguto ovelheiro do rebanho
vilarengo, que lidava com excepcional inteligência, superiormente poderosa
em imaginação e avidez de aprender, e ia carregando a mão, carregando... –
sabe lá Deus se não esperançado de tanger o meigo cordeirinho para o redil
da Ordem. Quando dão fé, olha o frade a lecionar, ao borrego peticego, francês, e até mesmo um contagotado e paciencioso principiozinho de latim!
Avesso a falar de si mesmo, Guimarães Rosa legou escasso subsídio
autobiográfico. Notório seu desinteresse por depoimentos públicos, reportagens de imprensa, e outras formas de divulgação e propaganda pessoal. Sem
embargo, assinava cartas, nem um nada esquivo em preencher questionários –
hoje tão em moda na pedagogia das Letras – que lhe enviavam estudantes de
curso secundário e superior. Referem companheiros seus de Itamaraty a passagem acontecida pouco antes de sua morte, já desde muito alçado à glória
literária. Acabava ele de negar-se, a pés juntos, a conceder uma entrevista – era
estrangeiro o repórter, e, entre outras alegações, declarava ter-se deslocado ao
Brasil com essa exclusiva finalidade quando se apresenta à Divisão de
Fronteiras do Ministério das Relações Exteriores, sem protocolar aviso –
muito à simpática maneira dos dias atuais – uma pencazinha de meninotas,
alunas de um curso clássico das imediações. As colegiais invadem o gabinete e
mostram ao Embaixador trabalho escolar sobre um dos livros dele. A obstinada e até que impiedosa resistência ao assédio do jornalista transmudou-se,
então, de instantâneo, na mais aberta e sorridente acolhida. Rosa conversou
largo tempo com as mocinhas, deu-lhes corda, divertiu-se a valer, e acabou
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respondendo a todos os pontos da encomenda do professor, passando até a
ditar, bondosamente, os quesitos que entendia conveniente relevar.
A propósito de suas cartas – certo de muita valia para a análise da obra
rosiana – andam elas por aí, espalhadas não se sabe se em poucas, se em muitas mãos. Em uma delas, pode-se ajuizar o apreço do escritor por esse tipo de
correspondência, e encontrar um autodepoimento do temporão pendor romanesco, revelado ainda ao tempo de criança aldeã. Diz Guimarães Rosa a uma
aluna de Belo Horizonte:
Assim, tenho de responder depressa, depressa, para não deixar sem matéria
Você e suas Coleguinhas. (...) Não repare, pois, se os quesitos vão preenchidos de modo curto e fosco. Mas faço-o com vivo carinho e sincera alegria.
Assim: 1) – Desde menino, muito pequeno, eu brincava de imaginar intermináveis estórias, verdadeiros romances; quando comecei a estudar Geografia –
matéria de que sempre gostei – colocava as personagens e cenas nas mais
variadas cidades e países: um faroleiro, na Grécia, que namorava uma moça no
Japão, fugiam para a Noruega, depois iam passear no México... coisas desse
jeito, quase surrealistas.

A resposta a outro item descobre as feridas que o formão da infância
lhe insculpira na alma:
É difícil dizer qual o livro (da gente) preferido. A gente sempre gosta mais de
um livro futuro, que se pensa ainda escrever. De qualquer modo, entretanto,
posso dizer sinceramente que, de tudo o que escrevi, gosto mais é da estória
de Miguilim (o título é “Campo Geral”), do livro Corpo de Baile. Por quê?
Porque ela é mais forte que o autor, sempre me emociona; eu choro, cada vez
que a releio, mesmo para rever as provas tipográficas. Mas o porquê mesmo, a
gente não sabe, são mistérios do mundo afetivo.

Quando o artista chega a emocionar-se tão entranhada e incontidamente assim, é porque logrou a perfeita projeção de si mesmo. Acertado será,
pois, admitir seja a “estória de Miguilim”, isto é, a novela “Campo Geral”, o
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marco mestre das muitas outras referências que a extensão da obra de
Guimarães Rosa permite sugerir.
Os dois volumes da primeira edição de Corpo de Baile, harmonioso
encadeamento de sete novelas, cujo primeiro elo é a já muito referida “Campo
Geral”, vieram à estampa em janeiro de 1956. Fixado aí o ponto de partida, a
trena do tempo medirá, então, em contagem regressiva, quarenta anos redondos, da publicação do livro até à remota época em que o menino João, com
oito anos, se despedia, em Cordisburgo, da escola primária de Mestre
Candinho e das aulas particulares do atilado Frei Esteves.
Agora, com o zero da fita cronológica do mesmo marco mestre inicial,
e adotado igual critério retrocessivo de medida, afinquem-se mais umas poucas estacas intermediárias nas referências seguintes:
1952 – quatro anos, portanto, antes do lançamento de Corpo de Baile:
viagem de Guimarães Rosa, a cavalo, na culatra de uma boiada sertaneja de
trezentas e poucas reses, do arraial de Andrequicé a Araçaí, tudo nos gerais
são-franciscanos; estirão de cinquenta léguas, e dez esticadas marchas de sol a sol;
1946 – dez anos de distância, à ré do tempo: publicação, pela Editora
Universal, de Sagarana;
1937 – dezenove anos: Prêmio Humberto de Campos, instituído pela
Editora José Olímpio, ao qual Guimarães Rosa concorreu, obtendo o segundo lugar, com as histórias que, totalmente revistas e depuradas, dariam depois
o livro Sagarana;
1936 – vinte anos, sempre na direção do passado: Prêmio de Poesia,
da Academia Brasileira de Letras, outorgado a Guimarães Rosa pelo seu
livro Magma;
1929/1930 – 26 anos, lido em última medição retrospectiva: aparecimento, na revista O Cruzeiro, de três contos assinados por João Guimarães
Rosa – sua estreia, portanto, na Literatura Brasileira de ficção.
Somadas a estas cinco as estacas inicial e final da contagem – saída de
João Guimarães Rosa de Cordisburgo e publicação da “estória de Miguilim”
– serão sete os pontos de informação que balizam, num dilatado trecho de
vida de quarenta anos, os acontecimentos mais significativos do processo de
aprendizagem, acumulamento de cultura e aprimoramento do escritor, desde
a hora em que o alfabetizaram e lhe deixaram à mão papel e lápis, até ao
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momento em que pôde – coração aos solavancos e olhos mareados – contemplar plenamente realizada a sua vocação artística.
Senhor Presidente, senhores acadêmicos,
Graças ao vosso sufrágio, aqui me encontro para tomar posse da
Cadeira que Guimarães Rosa ocupou durante horas tão diminutas.
Regimento e tradição desta Academia pedem, da parte de quem sucede, oração de homenagem e louvor ao sucedido. No meu caso, o panegírico não é só
obediente, protocolar: é superior mandamento de afeição e consciência.
João Guimarães Rosa não foi apenas um querido amigo: foi-me o mestre maior, dia a dia mais e mais admirado e respeitado. Bastava o afeto, pois,
para que redobrasse de esforço no levantar-lhe as pisadas, no desvelar-lhe o
ainda mal conhecido de sua predestinação, pode-se dizer monástica, de estudioso sem fadiga, trazer demão, em suma, tanto quanto possível vera e proveitosa, aos especialistas que já lhe estão a investigar e especular vida e obra
mais acurada e competentemente. Outra razão, sem embargo, é o estímulo,
inseparável e instante, da minha convicção da grandeza de Guimarães Rosa,
convencimento que apenas se modifica para crescer: toda vez em que se assina novo e sério e inteligente laudo crítico sobre a obra de Guimarães Rosa –
e não somente aqui, mas, em consagrador crescendo, também fora daqui – é
para lhe categorizar o nome e emoldurá-lo na galeria dos grandes vultos das
Letras universais.
Rastrear-lhe as veredas... Voltar a Cordisburgo, seria agora só para visitar de novo, e com mais prazo, a Gruta de Maquiné, onde os tesouros de
muitos Ali-Babás mal e mal ocupariam uma de suas prodigiosas naves sem
conta, em cujas trevosas entranhas – é o que por lá se diz – morou um sábio,
o Dr. Lund, regressado a troglodita, enlurado na profundura de um oco subtérreo, a exumar seus fósseis e a quebrar cabeça com os rabiscos bugres das
paredes; chegar, mais uma vez, à Fazenda Saco-dos-Cochos, do José
Saturnino, gozar-lhe o convívio e o farturento pomar; rever a boa gente cidadã, que ainda bem se recorda do sossegadinho menino de óculos, o filhote
prodígio de D. Chiquitinha e Seu Florduardo; reabrir a casa da venda, onde
Rosa nasceu e morou nos seus primeiros oito anos – agora abandonada e a
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desabar, infestada da ardida inhaca de fecundíssima tribo de morcegos –,
varar pelos alçapões do assoalho podre e ir reconferir, no quintal, as jabuticabeiras e os abacateiros, se ainda e milagrosamente de pé; ao fim e ao cabo,
reviver, em tudo e em todos, o cenário serrano e as figuras da infância e das
histórias de Guimarães Rosa. É principalmente em “Recado do Morro”, a
quarta novela de Corpo de Baile, que ressurge, fiel e quase inteira de paisagem
e gente, a terrinha sertaneja do menino João. Eis como a descreve, em parte
apenas e em curto golpe de pincel, a mão amorosa e correta do grande artista:
Serras e serras, por prolongação. Sempre um apique bruto de pedreiras, enormes pedras violáceas, com matagal ou lavadas. Tudo calcário. E elas se roem,
não raro, em formas – que nem pontes, torres, colunas, alpendres, chaminés,
guaritas, grades, campanários, parados animais, destroços de estátuas ou vultos
de criaturas. Por lá, qualquer voz volta em belo eco, e qualquer chuva suspende, no ar de cristal, todo tinto arco-íris, cor por cor, vivente longo ao solsim,
feito um pavão. Umas redondas chuvas ácidas, de grande diâmetro, chuvas
cavadoras, recalcantes, que caem fumegando com vapor e empurram enxurradas mão de rios, se engolfam descendo por funis de furnas, antros e grotas,
com tardo gorgolo musical.

E Guimarães Rosa, para repovoar este cenário, vai buscar, um por um,
os moradores da aldeola: Seu Alquiste, Frei Sinfrão, Seu Jujuca do Açude, o
Ivo da Tia Merência...
Depois de Cordisburgo, Belo Horizonte. Aí, para tirar prova da passagem de João Guimarães Rosa pelo Grupo Escolar Afonso Pena e suas idas à
Biblioteca Pública. Em seguida, o internato em São João del-Rei, para onde
acorria – como se fora sucursal leiga do Caraça – a criançada mineira mais
bem-dotada de cabeça ou mais carecida de aperto. Dirigia o colégio de São
João del-Rei, dando-lhe o nome que chegou a discorrer por todo o Estado, o
Prof. Lara Resende. Foi lá que Rosa tirou os primeiros preparatórios e – ao
que parece – continuou bravamente o latim de Frei Esteves.
Voltou, todavia, por motivo de saúde, ano e pouco depois, para Belo
Horizonte, ingressando no Colégio Arnaldo, dos padres alemães da
Congregação do Verbo Divino. Encontra-se nos arquivos da secretaria do
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estabelecimento, no ano de 1923, o nome do interno João Guimarães Rosa,
apontado no registro de matrícula da terceira série ginasial. Vive ainda – e de
sadia, conservada e útil memória, em despeito dos seus entre setenta e oitenta
e muitos anos – o Pe. Wilhelm Gross, que integrava, já àquele tempo, o
corpo docente do colégio. Lembra-se ele muito bem do rapaz espigadote, de
óculos de grossas lentes, silencioso e macio de passo, em extremo arredio – o
seu melhor aluno de inglês e alemão. Em meio de outros depoimentos relativos ao trânsito de Rosa pelo Colégio Arnaldo, há o narrado por antigo colega
de classe, o Dr. Lívio Renault, médico ilustre de Belo Horizonte. Era ele,
Lívio, o aluno que obtinha o melhor grau nos trabalhos de redação dados
pelo mestre de português. Certo dia, Rosa aborda-o modestamente, curioso
de saber aonde ia o colega garimpar o vocabulário e floreios outros que lhe
faziam as composições tão elogiadas pelo professor, merecedores de nota
sempre e sempre distinta. E Lívio, não obstante o risco da competição que
iria correr de então por diante, não sonega a receita: Camilo... – cuja obra
completa, sem falta de um único volume, alumiava as prateleiras da biblioteca
do pai. Os padres do Colégio, duros de disciplina, mais rijos ainda em matéria de religião, só permitiam no internato – que aí seria menos difícil a vigilância – livro por eles previamente examinado e aprovado. Camilo Castelo
Branco... – pois sim! O destabocado é que não vazaria pelos apertados furos da
peneira! Mas vazou – de contrabando, mas passou... – por debaixo do paletó
do camarada externo. Foi então que Guimarães Rosa pôde ler – e note-se: aos
quinze anos de idade – toda a vasta obra camiliana. Sim, toda, todinha –
garante o Dr. Lívio – baldeada tomo a tomo das estantes do erudito e saudoso
educador mineiro Prof. Leon Renault. O que e o quanto de influência terá
entalhado e marcado, na esculturação da personalidade artística de Guimarães
Rosa, a acerada garra do velho e dominador leão de São Miguel de Ceide, cabe
aos técnicos da investigação literária esmiuçar e discernir.
É no Ginásio Mineiro, oficial, famoso pela seriedade das bancas examinadoras, que Rosa vai concluir preparatórios. Deixa marca, ali também, ao
enfrentar o rigor dos rigores, o Prof. Valadares, catedrático de geografia.
Raríssimos, na longa tradição do Ginásio Mineiro, os alunos que alcançaram
a nota máxima com o austero examinador. Ao perceber que alguém estava a
pico de merecê-la, o lente prolongava o exame e alteava a voz, para chamar a
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atenção da sala. Dava o dez, dava, mas após esvaziar a algibeira de todo um
escolhido estoque de perguntas, bem encaixadas dentro do ponto sorteado –
para que, assim, lhe atestassem a correção do proceder e o merecido do grau,
e, também, palmeassem o saber do examinado. Foi um duelo, demorado e
sensacional de lances, aquele exame. Mas foi um dez, o dez fora do comum
do Prof. Valadares, a nota que Rosa obteve em Geografia.
Aos dezessete anos incompletos, João Guimarães Rosa prestou vestibular e matriculou-se na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte. Duas de
suas aptidões, já agora mais notavelmente aperfeiçoadas e percebidas, destacam-no, desde logo: a memória em verdade milagrosa, e a facilidade com que
aprende idiomas estrangeiros, aventurando-se até aos ainda praticamente
incogitados. Relativamente à primeira, afora os muitos testemunhos das
espantosas proezas praticadas no picadeiro da anatomia de Testut, os contemporâneos de curso médico contam como ele, devotadíssimo às cadeiras
básicas, mormente Botânica e Zoologia – às quais se dava esmerada e apaixonadamente – livrava-se, entretanto, de outros que lhe não acendiam o interesse; limitava-se a assistir às provas orais dos colegas, afastando-se da sala ao
chegar sua vez, para não ter de responder à chamada em ordem alfabética,
mas tornando logo após, pulado o seu nome, para continuar a ouvir as perguntas dos examinadores e as respostas dos examinandos; e era o último em
apresentar-se à banca, já senhor do resumo da matéria, suficiente para boa
nota de aprovação. Do segundo pendor – a queda para o estudo de línguas –
diz, mais objetivamente que o entusiasmo de seus admiradores, a tradução
por ele feita de um trabalho do Prof. Quelle, da Universidade de Bonn, sob o
título A Organização Científica em Minas Gerais, reproduzida no órgão oficial do Estado, o Minas Gerais, em 5 de outubro de 1928, quando o tradutor
contava apenas vinte anos de idade. E já ia bem avançado no russo, estudado
com Miguel Theodorovich Chiquiloff, intelectual muito conhecido nos
meios mineiros, que assina valioso depoimento vindo a lume em edição do
Suplemento Literário do Minas Gerais.
É ainda o Prof. Chiquiloff quem fala dos habilidosos métodos mnemônicos inventados pelo seu aluno de russo. Extraordinariamente bem-servido
de retentiva, nem por isso deixava Rosa de obstinar-se em tê-la cada vez mais
disciplinada e ágil, afirmando frequentemente ao professor ainda acabar por
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descobrir o segredo e as misteriosas regras do processo mental de memorização. Tantas e tão maravilhosas demonstrações deu Guimarães Rosa de sua
quase sobre-humana memória – e mais convincentemente depõem a extensão
e profundidades dos seus conhecimentos idiomáticos – que não é de todo
exagerado supor-se haja, afinal, atingido a ambiciosa meta, ou, pelo menos,
dela se abeirado, e bastante.
Ainda estudante de Medicina é que veio Rosa a exercer seu primeiro
emprego público, o de funcionário do Serviço de Estatística de Minas Gerais,
onde passa a trabalhar com Teixeira de Freitas. Àquela altura, era moda o
esperanto; e Rosa matricula-se em curso especializado aberto de recém em
Belo Horizonte. Diplomou-se em 27 dias. A uma das moças da repartição
que, simploriamente, lhe observa nunca imaginar fosse o esperanto coisinha
assim maneira, Rosa deu o risonho troco: – “É muito fácil sim, meu bem.
Desde que se saiba um pouco de espanhol, de francês, inglês, italiano, do alemão, do russo...”
Demais do estudo de línguas e Estatística, organização de herbários e coleções de insetos – e até de cobras –, Rosa fascina-se pelo xadrez, aprende-o a
fundo, e acaba por sobressair-se também aí, e brilhantemente. “Tempo e
Destino”, com o título em grego, Chronos Kai Anagke –, tradução e pronúncia do nosso eminente Paulo Rónai –, o segundo conto publicado em O
Cruzeiro, ainda quando o autor cursava o quinto ano da Faculdade de
Medicina de Belo Horizonte, é fantástica história de um jogador de xadrez,
ucraniano. E, em “Minha Gente”, um dos contos em primeira pessoa de
Sagarana, é ao xadrez que Guimarães Rosa pede ajuda para compor as páginas
da viagem que faz, a cavalo, da estaçãozinha de trem de ferro do povoado à
fazenda do Tio Emílio. Arranja, de companheiro, por coincidência de trajeto,
um inspetor escolar itinerante – o Santana – “cujo fraco e também o seu forte
é o ‘nobre jogo’ do xadrez”... Fazem o percurso, de carteirinha de bolso, onde
as peças se atarraxam, passada de um a outro para os lances da partida.
Multifário de inteligência, preciso e competente – assim definem
Guimarães Rosa, à casa dos vinte anos, professores e colegas de curso, chefes
e companheiros do Serviço de Estatística, e mais pessoas que o conheceram.
Mas reservadíssimo, deveras impenetrável, mesmo com os mais chegados.
Rosa morou quase sempre em pensão de estudantes, desde que deixou o
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internato do Colégio Arnaldo até pouco antes de formar-se em Medicina;
mantiveram essas pensões, a princípio o avô Luís Guimarães, em seguida os
pais, D. Chiquitinha e Florduardo – mudados de Cordisburgo à época em
que o filho se matriculava na Faculdade –, e, por último, uma tia-avó, ainda
viva, D. Petrina Guimarães. Pois mesmo aos companheiros de pensão, alguns
até de quarto, não confidenciava Rosa seus pensamentos e intenções, muito
menos seus primeiros titubeios literários.
Por isso que um fato vem surpreendê-los a todos. Foi quando, na
muito circulada revista O Cruzeiro, precedido da declaração “selecionado em
concurso”, com ilustrações em três inteiras páginas de texto, surge estampado
“O Mistério de Highmore Hall”, conto de autoria de um João Guimarães
Rosa. Por certo pseudônimo coincidente, talvez algum homônimo integral,
da primeira letra à última... Seria o preparado e modesto rapaz, o estudioso
quintanista de Medicina... o poliglota e problemista de xadrez, o capaz funcionário tão gabado pelo grande Teixeira de Freitas, o precoce ledor e tradutor de sábios alemães?!... Logo, logo, porém, desapareceriam as dúvidas, que o
autor se confessa. Era mesmo o talentoso e discreto estudante de Cordisburgo: era o Guimarães Rosa, sim.
“O Mistério de Highmore Hall” foi publicado a 7 de dezembro de
1929. Seis meses depois, traz a revista outro conto de Rosa, também ilustrado, desta vez com o anúncio: “A mais extraordinária história do xadrez já
explicada a adeptos e não adeptos do tabuleiro.” A data é 21 de junho de
1930, e o título, já se disse, vem em grego: Chronos Kai Anagke. Três semanas após o segundo, na mesma revista, um terceiro: “Caçadores de Camurças”. Foi este o derradeiro fogo de artifício a espocar e luzir naquela curta
festa de estreia. Com exceção dos discursos de orador de turma dos médicos
de 1930 e de agradecimento, na Academia Brasileira, pelo prêmio de Poesia
concedido ao volume de poemas Magma – livro que, não se sabe bem a
razão, o autor jamais desejou ver nas livrarias –, só muito mais tarde é que
Guimarães Rosa iria ler o seu nome, em letra de forma, autenticando trabalho literário de lavra própria: foi dezesseis anos ao diante, em 1946, ao vir à
luz Sagarana.
Paga a pena ler esses três contos de Guimarães Rosa saídos ao seu
tempo de estudante de Medicina. Aqui, mal e mal pode caber pequena amos162
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tra da sua prosa dos vinte e um anos. Ouçamo-lo em “O Mistério de
Highmore Hall”:
O vento batia de rijo o castelo, guinchava, zunia, assoviava, musicando tons
macabros, como se as ruínas fossem órgão enorme a ressoar em meio o fragor
da tempestade. O relampejar repetido de mil coriscos tigrava a escuridão de
rajas e zigue-zagues cor de fogo. E a chuva caía em bátegas violentas.

Em “Tempo e Destino”:
Em torno da mesa, único móvel ali existente, erguiam-se candelabros de bronze, sustentando tochas. E essa iluminação funérea, derramando-se pelo vasto
aposento, caricaturava sombras esguias, como aventesmas. Na circunferência
muito negra da parede decifravam-se pentáculos e símbolos cabalísticos e
abracadabrantes. Odores intensos de styrax, incenso e mirra misturavam-se no
silêncio subterrâneo da sala.

E em “Caçadores de Camurças”:
Toda a noite a tempestade chicoteou a montanha. A neve derramou-se, não
em flocos leves, mas em turbilhão, aos bulcões, rebocando de gelo as trilhas e
desfiladeiros, vestindo de branco o cone dos pinheiros, enquanto o vendaval
esfuziava em rajadas frias, regougando nas cúspides do fragal.

Ficaram nos três os contos de O Cruzeiro. Na citada carta de outubro
de 1966, escrita à moça estudante de Minas Gerais, Guimarães Rosa não nega
paternizá-los, mas faz questão de os definir:
“Mas, escrever, mesmo, só comecei foi em 1929, com alguns contos,
que, naturalmente, não valem nada.”
Novidade não seja que um escritor, ao alcançar madureza e fama, repudie, assim categórico, o resultado do seu verde esforço inaugural. O pouco
habitual e muito estranho, isso sim, é que o tenha feito na hora mesma de
recolher os louros, vencedor de anunciado concurso público, ao qual hão de
ter corrido não poucos postulantes à glória do nome impresso e, também, à
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nota de cem mil réis arvorada ao tope do pau-de-sebo. E ainda: quando crescido de conceito junto aos professores e colegas de Faculdade, que lhe tributam a homenagem da escolha para orador da festa de formatura.
O mais extraordinário, porém, foi ter Guimarães Rosa encostado a ferramenta, mesmo sabendo não se lhe ter exaurido a grupiara. Parou com as
histórias inventadas à força de geografia, gente e fala exótica, porque convencido de que minerava em errado veio, certamente já bem desconfiado de que
precisava libertar-se dos cânones muito rígidos, do termo bateado nos dicionários, da frase feita e do raso lugar-comum. Mas ainda ignorante ou indeciso
do jeito de proceder: anos depois é que lhe empenaria a asa e ganharia alforriar-se desse cativeiro.
Vem a talho, como exemplo desse desnorteamento que tanto demorou
seu retorno às luzes do palco, o discurso lido por Guimarães Rosa, orador de
sua turma na solenidade de colação de grau, paraninfada pelo Prof. Samuel
Libânio, e realizada na antiga Câmara dos Deputados, em Belo Horizonte, a
21 de dezembro de 1930. Transcreve-o, na íntegra, o Minas Gerais de 22/23
do mesmo mês e ano. Basta a peroração para que se avalie a peça inteira:
“E quanto a vós, caro Padrinho, ao apresentar-vos os agradecimentos e as
despedidas dos meus colegas, eu lamento não poderem falar-vos todos eles a
um tempo, para que sentísseis, na prata das suas vozes, o oiro de seus corações.”
Senhor Presidente, senhores acadêmicos,
Careço de tudo – da queda à aptidão – para aventurar-me à análise,
ainda que por alto, da psique e da arte de um mestre do porte de João
Guimarães Rosa. Posso, quando muito, manifestar a minha incompreensão e
ignorância – e, por isso mesmo, a minha inexplicação – ao topar tão singularíssimo caso de transmudamento de inspiração e expressão artística, arrisco-me a dizer de tão espantoso exemplo de metempsicose. Com todas as veras,
não sei de nada semelhante ou sequer parecido. Os primeiros contos do estudante de Medicina não estão mal feitos – pelo contrário, são até que muito
bem trabalhados, perfeitamente ao jeito do rigorismo gramatical e do estilo
abundante e vistoso, ainda em muita moda na época; não resultaram de pueril
fantasia, precipitado desejo de aparecer e brilhar, tampouco aceitos a poder de
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pistolão ou de facilidades irmãs, de igual e feia ordem. Produziu-os, às vésperas de doutorar-se, um moço de 21 anos, idade em que não é tão de admirar
assim o revelar-se alguém artista, e artista de apurado timbre. Um jovem, mas
jovem intelectualmente adulto, respeitado pela assiduidade ao livro, escorado
de nada frágil calço humanístico, e abastecido de boa provisão científica –
roceiro já acostumado de braço, mesmo para lavourar em culturas estrangeiras. Sua literatura – e, agora, a indagação –: como deu conta de refazê-la
assim, primeiro começando por desaprender o aprendido em anos de aturada
porfia, para, depois, reiniciar e reconstruir tudo, e de modo totalmente irreconhecível, como se fora labor de outra alma e de outras mãos?
Não monta a resposta: o incontrastável é que Guimarães Rosa saiu um
e voltou outro à ribalta. E o que de princípio fez, durante o entreato, foi trocar de ambiente e de vida, na hora favorável em que se habilitava em
Medicina. Meteu na mala o Chernoviz e outros competentes guias da esculápia pau-de-toda-obra, encaixotou os clássicos, dicionários e gramáticas, a tralhazinha de recruta na profissão em que acabara de licenciar-se, o diploma e
também o tabuleiro e os trebelhos do xadrez. Largou o emprego no
Departamento de Estatística, largou o professor de russo, e partiu de Belo
Horizonte para a cidade do interior onde – alguém lho disse – não havia
médico. Nem trem de ferro, tampouco estrada de rodagem que prestasse.
Mas limpo céu, ares sãos, alegre gente. Itaguara, esse o nome do lugar.
Hoje, vai-se a Itaguara pelo macio e veloz asfalto da Fernão Dias, que
liga a capital mineira a São Paulo. Quem sai de Belo Horizonte, acerca de
duas horas de viagem, pode enxergar bem lá embaixo – isso à mão esquerda e
se forçar a vista – ponta-de-rua ou outra da cidadezinha branca, afundada e
meio sumida na paisagem de redondos morros. Há coisa de quarenta anos,
quando Rosa ali chegou, o caminho era de terra, muito mais comprido, custoso e lerdo, e o lugarejo não passava de distrito – apesar de bem-dotado, com
grupo escolar, bonitinha igreja, padre local, e afamada festa na Semana Santa.
Essa distante fase da vida de João Guimarães Rosa durou até ao
meado de 1932, quando do levante constitucionalista de São Paulo.
Atendendo à convocação de voluntários para o Corpo de Saúde da Polícia
de Minas Gerais, Rosa apresenta-se, serve em várias frentes, e, terminada a
revolução, efetiva-se na milícia. Voltou a Itaguara apenas para despachar a
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mudança: fora destacado, já com divisas de capitão-médico, para integrar a
oficialidade do recém-criado 9.º Batalhão da Força Pública de Minas Gerais,
a instalar-se em Barbacena.
Não há de ser fácil condensar a vida de médico de roça levada por
Guimarães Rosa em Itaguara. Não lhe pegou, aí, a tísica intelectual de um
lugar pobre de fatos susceptíveis de lhe virem quebrar, vez por outra que
fosse, a pachorrenta atoíce do dia a dia. As novenas e leilões da Semana Santa
eram apenas de ano em ano... E a Política, a essa a Revolução de 1930 havia
posto fim; ah, se pelo menos a beleza de uma eleiçãozinha de arraial, bem
tocada a futrica, cacetada e foguete!... Mas, no caso de Guimarães Rosa, foi
esse período o mais proveitoso, sem dúvida, para a sua vocação: o que mais
subsidiou, em matéria e forma, a reconceituação, reestruturação e refazimento
de sua nova arte literária – essa, sim, original e independente, humosa e
robusta, capaz de se definir e afirmar em transcendência e perpetuidade. Sua
saleta de atendimento clínico virara consultório e confessionário ao mesmo
tempo, que, a par do lamurioso romaneio das mazelas, sempre historiazinha
ou outra haveria de render o cliente. As viagens – de infalível a cavalo – às
fazendas e corrutelas de sua paróquia médica, aproveitava-as Rosa como rendoso campo de observação: gente, bichos, plantas – um novo mundo ainda
muito mal explorado pela vasqueira e medrosa Literatura daquela época,
desestudado em sua essência e pormenor. A própria povoação, que opulência
de humanidade, quanta malícia e graça no diz-que-diz do comadrio, quanta
novidade e variedade de temas haveria o psicólogo de então recolher, e o
escritor de amanhã universalizar com sua caprichada pena?! Guimarães Rosa
anotava tudo, não só de memória, mas, e principalmente, nas suas famosas
cadernetas. Antigos vizinhos e frequentadores de sua casa – muitos ainda
moradores em Itaguara – contam como ficava ele, noite fora, a lidar com seus
misteriosos apontamentos, ou a estudar – o que de mais estranho se lhes afigurava – em seus grossos e demorados dicionários. As anotações resultaram em
abastado glossário sertanejo, verdadeiro léxico enciclopédico de todo um novo
vocabulário e gramática, de uma nova História Natural e Antropologia, e tudo
rigorosamente autêntico, fiel ao visto e ouvido. Não tivesse Guimarães Rosa
acumulado esse minucioso e exato pé-de-meia, ser-lhe-ia impossível levar a
cabo a estendida e densa obra de arte que foi o seu importantíssimo legado.
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Um pesquisador de gosto, sem preguiça nem pressa, muito irá descobrir, na cidade mineira de Itaguara, de curiosa informação a respeito do que
Guimarães Rosa fez e também recolheu em experiência e em aquisição de
conhecimentos de vária ordem.
Atualmente, Itaguara é bem outra. Emancipou-se, passando de distrito a
município, calçou-se de liso e limpo paralelepípedo, construiu muita casa nova,
erigiu vistosa igreja em centro de jardim – jardim zelado a mão de moça, as
moças que tanto ajudam o vigário no pastoreio da criançada local –, fundou
mais escolas e seu ginásio noturno, o ai-jesus da cidade. Itaguara de hoje é uma
simpatia de terrazinha, e o povo, afetuoso e prestadio, continua sendo do
melhor; e duro de envelhecer, e agudo de memória, que são numerosas as pessoas
que se recordam, perfeitamente, do seu doutorzinho amável, dia a dia pior da
vista, mas risonho sempre, pronto sempre para acudir aos chamados de socorro
médico, andasse bom ou andasse mau o tempo, fosse lá a que horas fosse.
Porém manhoso, perguntador, especula por demais da conta – essa a
voz geral dos informantes –, infalivelmente armado da terrível cadernetinha, a
querer saber de tudo, para de tudo aprender e registrar.
Dessa mania dos apontamentos e do estudo já se falou e refalou; de como
saía à cata de cogumelos e caramujos para ele mesmo temperar e comer, seria
aqui ociosa, se não inadequada, a referência – o mesmo ocorrendo com respeito
à criação de abelhas e de toda espécie de aves de quintal; da prosa na botica em
frente e das primeiras lições de xadrez ao padre e ao farmacêutico – isso nos
curtos momentos de folga que lhe concediam o consultório, as viagens a cavalo
e os livros – há de ser, por óbvia, desnecessária a menção. O que de mais substancial e mais estimável convém investigar será a copiosa contribuição que
Itaguara ofereceu ao escritor – em assunto, linguagem, em figuras humanas e
outras criações da natureza, em rústico cenário e tudo o mais – em resumo e
afinal, o complexo de recursos com os quais pôde Guimarães Rosa edificar, à
sua maneira, um mundo todo seu, o universo de sua ficção personalíssima.
“Traços Biográficos de Lalino Salãthiel ou A Volta do Marido Pródigo”, por ordem o segundo conto de Sagarana, assim Guimarães Rosa titula
uma história, cuja principal personagem ele conheceu pessoalmente – o mulatinho descaradíssimo, ágil de andar, sestroso e falante, peão de picareta em
trecho de construção da Rodovia Belo Horizonte – São Paulo, nas imedia167
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ções de Itaguara, na ocasião em que o doutorzinho de óculos e comedor de
caramujo lá clinicava. Ambiência, tema, e demais figurantes além do vivo
Lalino Salãthiel – tudo, também, material ali recolhido. Seu Marra – o bondoso Seu Marrinha da história –, Seu Marra, feitor real, de carne e osso, do
grupo de picareteiros a que pertence o maneiroso Lalino – nem o nome dele, a
condição de fiscal na construção da rodageira, tampouco a paixão por teatrinhos e pantomimas Guimarães Rosa deixou de utilizar. Seu Marrinha, que
mora hoje em dia em Belo Horizonte – o nome completo é José Benjamim
Marra –, relata como o doutor ia, em horas livres, assistir ao vaivém das carrocinhas de burro do aterro e puxar conversa com os braçais da estrada. A tentação é muito forte para que se possa a ela resistir; ouçamos Guimarães Rosa:
“Nove horas e trinta. Um cincerro tilinta. É um burrinho, que vem
sozinho, puxando o carroção. Patas em marcha matemática, andar consciencioso e macio, ele chega, de sobremão.”
“Sarapalha”, o terceiro e comovente conto de Sagarana, origina-se de
uma visita médica de Guimarães Rosa a um comerciozinho das margens do
Pará, rio que nasce nas imediações de Itaguara. Assim é aquarelado, com tristonhas tintas, o moribundo lugarejo:
Tapera de arraial. Ali, na beira do rio Pará, deixaram largado um povoado
inteiro: três vendinhas, o chalé e o cemitério; e a rua, sozinha e comprida, que
agora nem mais é uma estrada, de tanto que o mato a entupiu. Ao redor, bons
pastos, boa gente, terra boa para o arroz. E o lugar já esteve nos mapas, muito
antes da malária chegar.

Popularíssimo tipo de Itaguara, engraçado poeta de rua, brigão e permanente glosador da vidinha caiçara do povoado – “Aretino de arraial”,
como Guimarães Rosa o apelida e imortaliza – reaparece com o literal nome
e a veia bocagiana, no belo conto de feitiçaria “São Marcos”. Rosa copia-lhe
uma das quadras:
Essa história de fonética
eu nunca pude entendê!
É tão feio se assiná
Manuel Baptista sem P!
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Ainda em Sagarana, no conto “Duelo”, trágico equívoco –, um desinfeliz, morto a tocaia por causa da grande semelhança com o irmão, esse, sim, a
jurada vítima –, fato ocorrido e ainda não esquecido em Itaguara, é o que inspira o escritor na intriga dos motivos, na reinvenção da espera homicida e na
bem construída busca do vingador atrás do assassino em fuga, obsessão que
termina em imprevisto e emocionante desfecho.
Basta de referências e transcrições: seriam intermináveis, mesmo que se
usasse, por fonte única, o livro de contos Sagarana. Um fato, marcadamente
de tragicomédia, merece, todavia, ser aqui lembrado. Foi o súbito aparecimento, em Itaguara, de um pobre louco, esfarrapado, de cabeleira e barba desgrenhadamente crescidas, olhos alucinados, a carregar e a sacudir, aos brados,
pesada cruz feita de dois galhos de pau atados a cipó. O fantasma – provavelmente um padre ou ex-seminarista endoidecido, porque temperava de algum
latim a imprecação inconsequente – pregava o fim do mundo, invectivando as
mulheres e mais gente aterrorada, e chegou a invadir a igreja, investindo com
a perigosa cruz e pondo a correr o cura e quem mais se encontrava lá por dentro. Pois bem: o Dr. Rosa não se despregou um instante do profeta maltrapilho – e de caderneta e lápis! – a anotar-lhe a furiosa fala todo o tempo em
que ficou a espaventar o povo do arraial, acompanhando-o até bem fora dele,
quando a assombração se dispôs a ir anunciar o apocalipse mais ao diante. É
em “Recado do Morro”, a quarta novela de Corpo de Baile, que reaparece o
orate, rebatizado várias vezes pelo escritor: Nominedômine, ou Nomemdome, ou Santos-Óleos, ou ainda Jubileu... Escreve Guimarães Rosa, em uma
das cenas em que entra o desmiolado peregrino:
Estafermo mesmo assim, arava o passo, pernas tantas, até cada fim de rua, e
retornava, estroso, ardente, cachorro caçado, sete fôlegos. Abria o peito: – É a
Voz e o Verbo... É a Voz e o Verbo... Arreúnam, todos, e me escutem, que o
fim do mundo está pendurando! Siso, que minha prédica é curta, tenho que
muito ir e converter...

Alguém que alcança abordar o desatinado e merecer dele atenção e resposta – quem sabe se não o próprio Dr. Rosa, quando o seguia, fascinado,
pelas ruas de Itaguara? – escuta o seguinte:
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– Sua pergunta é do rogo da fé, e não da carne, não, moço. O senhor é
homem gentil, tem galardão! Tem galardão... Mas eu sou o zerinho zero, mal-e-mal uma humilde criatura do Senhor: eu nem sou a Voz... Vinde, povo:
sem-vergonhas, pecadores, homens e mulheres, todos. Todos eu amo, vim por
vosso serviço, Deus enviou por mim, ele requer o vosso remimento. Dele
tenho o praz-me. Olha o aviso: e vém o fim do mundo, em fogo, fogo, fogo!
O mundo já começou a se acabar, e vós semprando na safadeza, na goiosa!
Contraforma! Contraforma! Olha o enquanto-é-tempo... Vamos, vamos: pra
igreja! Todos me acompanhem. Aqui-del-papa! Aqui-del-presidente!
Desabalou de vez, olho na rua a longe, quase correndo, feito pulando redo,
tinha de alargar também as pernas – aqueles rolos de pano nos pés dele foiçavam porção de poeira.

Corpo de Baile, Grande Sertão: Veredas, Primeiras Estórias e Tutameia
– os livros de Guimarães Rosa que se seguiram a Sagarana – estão povoados
de gente assim, a mor parte escolhida no rol de criaturas conhecidas, pessoalmente ou por informação, durante a temporada que passou em seu arruadozinho de médico noviço. Os curiosos de saber de que pele Guimarães Rosa vestiu a inesquecível figura do compadre Quelemém, de Grande Sertão: Veredas
– “Quelemém de Góis, da Jijuã, Vereda do Buriti Pardo....” – talvez encontrem resposta em Itaguara. Mas é preciso que se vá a um grotão enfurnado
entre morros, lugar conhecido por Sarandi, de muitas fazendas parentes. Uma
delas chama-se O Mambre – “morada, seio de Abraão”, o dono explica. A
graça do fazendeiro é Manuel Rodrigues de Carvalho, de todos conhecido
por Seu Nequinha. Espírita, estimado e ótimo remedista, foi ele – o próprio é
quem diz – quem bastante acompanhou e bastante adjutorou o Dr. Rosa em
seus primeiros chamados e aflições médicas. Anda o Nequinha, coitado, é
mas é meio perrengue, de cama; tira ânimo e proveito, porém, da forçada permanência no catre, lendo Alan Kardec e o Chico Xavier, afora romances que
manda comprar ou lhe levam de presente. A Profa. Maria Geralda Costa, simpaticíssima, encantadora hospedeira e cicerone de Itaguara – amável, expedita
e danada de inteligente – Maria Geralda por-se-á pronta, como de igual há de
fazê-lo relativamente às outras pessoas que se lembram do Dr. João
Guimarães Rosa, para acompanhar ao Sarandi e à Fazenda do Mambre os
desejosos de conversar, ouvir o repertório, e – por que não fazer render a visi170
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ta? – tirar também excelente receita e muito bons conselhos com o velho, lido
e suave Seu Nequinha.
O que se não pode mais, lamentavelmente, é ver a casa onde morou e
clinicou o escritor, porque já de muito a desmancharam. Casa de quintal e
porão, onde – dizem lá por Itaguara – Rosa hospedava bandos de ciganos
que, àquela época, tanto percorriam as cidadezinhas rurais: “sempre gostei de
estrangeiro”... – confessa Guimarães Rosa, por boca de Riobaldo, em passo
de Grande Sertão: Veredas. O conhecimento que exibe da vida errática e do
linguajar cigano – fielmente fixado no conto “Corpo Fechado”, em relato
autobiográfico do pulha mas artimanhoso Mané Fulô – e mais aqui e ali no
restante da obra literária de Guimarães Rosa, deve-o o novelista às pacientes
horas passadas na convivência com os “calões” acampados no porão e quintal da casa de Itaguara, aprendendo com eles a gíria arrevesada, as histórias
de um viagear aventureiro e sem parada, as tretas no consertar e mercar
tachos de cobre, e, especialmente, no pândego passar a perna à caipirada,
invencíveis que sempre foram, os finórios dos ciganos, em tramas de cavalos
e quejandas malas-artes.
O Capitão-Médico João Guimarães Rosa chegou a Barbacena no dia 3
de abril de 1933. Data de grande festa: todo o povo comparecera à estação da
Central do Brasil a assistir ao desembarque do 9.º Batalhão de Infantaria da
Força Pública de Minas Gerais, que vinha para aquartelar-se em definitivo.
O frescor do clima, os diversos trens diários da Central do Brasil, a
proximidade com o Rio de Janeiro e Belo Horizonte – essas vantagens, facilidades e recursos, faziam de Barbacena, já àquele tempo, uma das mais populosas e adiantadas cidades mineiras. O quartel pouco exigia de Guimarães
Rosa – quase que somente a revista médica rotineira, sem mais as dificultosas
viagens a cavalo que eram o pão-nosso da clínica em Itaguara, e solenidade ou
outra, em dia cívico, quando o escolhiam para orador da corporação –
sobrando-lhe prazo para a ocupação a que, desde rapazinho, se vinha dando
fervorosamente: o aprendizado de idiomas estrangeiros.
Escreveu a Chiquiloff – seu antigo professor de Belo Horizonte –
pedindo livros e mais material de estudo em língua russa; descobriu e passou
a cultivar amizade com famílias alemãs para o treinamento de conversação, e
iniciou-se em japonês com um Senhor Numia, floricultor local. O francês,
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aperfeiçoava-o com o poeta barbacenense Honório Armond, e com o Dr.
Doux, presidente do Clube Comercial, ponto de reunião de boa sociedade
dada às Letras, frequentado por Rosa, que ali fora encontrar, além de inteligentes serões, alguns parceiros de xadrez.
A exata notícia que se tem de uma próxima e total mudança de vida –
não se sabe se plano secreto e pacientemente preparado, se fortuita inspiração
– transmite-a Guimarães Rosa a um ex-companheiro de pensão e de faculdade ficado em Belo Horizonte – um quase-irmão com quem carteia assíduo e
muito íntimo – o Dr. Pedro Moreira Barbosa. Em bilhete dirigido a esse
amigo diletíssimo, datado de 10 de março de 1934 – menos de um ano, portanto, de permanência no quartel de Barbacena – Rosa prepara-lhe o espírito
para séria revelação. Escreve:
Como nunca é bom ficar-se estacionário, já concebi novos planos, desta vez
bem mais grandiosos que os de costume, e que surpreenderão muito a você,
quando lhos revelar. Por enquanto, só digo que pretendo deslocar-me, muito
brevemente, para o Rio de Janeiro...

Dez dias depois, a 20 de março, em agora longa e pormenorizada carta:
[...] se você puder, procure obter para mim, ou com os empregados da
Faculdade de Direito ou com algum aluno da mesma, a coleção ou série completa dos Pontos de Direito Internacional Público, síntese das aulas do Prof.
Alberto Deodato, prelecionadas para o 3.º ano...

E, mais adiante, abre o coração:
Lembro-me de ter dito a você, parece-me que em Itaguara, que me achava
decepcionado com a realidade da Medicina, sentindo até algum arrependimento por não ter estudado Direito, carreira que então já me aparecia como mais compatível com o meu temperamento e com as minhas
fracas aptidões...

Em outro tópico da carta, prossegue Guimarães Rosa:
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Não nasci para isso, penso. Não é esta, digo como dizia Dou Juan, sempre
après avoir couché avec... Primeiramente, repugna-me qualquer trabalho material – só posso agir satisfeito no terreno das teorias, dos textos, do raciocínio
puro, dos subjetivismos. Sou um jogador de xadrez – nunca pude, por exemplo, com o bilhar ou com o futebol...

Mais adiante, após o desabafo, confessa a aspiração que o empolgava:
Talvez eu esteja exagerando nas cores, mas o que é certo é que hoje toda a
minha admiração, fervente, entusiástica, irrestrita, se voltou para outra carreira, a mais nobre e distinta de todas, a mais selecionada, a de mais difícil acesso, talvez – a DIPLOMACIA.

Pedro Moreira Barbosa manda o que Rosa quer – as aulas do Prof.º
Alberto Deodato – e, cinco meses depois, a 13 de agosto, recebe a comunicação do êxito do amigo no concurso a que se submeteu no Itamarati para
ingresso na carreira diplomática. A importância que dá Guimarães Rosa ao
fato leva-o a escrever: “Terminei o primeiro capítulo do 2.º volume da
minha vida...”
E acrescenta, no final da carta:
Penso que encontrei ainda a tempo a minha verdadeira vocação. Pretendo
seguir o curso de Direito, especializar-se em Direito Internacional e em línguas eslavas, escrever alguns livros de Literatura e ver o mundo lá fora.

É a primeira vez, após quatro anos da publicação de “Caçadores de
Camurças”, terceiro e último conto de Guimarães Rosa na revista O
Cruzeiro, que volta ele a manifestar interesse pela ficção, anunciando o propósito de escrever alguns livros de Literatura. Vê-se – apesar da corrida menção que deixa escapar desse objetivo, misturado com aspirações outras e bem
diversas – que as cadernetas de Itaguara mais as informações colhidas no
quartel de Barbacena sobre o jaguncismo barranqueiro do Rio São Francisco,
tudo era material armazenado para consciente e perseguido fim. Mas, nenhuma precipitação: dois anos depois é que resolveria pôr-se à prova, concorrendo ao Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras com Magma, o
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volumezinho de versos. Conquista o primeiro lugar, mercê de elogioso parecer de Guilherme de Almeida – não apenas entusiástico relativamente ao candidato vencedor, mas bastante pessimista e até que severo com respeito aos
mais concorrentes, pois nem um “aproximador segundo prêmio” admite o
relator seja concedido... – e, entretanto, a vitória ainda não satisfaz a Guimarães Rosa. Recebe o prêmio, discursa nesta Casa quando lho entregam em
sessão solene, mas não manda à estampa Magma. Um ano depois, por ocasião do lançamento do Prêmio Humberto de Campos pela Editora José
Olímpio, Rosa põe novamente de fora a garra, para ver como ela andava:
inscreve-se candidato ao prêmio, agora com o pseudônimo de Viator, apresentando livro de contos. Alcança o segundo lugar, provoca os protestos de
Marques Rebelo, um dos membros da comissão julgadora, porque este considerava o trabalho de Viator merecedor da primeira classificação, e... desaparece, inidentificado!
O que acaba de dizer-se principia a repetir história conhecida, como já
e mais conhecido passa a ser Guimarães Rosa, a partir de sua entrada,
mediante brilhantíssimo concurso, no Ministério das Relações Exteriores.
Quanto à vida diplomática, hão de ser muitas e bem explícitas as informações
do Itamarati, arquivadas em pasta funcionária, e nada difíceis de obter, igualmente, abundantes depoimentos com os colegas de carreira. Depois da atoarda produzida por Sagarana, publicado nove anos após o julgamento de
Prêmio Humberto de Campos, aí é que, posto em foco pelo entusiasmo da
crítica e interesse dos leitores, bem mais fácil se tornará a tarefa perquisidora
dos biógrafos de Guimarães Rosa.
De ajuda a esses estudiosos, pouco, ou quase nada, posso a mais oferecer – se de alguma valia tem sido, até aqui, meu empenho colaborador. Creio,
entretanto, ser de vantagem a indicação das cartas escritas por Guimarães
Rosa ao amigo Dr. Pedro Moreira Barbosa, hoje importante homem de
indústria tecelã, residente em Belo Horizonte. Assinadas pelo primeiro, guarda o segundo cerca de cem cartas, a mais antiga datada de 10 de março de
1934, a mais recente escrita em 11 de julho de 1967, quatro meses antes do
desaparecimento do escritor. Extremada afeição ou milagrosa presciência da
culminância a que se altearia o ex-colega de pensão e de faculdade, o que
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importa é o haver o Dr. Barbosa conservado consigo, trancado no cofre, o
precioso pecúlio, amealhado em trinta e três anos de amizade e confiança.
Para que se tenha ideia da fartura de subsídios extraíveis dessa correspondência, vai aqui a transcrição de um pedido de Guimarães Rosa ao amigo
de Belo Horizonte, em carta remetida de Paris em 19 de julho de 1949.
Antes, porém, curta explicação: havia, nas Pindaíbas, fazenda dos pais de
Pedro Barbosa, em Paraopeba – lugar a que Rosa, ao tempo de estudante,
costumava ir com o colega de Faculdade – havia lá um empregado, de nome
Hermenegildo, alcunhado de Mechéu, cujo serviço era cuidar do quintal e dos
porcos, rachar lenha, ajudar na cozinha, levar comida para as turmas da lavoura...: o perfeito modelo do tradicional e indefectível peão caseiro e quintaleiro
– típica personagem de qualquer história campestre. De Paris, vinte anos
depois de o ter conhecido, Guimarães Rosa lembra-se do Mechéu, precisado
dele para um de seus contos – é em Tutameia, o último livro de Rosa, que irá
aparecer o zelador de porcos das Pindaíbas – e manda buscar-lhe a ficha completa. Eis o que pede Rosa ao Dr. Pedro:
Mas, meu velho, antes que eu me esqueça, acuda aqui ao seu parente. Estou,
afinal, pondo em papel a biografia romanceada do grande MECHÉU, e preciso, sem falta, de mais alguns dados. Por amor-de-Deus, mande-me, pois, o
seguinte:
I – Como era, mais ou menos, a fisionomia dele?
A expressão?
O aspecto?
(Sei que era alto e magro, mas gostaria de saber também o formato da
cabeça, cabelos, se tinha pescoço fino ou grosso, cor e tamanho dos olhos,
barba ou não barba, cor da pele, formato das orelhas, e outras peculiaridades
que ocorram).
II – Que fazia ele, em geral, à tarde, acabado seu serviço?
III – Além de tratar dos porcos, preparar a boia suína na masseira, levar
comida à roça, para os camaradas, tinha ele mais algum serviço?
IV – E aos domingos, que fazia?
V – Era religioso? Supersticioso?
VI – Andava descalço?
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VII – E em matéria de vestir-se?
Que chapéu usava, por exemplo?
Gostava de vestir roupa velha que vocês lhe dessem?
VIII – Tinha algum modo especial de caminhar?
IX – Dedicava alguma especial inimizade aos cachorros? Maltratava os
animais?
X – Que coisas gostava mais de comer?
Gostava de cachaça?
XI – Na fala: gaguejava? Ria muito ou pouco?
Que é que lhe dava mais raiva?
Nada de preguiça, oh Peréra! Forneça-me isto e mais alguma coisa marcante ou engraçada, que lhe vier à lembrança, sobre o inolvidável
Hermenegildo. Recorra também ao nosso Américo. E eu bendirei mais uma
vez o pronto e eficaz auxílio (que dá sorte). Você está lembrado do questionário sobre as “vozes de comando” do carreiro, com o qual você me espanou
a memória, para o Sagarana?

Assim trabalhava Guimarães Rosa. Não lhe bastava a memória pronta,
tampouco a recheada capanga das suas cadernetinhas de apontamentos.
Gostava de conferir e reconferir tudo, distribuindo questionários – escrevendo ao pai, parentes e amigos, em permanente e preocupada busca: as figuras
que decidia admitir em seu mundo novelesco, e o cenário onde as colocar –
nada podia carecer de ser exato.
Quando se dispõe a partir para a estupenda aventura de Corpo de Baile
e Grande Sertão: Veredas, Guimarães Rosa não o faz sem antecipada e até
que exagerada preparação. Material sobrava-lhe – a colheita de Itaguara e do
quartel de Barbacena, e mais os questionários respondidos por informantes de
confiança. A pena de escrever, essa, Rosa já a tinha afiadíssima. Mas sabia faltar-lhe, ainda, o essencial: o reconvívio com seu pago e sua gente, de tudo
apartado pelos muitos anos de exercício diplomático no exterior. E precisava
também de ver, com olhos próprios, nem que fosse o começozinho do sertão
de suas fantasias de criança, os descampados sem fim que principiavam além,
muito além-tombada dos morros de Cordisburgo – lá aonde iam e de onde
vinham os forasteiros apeados do trem para o almoço ou o jantar no Hotel da
Nhatina: a terra das sangrentas correrias de Indalécio, Rotílio Manduca e
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Antônio Dó, o palco em que sonhava encenar a epopeia do amor de
Riobaldo e Diadorim, e da eterna e terrível batalha de Deus e do Demônio.
Chico Moreira, velho amigo e meio-parente seu, de Cordisburgo, programa-lhe a viagem. Por terra, a cavalo, coisa de uns dez ou doze dias, cinquenta léguas de estrada boiadeira, em trecho bem escolhido do antigo caminho por onde descia o gado curraleiro dos campos-gerais do São Francisco.
Isso, em 1952. Chegado havia pouco de Paris, com 44 anos de idade, ministro-conselheiro e chefe de gabinete do Ministro de Estado, Guimarães Rosa
enfia o gibão de couro, calça espora, e, tal e qual um peão-de-gado comum,
inclui-se na comitiva que o aguardava na Fazenda da Sirga – camaradagem,
tropa de trezentas e muitas reses – no lugarejo de Andrequicé, às margens do
Rio São Francisco.
Zito – João Henrique Ribeiro é seu nome de batismo – cozinheiro da
comitiva, passa horas contando casos e mais casos dessa viagem. É ainda
moço, e muito esperto e muito falador. Zito pode ser encontrado em uma
furna enfeitada de bonita vereda de buritis, fresco lugar chamado Barroca,
pertinho da recente represa de Três Marias. Não se esquece do novato que
lhe arranjara o patrão Chico Moreira, do camarada de caderneta pendurada
ao pescoço por alçazinha de barbante, a caçar assunto, ora com um, ora com
outro cavaleiro... O doutor acaba por arrancar – refere Zito – de todos os
companheiros de viagem, o que muito bem quer: do Manuelzão, o capataz,
desde meninote a tanger boiada pelo sertão do São Francisco, anota-lhe, tintim-por-tintim, a aventurosa vida – tão bem aproveitada em “Uma Estória de
Amor”, de Corpo de Baile; do Bindóia, cantador de modas, o inteirinho
repertório; do Santana, do Gregório, do Sebastião de Jesus...
Zito fala com saudade do Dr. Rosa. Conta como o pobre suportou,
sem queixa, a dura peripécia: à noite – a viagem ocorreu em friíssima quadra
do mês de maio! – era o derradeiro a ir dormir, ocupado em pôr ordem nas
anotações do dia, óculos muito chegados ao papel, à luz ruim da lamparina.
Foi assim nas Toldas, no Catatau, Riacho das Vacas, Fazenda Santa Catarina,
Meleiro, Retiro dos Brabos, Barreiro do Mato, nas Tabocas, na Taboquinha...
Dez pousos, em rebaixas de chiqueiro, em devassados paióis, até de simples
pelego estendido ao pé do apaga-não-apaga foguinho do acampamento.
177

178

RECEPÇÃO DO SR. MÁRIO PALMÉRIO

De Araçaí, onde Manuelzão entregou a boiada ao Chico Moreira,
Guimarães Rosa seguiu para Cordisburgo.
A estaçãozinha é a mesma, o mesmo é o letreiro do oitão achalezado:
“Distância: 743.467 – Altitude: 664,000”. Os morros muitos já pelados do
mato, mas acolá estava, acaçapado entre eles, o telhadão enferrujado da
Fazenda do Brito Velho. A casa da esquina da Rua de Cima com o beco... –
ah, haviam-lhe tirado o alpendrezinho da esquerda da fachada, trocado por
uma segunda janela uma das cinco portas da venda!... E tinham mexido no
acrescente da cozinha e no muro de pedra solta, derrubado o jenipapeiro...
Como poderia Guimarães Rosa escrever “Campo Geral” se não houvesse regressado àquele tempo? Se, ao deixar a casa, que já não era a sua, não
tivesse vivido de novo, olhos fechados para sofrê-la fundamente, a cena da
despedida, menino outra vez, agarrado à mão do avô, na hora de tomar o
trem para ir estudar na escola de Belo Horizonte?
Fr. Esteves, Mestre Candinho, os vizinhos e fregueses da Venda do
Florduardo, o inseparável amigo de infância Juca Bananeira. A Mãe, Tio
Cândido, a criançadazinha, os cachorros, o papagaio. O Pai, esse precisava de
disfarçar as lágrimas: “Sempre alegre, Miguilim... Sempre alegre, Miguilim...”
Trinta e seis anos, e tudo reponta, inteiro e latejante, na página final da estória de Miguilim: “Nem sabia o que era alegria e tristeza. Mãe o beijava. A
Rosa punha-lhe doces de leite nas algibeiras, para a viagem. Papaco-o-Paco
falava, alto, falava.”
Senhoras e senhores,
Confesso-vos que me sinto, agora, ao ter de cerrar-me, tal como me
sentia, não faz muito tempo, ao dar por findo o improvisado serviço de peão
alongador, saído a bater os passos do grande Mestre. Convencido do muito
que tentei, mas certo, por outra parte, do pouco que logrei. A esperança de
algum proveito são as marcas, que ficaram à borda dos trilheiros: esses galhos
quebrados de árvore e esses talhos a facão que é costume fazer nos troncos
mais à vista. Ao menos de referência, hão de servir para alheias e mais úteis
caminhadas.
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À minha despedida, permiti-me manifestar a orgulhosa satisfação de
minha cidade, em-antes sertaneja como o era a cidadezinha serrana de João
Gujmarães Rosa: Monte Carmelo, minha terra, que, aqui, veio alinhar-se ao
lado de Cordisburgo, ao lado da gaúcha Cachoeira, de João Neves da
Fontoura, ao lado também da maranhense Caxias, de Coelho Neto. É o Brasil
interiorano – genuíno de nascença e vibração – a ocupar, sem quebra de continuidade, a Cadeira de Álvares de Azevedo, tradição que esta Casa houve por
bem manter.
São Paulo é quem virá saudar, por procuração desta Academia, o quarto ocupante da Cadeira cujo patrono é também um paulista. Nós, os mineiros
do Triângulo, é muito gratamente que cultivamos as boas relações de vizinhança e convivência com São Paulo, filhos de quem já fomos, no passado.
Cândido Mota Filho, amigo muito querido, falar-me-á ao coração de forma
especialíssima. Das mãos de Múcio Leão – prestigiosas mãos que tanto me
ajudaram a chegar até esta Casa – receberei o Colar Acadêmico, o que, também, sobremaneira me comove.
Senhor Presidente, senhores acadêmicos,
Uma vez – já faz muito tempo – Guimarães Rosa ajustou comigo uma
viagem de avião ao sertão urucuiano. Declarou-me, então, precisar de conhecer, de pelo menos sobrevoar baixinho, seguindo-o volta por volta, croa por
croa, o seu sonhado Urucuia: comprido e calado de águas – o verde, o azul
rio de suas histórias. Bom seria se pudéssemos aterrissar – pediu Rosa – nem
que fosse apenas para “molhar as mãos, o rosto, beber um gole de água...” Eu
costumava ir a uma fazenda urucuiana, bem à beira do rio, onde a gente podia
descer de teco-teco. Levá-lo-ia até lá, sim, à hora em que o desejasse.
Ao ler, recentemente, as cartas por ele escritas ao seu amigo Dr. Pedro
Moreira Barbosa, em uma delas, datada de 8 de agosto de 1956, encontrei a
seguinte referência ao passeio concertado:
“E, para agora, estou tentando por uma excursão ao sertão, ao Alto
Urucuia, com o Deputado Mário Palmério; mas será via Uberaba; ainda dessa
vez Belo Horizonte ficará ao largo e ao longe...”
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Mas o tempo foi-se escoando, escoou-se, e Rosa ficou sem ter ido ver o
seu rio.
Fui eu, então, pois algo dentro de mim teimava em garantir haver ainda
jeito de cumprir o combinado. Levantei voo, e, sozinha, a bússola procurou o
norte exato, o justo rumo de Cordisburgo... Sim, Rosa estava ao meu lado,
viajava comigo. Passei-lhe os comandos – o mancho e os pedais – e foi ele
quem dirigiu o avião o tempo todo. E sempre e sempre para o norte: Curvelo,
Corinto, Pirapora, o Rio São Francisco. A barra do Paracatu, São Romão,
depois – Vila Risonha de São Romão –, logo em seguida a barra do
Urucuia. “É verde, é azul... é azul, é verde...” – eu o ouvi, então, a ele Rosa
cantar o refrão das araras do seu Grande Sertão: Veredas. É verde, é azul, é
azul, é verde... – sim, foi uma bela viagem: viagem de pausa, de maravilha e
de saudade.
Meu caro Guimarães Rosa,
Deus nos permitiu, a ambos, realizássemos o velho desejo: você pôde
matar a vontade, pude eu pagar a promessa. E muito, muito obrigado, por me
haver acompanhado até aqui.
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Senhor Mário Palmério,
Mesmo que tivéssemos um instrumental moderno que nos facilitasse a
comunicação com os recantos e encantos do Brasil, não teríamos ainda meios
e modos de senti-los e compreendê-los, se não nos socorressem escritores da
vossa robusta estirpe.
São eles, através de uma imantada solidariedade linguística e de uma energia expressional incomparável, que conseguem, como ninguém consegue, trazer para perto de nós o que está bem longe de nós. A obra literária torna-se,
na plenitude de sua capacidade vinculadora, “a notícia que continua notícia,
através dos tempos”, como a configurou Ezra Pound.
Se os poetas e romancistas são senhores da atualidade é porque sabem
conservar, com o mesmo viço e frescura, aquilo que aconteceu ontem, como
tivesse acontecido hoje, mesmo que esse acontecer nunca tivesse acontecido!
Confundem, de propósito ou sem propósito, a verdade com a imaginação, as
estórias com a história e, com isso, sustentam um tipo de conhecimento que
produz o milagre de ser notícia, que continua notícia através dos tempos.
De vez em quando, gravam em nossa memória aspectos fabulosos da vida
amazônica, ou os enredos que romantizam o sertão baiano, o planalto central
e as campinas do Sul. Conduzem suas criaturas, que aqui chegam, a pé ou a
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cavalo, como aqui chegaram, numa das inesquecíveis reuniões acadêmicas, lá
das ondulações rasteiras dos Campos Gerais, acostumados no “devagar de ir
longe”, com Miguilim à frente...
Prodigalizam, com essas aproximações, salutares doses de cultura germinal, que os grandes centros vão gastando até à medula dos ossos, com a
explosão inconsequente dos inventos, de uma civilização marcada pelo signo
da novidade.
Com as vozes que escutamos, sonorizadas com matizes diferentes, nas
camadas que singularizam a civilização brasileira, vamos esquecendo, um
pouco, do nosso comportamento condicionado, e deixamos projetar, em
nossa linguagem convencional, a rústica e descerimoniosa prosódia da menos
convencional das linguagens.
Sob a orquestração dessas vozes, reassumistes, em toda a plenitude, a
gerência do vosso destino e fazeis com que percebamos, de novo, e como se
fosse uma novidade, os apelos vitais das origens, que palpitam aos ouvidos de
nossa consciência, como reivindicações de seus mitos.
Encontro-vos nessas condições, sem condição, com o gosto generoso pela
poesia das coisas grandes e pequenas, disposto a fundir os predicados da
Natureza, com os valores da Civilização, como se fossem a mesma verdade.
Não contente de fazer a apresentação dos vossos caboclos, agora misturados com os de vosso antecessor, trazeis “rios nos bolsos, cada qual com sua
cor d’água”, como dizem os versos de Carlos Drummond de Andrade.
Vejo-vos, como nunca fostes visto, fazendo ver a ternura de Guimarães
Rosa, com sua cidadezinha de Cordisburgo ao fundo e o vasto sertão de
Urucuia, de banda a banda.
O retrato que dele conhecíamos, era mais de seus livros do que dele,
porque nos livros se escondia o tímido audacioso. Mas o que trouxestes
agora, com a riqueza de minúcias inesperadas, chega a ser mais do que uma
biografia, muito mais do que um retrato –, um romance que nunca poderíamos imaginar!
E com que exatidão sois intérprete desse admirável mundo sempre novo
que distribui seus tons e suas formas, como se ele ainda fosse o mesmo dos
tempos de Antonil!
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Estais aqui numa das inaugurações de vossa vida, sem ser afetada pelo
traumatismo do nascimento, que sempre sintomatiza as situações de mudança. A vossa diretriz não titubeia, como titubeou a de Jean Cocteau, quando
pensava que tocar bateria de jazz era a mesma coisa que resolver um problema
de matemática!
Creio que sois parecido com o patrono da minha Cadeira, que jamais
confundiu os instrumentos de comunicação. Bernardo Guimarães foi estudante em Minas e em São Paulo e conhecia o sertão de cor e salteado. E, por isso,
no juiz de direito preferimos ver o que escutava o sertão rosnar, enrolado em
si mesmo.
Quando Kipling foi recebido, em Estocolmo, para a solenidade do
Prêmio Nobel, os que o aguardavam estavam certos de que o premiado, mais
hindu do que inglês, traria consigo os esquisitos perfumes dos sete mares e
compareceria à solenidade da entrega do prêmio com passos de lobo e uma
cobra na mão!
Outra é a nossa expectativa, porque, se trazeis os rios no bolso, trazeis,
principalmente, a vossa presença, que é a de um romancista, que, por ser conhecido tal e qual, abre, mais uma vez, as amplas amplidões que os arranha-céus
estão prontos para desmanchar.
A prova está em vossa obra. Quando a lemos, juntam-se todas as saudades de nossa vida. E esquecemos os barulhos e rumores das metrópoles, os
perfumes de Cardin, os vestidos de Dior, os casamentos e descasamentos de
Brigitte Bardot, o psicossomático e o psicodélico, toda essa fumaceira oleosa
do progresso, para deixarmo-nos arrastar por uma fala descomprometida com
os ranços acumulados do passado e o pedantismo enjoado do presente.
Jamais deixaria de emocionar-me com este reencontro do Brasil consigo
mesmo, nas ribaltas do litoral. Foi com muito gosto que procurei recolher,
como se fosse de meu canteiro, seguindo os exemplos de Amadeu Amaral e
Valdomiro Silveira, a pitoresca e descansada maneira de expressar dos piraquaras da margem do Tietê e do Rio Grande, para contentar também os
meus alunos de Sociologia.
Certa manhã neblinosa de São Paulo, aconteceu acompanhar Guimarães
Rosa, no seu desejo de passar para os seus famosos cadernos, o diz-que-diz-que dos matutos de olhos azuis que habitavam os arredores de Santo Amaro.
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E, nessas andanças, verificávamos que, por todo o País, há, à margem dos
dicionários, uma forte reserva de munições para os que quiserem resistir à
invasão dos estrangeirismos, supérfluos e parasitários, que desfiguram o gênio
vernáculo. A rebarbarização sintática era também uma volta às raízes, um
reencontro com falas emudecidas, que os colonizadores deixaram emudecer.
Não sei, contudo, se esse gosto pelas origens e essa minha admiração
pelos estudiosos entraram nos cálculos da ilustrada presidência ao designar-me para receber-vos. Prefiro encontrar, nas minhas credenciais, um mero pretexto para acentuar os aplausos de vossa acolhida com o calor da admiração
da gente da minha província natal, que sempre vos considerou filho dileto.
Nesta noite de gala, porém, o que digo está dito pelo que se está vendo e
pelo que se está imaginando, pois o recinto acadêmico dá a impressão de que
os trajes de gala não ofuscam os sertanejos que estão por aí. Descem dos vossos romances e aqui se instalam como se estivessem na áspera paisagem em
que vivem, pouco ligando para os lampadários que nos iluminam pois basta,
no céu limpo, a lua do sertão clareando à vontade... E, como sois solidário
com ela, deixais que a nossa imaginação continue a imaginar para que vos
configuremos, por sua vez, sob a canícula mato-grossense, de calças de brim,
ombros nus ao sol, atento a desfilar dos rebanhos curraleiros, que rompem a
porteira da Fazenda de São João da Cangalha.
A confusão das atitudes e das distâncias, do que estamos vendo e do que
estamos imaginando, depois de sua primorosa oração, vai por conta e risco da
inseparável solidariedade entre o autor e sua obra e da verdade dita por
Guimarães Rosa: “Toda grande distância pode ser celeste!”
O menino de Monte Carmelo, projetando uma porção de reinações com
os companheiros de traquinagens, está espiando pelos vossos olhos e é ele que
nos mostra o acordar do dia, na Fazenda do Boi Solto, com a serenata dos
galos e com o chuvão que, graças a Deus, se formou no horizonte. Graças a
Deus, pois não, porque, para o sertanejo, a Natureza é sobrenatural!
Estou convencido de que o vosso sertanismo literário pertence a uma
zona perigosa e ingrata. Muitos escritores nela se afundaram e não voltaram
mais. A selva é selvagem mesmo. Dentro dela há um código que poucos
podem decifrar. Não adiantam os léxicos perto dos olhos, porque o sertão
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não se deixa traduzir facilmente. É preciso vivê-lo, pertencer a ele, como se
fosse dele e dele obter carta de cidadania.
O perigo não vos assustou, como não assustara nem a Bernardo
Guimarães, nem a Afonso Arinos, nem aos romancistas do ciclo nordestino,
uma vez que adotastes, como eles adotaram, a política de entrar pelo paraíso
perdido, de corpo e alma e não para buscar efeitos novidadeiros como o
fazem, em nossos dias, os profissionais do erotismo.
Se o vosso intuito fosse o de seguir as trilhas que se entrecruzam por aí,
encontraríeis, na pauta do mesmo sucesso, o “Gattopardo” do Príncipe de
Lampedusa, os discípulos de Proust, de Kafka e de Joyce ou, ainda, Camus e
Becket, com seu universo absurdo.
Mas preferistes escutar, ao mesmo tempo, a vossa vocação e seu mundo
circundante, onde se juntaram as vossas personagens. Eis por que um vosso
discípulo, que encontrei, medindo terras, nos despovoados de além Itumbiara,
me disse, sem saber a quem dizia, que as vossas aulas eram agradáveis e fascinantes como páginas de um bom romance!
Quando oferecestes ao público Vila dos Confins, compreendestes que
nem só de Política vive o homem. Continuastes a manter com ela as melhores relações, mas verificastes que o grande plenário acústico do País pertence
à Literatura, para cujo ingresso não é necessário depender do Governo nem
da Oposição.
Na idade propícia às grandes realizações, a vossa glória tornou-se uma
realidade real. É, exatamente, nessa época, que a vossa personalidade que,
antes, andava aos arrepios dos sonhos da juventude foi tomada de assalto pelo
escritor. E vemos, a olhos vistos, o vosso prestígio reclamado, por suas criaturas e por chefes eleitorais, ou melhor, assediado por leitores que almejavam
ser seus eleitores!
O fato de prolongar-se o sucesso dos vossos livros, recitado nas escolas e
lido por todos que gostam de leitura, não quer dizer que deixastes de ser
homem público, tanto mais que, principalmente em nossos dias, o literato é,
por contingência histórica, um partícipe da vida pública.
A vossa passagem pela Câmara Federal veio revelar que o escritor e o
político viviam nas melhores relações diplomáticas. Quando cuidáveis dos
problemas da Educação como objetos familiares ou quando estudáveis
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qualquer outro tema, objetivado em projeto, a vossa acumulação, ao invés
de ser vedada por texto constitucional, era aplaudida como uma das mais
louváveis e fecundas.
O curioso é que a vossa irrequieta sensibilidade, que nunca vos deixou
quieto, tece, com capricho, os enredos de vossa vida. Leva-vos à fazenda, e,
daí a pouco, à Uberaba, logo a seguir a Assunção, integrado na vida paraguaia, aderido, sem cerimônias, às suas maneiras, escutando, nas noites cálidas,
cantigas populares ou compondo, ao piano, saborosas guarânias, para serem
gravadas em discos de sucesso.
Apurastes, com essa inquietação, a vossa ótica intelectual, sem receio
algum de pôr o pé na obscuridade. E fostes, com isso, com o mesmo desassombro, abridor de fazendas e construtor de escolas, e conquistastes, com as
maneiras de caçador e de pescador, a intimidade do império telúrico!
Os dois romances que compusestes – Vila dos Confins e Chapadão do
Bugre, nasceram dessa intimidade com a terra, cujo cheiro gostoso Rachel de
Queiroz encontrou em um deles.
É que o sucesso literário não se satisfaz com o escrever bem. Ele reclama,
no domínio do idioma, no que ele tem de regressivo e progressivo, o suporte
poético da linguagem metafórica, a receptividade para os termos musicais
como o fizestes recolhendo-os no ressoar dos acontecimentos e nas narrativas
dos ventos que sopram no Planalto Central ou dos rios mineiros que murmuram nas tardes quietas.
A leitura dos vossos romances, em voz alta, confirma que essa volta à linguagem auditiva pode conduzir-nos a uma convivência declarada entre os
homens e as coisas, e chegamos, com o vosso exemplo, a compreender o comportamento de Rimbaud, procurando para seus versos, na alquimia do sonoro
e do significativo, o conteúdo e a forma, enquanto vendia porta-chaves nas
calçadas movimentadas da Rua de Rivoli.
Não há pois como falar aqui em teoria do Romance, evocar o realismo de
Lukács, as explicações de Nathalie Sarraute ou insistir que ele é um privilégio
de uma burguesia curiosa e gulosa. Basta que o escritor tenha a vossa fibra, os
vossos pendores, a vossa intuição para que, de pronto, dispense a imagem de
Robbe-Grillet, que mostra o Romance como um caminhão com carburador
estragado, que precisa ser substituído por um outro caminhão novo.
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Nos vossos romances não predominam a técnica da narração, e a exploração, em grandes doses, do psicologismo. Os romances são um todo, sem predominâncias.
A eleição na Vila dos Confins substitui o herói ou o anti-herói. Provoca,
com seus rituais desfigurados, uma interferência chocante, numa forma de
viver para a qual ela não foi feita. Isso não está dito, mas é como se estivesse
dito. Não há em seus desenlaces uma vontade política, nem sequer um arremedo dessa vontade, mas a voz do mandão, a esperteza de seus agentes de
manobra para arrebanhar uma vontade que se recusa a ser vontade. Nesse
pedaço de chão arenoso e branco, que principia na Serra dos Ferreiros e acaba
no Ribeirão das Palmas, o que se quer é viver e não eleger.
O mundaréu perdido, magro de boas terras, com léguas e léguas de cerrado feio, que qualifica os Confins, abarca, no seu teor de vida, toda a dialética
da pobreza. Provocado pelos atropelos eleitorais, deixa sua quietude e o seu
conformismo, para transpor a faixa da solidão arcaica em que se habituou, a
fim de cumprir certas regras que a civilização quer impingir-lhe.
Quando viajamos, através de vossas páginas, e percorremos as ruas da
Vila, antes sossegadas e sem movimento, e, a seguir, transfiguradas pela ambição política, percebemos que a inquietação produzida é por demais da conta...
Depois, a vida retoma seu aspecto primário, tudo dantes como no quartel de
Abrantes: – a preguiceira nas horas de mormaço ou o vento frio castigando os
passantes, as canoas subindo e descendo o rio, onde os jacarés, acendendo o
fogo dos olhos japoneses, espiam de longe e onde pescadores solitários pescam com torretes de muçum. Afora disso, as presenças lerdas e encolhidas,
aqui ou acolá, nas reuniões em casa do João Turco, ou as antigas rivalidades
em meio ao compadrismo, os negócios de gado, os politiqueiros, agora despertos, aproveitando-se do que aconteceu, tanto mais que a Política vasculhou
o sertão, de cabeceira a cabeceira, grota por grota, beira de corgo por beira de
corgo. Mas, tudo isso, não impede que uma mulher bonita realce, com o ar de
sua graça, o desenxabimento geral.
O Padre Sommer, mais caçador do que padre, sempre desguaritado, perdido de quando em quando, pelas cabeceiras do Ribeirão das Palmas, que
encontrastes, em sua versão real a consertar seu jipe teimoso, em estrada boiadeira, disse a um amigo nosso, de suas apreensões ao se tornar personagem de
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romance! Mas que personagem gozada a desse padre! Com as mãos abertas,
explica como caçou a onça preta:
– Mas, pelo amor de Deus, acabe com essa estória – pediu a Maria da Penha,
pálida, os olhos uma beleza de tão grandes e brilhantes.
E a onça preta?
Fiquei esperando, D. Penha, até que a onça alisasse a cara. Mas ela custava,
continuando a ringir os dentes. Então eu provoquei, avancei, avancei mais um
passo, mais outro e desviei o meu olhar dos olhos dela. Foi então que a onça riu.
– Riu, padre? O senhor está falando sério?
– Vi quando os olhos de brasa se apertaram e os bigodes se moveram... Vi
as presas enormes e muito brancas, começando a brotar dos cantos da boca,
arreganhando-se numa risada...!

Quando demos conta da cena, em nossa condição de leitor, encontramo-nos sentados, em meio ao grupo que assiste, com olhos curiosos, à bazófia
do padre grandalhão.
É bate-papo desses moldes que enche grande parte das horas vazias dos
caboclos de raça, raça casadeira entre si, com filhotes puxando a mesma
magreza e a mesma feiura dos pais. Mas, ao lado dessa atitude desengonçada, postam-se os camaradas despertos, sertanejos da espécie euclidiana,
gente que aguenta sol e chuva, toma conta da boiada de mil cabeças do
Coronel Borges, com sua comitiva de cinquenta mulas, sem contar a madrinha e cinco cargueiros.
A paisagem não destoa. Afina-se com o comportamento humano e se
faz ouvir, na prosa orquestrada entre homens, pássaros e árvores: – O João
de Barro desperta com o canto do galo velho, o jaburu solitário sai da
modorra em que se encolhera, o tucano preto, cheio de pecados, continua
a fazer das suas...
Não queremos realçar esses contornos, porque eles se realçam por conta
própria, na construção romanesca. É o que acontece com certas cenas, certas
proezas que podem ser debitadas por conta da terra, como o episódio da
sucuri, escondida no fundo da lagoa, rabo engatado na raiz, tocaiando o boi
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carreiro, procurando o lado cego do boi, até ao ponto certo. E, adeus boi vermelho, boi churreado, boi de guia, sestroso, carreiro de estimação!
Outrossim, não se apaga da nossa lembrança o espetáculo, no rio que
gorgulha – de um garrote azulejo, arrastando, no mergulho, o vestido cor de
sangue da Ritinha, a sacudir-se na espuma barrenta fazendo rebuliço com as
piranhas aos mil cardumes, chamadas pelo cheiro da carne, enquanto o foguete de rabo anuncia os resultados da primeira e mais importante eleição municipal da Vila dos Confins.
Essa dramática impessoalização da vida revela, por sua vez, a paisagem se
apossando das criaturas humanas, para que elas sirvam a vida descondicionada
das regras mundanas impressas nos livros.
Em Vila dos Confins todos se parecem. Há, por toda parte, um indisfarçável ar de família. Não só os filhos são parecidos com os pais, mas com
Deus e todo mundo, até com as casas com seu mobiliário ingênuo, com a
boiada: – Gente de tropa, do garimpo, mascates, vaqueiros, caçadores, sitiantes, homens que demoram a bebericar na venda para, depois, partir em direção à Serra do Papagaio. A chusma de gente é como mato. E os impulsos são
mais do homem como natureza, expressões obscuras e irracionais de seus
movimentos, a nota trágica da alma poética do universo, que não dá importância ao importante, abolindo, com sua fatalidade, os mandantes do mundo.
Encontramo-la, com mais frequência, em Chapadão do Bugre, muito
embora, nesse romance, o plano político passe para um segundo plano. Os
episódios porém não deixam de mostrar a teimosia do preconceito urbano ao
querer substituir a violência sertaneja, a seu jeito e gosto.
Há, nesse romance, uma morte brutal. Essa morte não tem requintes como
os do envenenamento, que faz se contorcer, entre a dor e o desespero, Emma de
Bovary. Nem mesmo se encontra a ciumeira enfranzinada de Bento Santiago,
com a vontade de matar no coração e o pavor de matar na inteligência.
Contudo, revela, sem mais preâmbulos, um estilo indicativo do que pode
acontecer e onde nada acontece: José de Arimateia, dentista ambulante, desce
o machado certeiro por sobre o conquistador de Maria do Carmo. Seu gesto
seguro, seu raciocínio frio não são de quem procura seguir as regras de uma
sociedade que tem seus códigos de bom e de mau comportamento. Nasce das
entranhas sertanejas. E se José de Arimateia foge, na besta Camurça, receoso
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da polícia, é porque irá enfrentar, com certeza, uma violência mais forte que a
que se disfarça no aparato legal.
A busca do criminoso é mais um pretexto para a aventura do que uma
busca, com a convocação das autoridades do Estado: O Juiz de Direito, os
procuradores, os delegados, funcionários e os soldados da captura.
O juiz que ambiciona, de começo, acabar com a imoralidade reinante –
que a descobre, por toda parte –, acaba por solidarizar-se com ela. É que, nessas paragens, dificilmente todos são iguais perante a lei, mas, inexoravelmente,
todos são iguais perante a Natureza!
E, no plano dessa igualdade, não há credor, princípios, ideologias. As sentenças de Zaratustra, os cantos de Lautréamont, a prosa do Marquês de Sade
podem servir para despertar sensibilidades, gastas ou amortecidas das grandes
metrópoles, mas perdem o rumo e não fazem rumor algum na orla do Sertão.
A morte do avalentoado Felipão, quando mandava a negrada beber, sob
sua ameaça, é praticada, num abrir e fechar de olhos, pelo medo alcoólico de
Xixi Piriá – e tem, aparentemente, os mesmos ingredientes dos crimes que os
jornais noticiam com letras grandes e fotografias. Mas, também aí, a semelhança é mera coincidência.
A linguagem das vossas personagens e a descrição do comportamento
delas decorrem, como fantasia e verdade, do equilíbrio plástico dos enredos,
trabalhadas na convivência familiar dos termos. E repete e repisa, de pé firme,
os nomes que o sertão levou para a pia batismal.
A conversa de seu Americão, que ocupa duas páginas do Chapadão do
Bugre, é intercalada de silêncios para que, na sala de visitas, penetre em os acordes da banda de música local, posta aos olhos do público, no Largo da Matriz.
A cena do circo iluminado, com jagunços infiltrados na multidão embevecida, com o desfile de elefantes e trejeitos do palhaço Magricela, a atitude
de José de Arimateia apertando o escapulário ao peito e fazendo fogo com
uma arma de cano cerrado; ou, ainda, a história do Lico da Isolina, autor de
incontáveis mortes, com não sei quantas balas na carne, vivendo à custa do
corpo fechado pelas orações das Sete Forças e pela alma vendida a Belzebu –
são urdidas por linhas invisíveis, trabalhadas por potências demiúrgicas.
A lógica dos antagonismos, lembrada nos Tristes Trópicos por Lévi-Strauss, como um atributo do espírito humano, se aviva a cada instante.
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Mesmo em Santana do Boqueirão, sempre em contato com as cidades vizinhas, a maneira de falar não dá trela aos apelos à disciplina gramatical.
E foi o que percebeu a vossa sensibilidade, nas tônicas das vossas criações.
E o estilo lucra com isso. Retoma, pelos efeitos que consegue, o seu significado
latino de instrumento próprio para escrever. A cantiga dos ermos é captada por
ele, como se repetisse a experiência de Mallarmé ao compor “Pli selon pli.”
Quando escreveis: “Bicho chega ao barranco, assunta, assunta, bebe água;
assunta, assunta outra vez e vai-se embora. Passa o pato trombeteiro, passa
irerê, passa nuvens. E o dia passa também”, vemos aí como é bem empregado
o apetrecho sugestivo, ao conduzir a descrição no mesmo ritmo em que se
movem os bichos, os pássaros, as nuvens e, até, o dia. As minuciosas descrições de cenário, que os romances flaubertianos fizeram a engrossar as antologias e que os romances americanos transformaram em dinheiro miúdo –
ficam para outras eras.
A substância mágica das ocorrências, que provém das raízes das raças vencidas, não depende dos relógios ou do bater das horas na torre da matriz. Ela
significa um modo de ser, que só conta com o tempo para calcular a época
das chuvas e das secas, de plantar ou de colher, pois nessas terras pobres e de
vegetação minguada, o tempo é uma categoria à parte. Alarga-se e se encolhe
conforme as conveniências, à maneira do Cid, o campeador, que o alargava e
o encolhia, como bom sinal da poesia heróica da Idade Média.
As lendas têm, por isso, seu tempo, com seus vagares. Correm em certas
épocas, por leitos ocultos e dão sinal de si como o Minhocão, que sai do Rio
São Francisco para campear por outras paragens, depois de fazer, às escondidas, suas demoradas estações.
O manso ramerrão do cotidiano, tudo devagarinho, devagarinho; o esperar sem esperar dos pescadores, pressentindo o peixe rondar a isca que brinca
com correnteza, explica por que Mauro, por exemplo, dependurado nos bancos, com promissórias vencendo todas as semanas, sem assinar títulos novos,
nem reformar os velhos, não se afoba nem se preocupa.
É verdade que a lida nos currais começa cedinho, escuro ainda. Mas basta
a noite chegar para que tudo silencie. O longe, explicado, é perto, para satisfazer o compasso das preocupações e despreocupações. Gado de criar povoa os
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campos, arame farpado fecha os primeiros pastinhos de bezerro; aroeira em
pé esquadra os currais de bois. O resto é chão e mais chão.
Nesse espaço sem fim e nesse tempo sem tempo, é que se pode medir a
estatura de José de Arimateia, que é só figura central do romance, com sua
pouca fala e grande drama, porque ele é uma espécie de centauro mitológico,
misturado com a besta Camurça, conversando com ela, sofrendo com ela, e
com ela agradecendo os agrados que recebe.
A vossa paciente argúcia, no recolher esse material para pô-lo nos
romances, como se não o pusesse, coloca-vos na mesma posição de relevo
dos que souberam anunciar as verdades que andaram perdidas pelo interior
brasileiro.
Trouxestes-nos uma deliciosa composição romanesca e restabelecestes
entre nós a confiança no Romance, prestes a cair nas garras do canibalismo cultural.
Foi assim, Sr. Mário Palmério, que compreendi o enorme alcance dos
vossos livros, muito embora não me sinta tomado pelo delírio de interpretação, assinalado, com muita argúcia, por Maurice Blanchot.
Dou a minha versão como outras darão a que quiserem dar. Cada leitor
que se aposse de seus romances para entendê-los a seu modo, com todas as
criaturas desse museu imaginário, que é a Literatura.
Mas, seja quem for o leitor encontrará, através de vossa capacidade de
escritor, a densa corrente do essencial, que conduz, em suas águas absurdas, um fabulário cheio de graça e malícia. A cada instante, ao som coral
dos rios, das matas e da bicharada, damos de cara com reações sem temores, ao lado da timidez arisca e desconfiada, resguardando a vida que não
quer saber como vive... A cada instante, o predomínio do falar sobre o
descritivo se encarrega de se colocar-vos bem, entre as exigências da sensibilidade moderna.
Não deixo de assinalar, para remate, que a vossa maneira de trabalhar na
construção literária é feita de forma que o regionalismo do material empregado se transfigure em temas de sólida universalidade, embora o sertão se feche
depois de vossa passagem.
Mas esse fechar do sertão está singularmente no vosso processo literário.
Nos vossos romances, a cadência inicial não desafina da cadência final: Xixi
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Piriá, na Vila dos Confins, é quem primeiro aparece a cruzar as lonjuras, com
um sol já meio de esguelha.
É assim a sinfonia de abertura.
Nos acordes finais, o mascate reaparece. Deixa estendido o corpo morto
de Felipão e lá se vai, estrada afora, como veio, enquanto que, pelos lados da
serra, se espalha o derradeiro aceno vermelho-sangue do sol, que acaba de descer sobre o morro da Bruaca. E a noite cai, como um pano cênico sobre aqueles ermos monótonos e adustos.
O mesmo processo em Chapadão do Bugre: José de Arimateia chega aos
trotes da Camurça e, ao final, depois de muitas acontecenças e desgraças, está
ele, outra vez, na cerração, sumindo, numa noite sem lua, como se o pano de
boca, obedecendo aos imperativos do sertão, encerrasse o espetáculo, para que
ele só seja dele e de mais ninguém...
Todos esses aspectos de uma mesma fisionomia cultural, que iluminam a
vossa tomada de posição, é que vos trouxe à Academia.
Quando acabais de aterrissar, depois de ter sobrevoado baixinho sobre a
paisagem jagunça e pelas veredas que Guimarães Rosa perlustrou, podemos
avaliar a preciosidade que representa a vossa bagagem de escritor, na qual a
alma roceira se apossa da emoção de todos nós para mostrar que o viver dois
mil e quinhentos anos, à custa da mentalidade abecedeista de que fala Joyce,
não conseguiu ainda impedir que sentíssemos, como agora sentimos a nossa
liberdade, por esse céu onde vosso avião deslizou tranquilo e por esse mato
onde a aventura humana não perdeu suas raízes.
Porque o sertão não é só uma beleza para quem gosta de caça e pescaria. Ele é uma beleza para abastecer a nossa cultura e limpar a nossa sensibilidade das ferrugens que a atormentam. Ele nos deixa viver à vontade,
retempera o nosso jeito de ser e de viver, como se vivêssemos à margem do
Uracanã, onde as árvores espiam as águas do barranco, conjuntamente com
bichos de porte.
São tantas e tais as conquistas humanas, são tais, hoje em dia, as forças
libertadoras e opressoras, que o nosso critério oxiológico precisa ser, antes de
tudo, uma atitude ou um propósito de afirmar e de negar, para que possamos
ser coerentes com o nosso passado e compreensivos diante dos audaciosos
desafios do presente.
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Os escritores que desejamos, compondo a nossa Confraria, Sr. Mário
Palmério, são os que sabem compreender e sentir tudo isso, são os que possuem as vossas qualidades e as vossas aspirações. É, com eles, que manteremos
o compromisso de Machado de Assis, ao dizer que não devemos confundir a
moda que parece com o moderno que vivifica.
Bem-vindo, pois!
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Devo à vossa generosidade a consagração desta noite. Não bastava tê-la
sonhado e desejado. Era necessário que vossa indulgência me elevasse à dignidade e à altura da Cadeira 7.
O patrono é Castro Alves, cujo estro iluminou de luz redentora a escravidão, consumando-se, desde aí, a condenação moral do cativeiro. Tirai da
poesia de Castro Alves as hipérboles, as amplidões, os infinitos, os gigantes e
dela restará sempre o dom de comunicar à nossa sensibilidade a emoção que
recebeu dos aspectos da Natureza e dos lances da vida e da História. Ele próprio foi um dom da Natureza.
O fundador Valentim Magalhães, morto na casa dos quarenta anos, foi
tão vário e dispersivo que sua existência lembra uma torrente sem caminho.
Prógono da “Ideia Nova” que na época vagamente sintetizava o movimento
renovador da Cultura, das Letras e das Artes, dotado de talento e ardendo na
ânsia de viver, gozou de notoriedade e prestígio, produziu muito, porém
improvisou demais. Ao sabor de solicitações contraditórias, cedo por elas é
devorado como se não lhe tivesse sobrado tempo para colocar na faixa de seu
destino a quota pessoal de realismo e disciplina que seu nome e sua vocação
de escritor estavam a exigir.
A Valentim Magalhães sucede Euclides da Cunha. Pela sua personalidade e pela tragédia em que sucumbiu, Euclides é singular e, talvez, único em
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nossa Literatura. É, desde logo, um brasileiro pela visão que situa sua obra.
Nosso País está todo dentro de seus livros – geografia e evolução, terra e
gente, história e esperanças.
Em 1902, quando surgem Os Sertões, achava-se a sociologia da vida
brasileira apenas esboçada. A parte da vida brasileira mais merecedora de
atenção era a do litoral. O pensamento organizador, refletindo necessidades
internas mas igualmente especulações peregrinas, cuidava mais do Estado
como objeto do Direito Constitucional do que como objeto de uma ação
administrativa que reagisse à herança negativa do passado como o subconsumo, a precariedade dos transportes, a debilidade das inversões, a escassez de
meios de pagamento, o controle externo do nosso comércio.
Aconteciam coisas pitorescas. Peculiaridades de nossa vida política
como deposições de governadores, dualidades de assembleias estaduais, intervenções da União nos Estados – episódios típicos da luta pelo poder nas províncias – logo se douravam, para os efeitos da compostura exegética, das roupagens doutrinárias dos puros-sangues do constitucionalismo americano.
Explicava-se de um modo, resolvia-se de outro. Afinal, nem o Padre Cícero,
do Ceará, nem Horácio de Matos, da Bahia, nem o paraibano José Pereira
viviam nos livros, mas no interior do País.
Vede Canudos. Hoje, é difícil compreender por que a política do
tempo descobriu em Canudos terrível conspiração contra a República. Cumprira a Monarquia seu destino histórico que, talvez, um príncipe herdeiro,
consagrado pela guerra do Paraguai, houvesse prolongado. Talvez. Verdade é,
como observou Afonso Pena Júnior, contemporâneo da campanha, testemunho do juízo e das reações provocadas por ela, que “há sempre em torno dos
regimes nascentes uma vigilância angustiada de entusiastas inclinados a atribuir todos os males – ainda os decorrentes de incompreensões ou erradas
aplicações da nova ordem política – aos adeptos do regime extinto. É, no
campo social, uma espécie de mania individual de perseguição”.
Mas, derrubar a República partindo do fundo do sertão baiano, dessa
Canudos iletrada, pobre, isolada? Não. Aqui houve erro tremendo que jogou
a ignorância dos doutores das capitais contra a ignorância dos sertanejos
analfabetos.
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Se nem tudo se aprendia nos livros egrégios que os doutores folheavam,
algo de importante frutificou, ao longo da história republicana, dessa cruzada
constitucionalista teórica e militante, que Rui Barbosa simbolizou. Fixaram-se
na mentalidade pública valores políticos e jurídicos que contrastam o caudilhismo e o militarismo, velhas doenças latino-americanas.
Irromperam Os Sertões na Literatura Brasileira trazendo pelo menos
duas novidades insignes: a linguagem ao mesmo tempo técnica, imaginosa,
hiperbólica, alimentada por um senso dramático que prende e arrasta, e uma
sondagem profunda nos abismos de atraso, ignorância e fanatismo da sociedade velha do interior. A partir desse livro extraordinário, os sertões se incorporam aos temas vitais da sociologia brasileira.
Não viu Euclides na sertanejada apenas doença e pobrezas mas também
resistência, engenho, coragem e ardilosidade. Em duas águas-fortes, traçou os
perfis do vaqueiro e do jagunço, fixando nesses símbolos os contornos físicos
e psíquicos da massa de brasileiros que há séculos só possuem por instrumentos de trabalho a energia do próprio braço e a energia dos animais companheiros de serviço.
Agora, a cena está mudando. Vaqueiro e jagunço tenderão a diluir-se
numa perspectiva social em que a rede de estradas, as comunicações mais
fáceis, a presença da energia elétrica e do rádio conspiram contra o isolamento
e a rotina dos preconceitos e da ação.
A força de trabalho dessa dura sertanejada que varou o País, plantou
lavouras, abriu fazendas, fundou vilas e cidades, lá continua à espera que um
processo civilizador a integre como elemento positivo do dilema em que
Euclides sintetizou nosso destino: civilizar ou perecer.
Em Afrânio Peixoto, sucessor de Euclides, conviveram um notável
homem de letras e um homem de grande saber. Foi cientista, professor, educador, parlamentar. Em cada qual dessas atividades deixou traços marcantes e
até sensacionais de sua passagem como no famoso concurso na Faculdade de
Medicina do Rio.
Tivera iniciação científica considerável. Largos conhecimentos de natureza experimental aparelharam-no para as tarefas da observação e do estudo
no encaminhamento de problemas de ordem técnica e social. Daí decorre,
como se vê de sua obra no campo da Medicina Legal e da Saúde Pública, de
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sua ação de legislador e de educador, de sua competência na remodelação do
Hospício Nacional, uma segurança e uma objetividade que o conceito vulgar
de diletante não comportaria.
Trabalhava sério. Trabalhou a vida inteira. Partia para as tarefas que se
propunha com determinação metódica. Professor, foi modelo de assiduidade,
ministrando aulas que atraíam pela densidade e encanto da exposição alunos
de todos os cursos. Não era só por dever funcional. Era questão de caráter
nesse homem que a vida social não deformou. Gostava de conviver mas sem
abdicar de sua personalidade, guardando dentro de si as fontes sertanejas da
maneira íntima de ser, desconfiado do dinheiro, do luxo e dos poderosos.
Foi cientista, homem de laboratório, técnico de alta especialização.
Contudo, a essa via aberta a seu talento multiforme, preferiu, por onde começara, a de escritor, para quem a Literatura seria o alimento ideal da própria
vida. Fascinava-o a obra literária, a fama que daí se irradia, o mundo inventado e revelado pela criação artística. Para ele também, essa era a glória que fica,
eleva e consola.
No mundo de seus romances regionais e tão evocativos reencontra-se
com a paisagem, tipos, lendas e sentimentos que, lhe povoaram os olhos e a
imaginação de menino. Era o sertanejo que movido pelo fundo das recordações decantadas, recriava histórias e dramas dessas Lavras Diamantinas em
cujo chão deitava raízes sua sensibilidade.
O falado enciclopedismo de Afrânio, a gana de saber o mundo, não
imobilizara nele um erudito. Preparara-o, isto sim, para trabalhos e iniciativas,
no campo da Literatura, da Educação e de problemas típicos da nacionalidade. Ele pensou, imaginou, construiu.
E que companheiro! Seu convívio era uma festa pela vivacidade da inteligência, pelo alado saber que perpassava em sua conversação. Do prodigioso
armazém da memória, ao saber dos temas, saltavam anedotas, fatos, conhecimentos, coisas lidas e vividas, que imprimiam à sua prosa a categoria de verdadeira arte literária.
Afonso Pena Júnior, mineiro de Santa Bárbara, fez sua entrada triunfal
na Literatura Brasileira em 1946 publicando A Arte de Furtar e Seu Autor, e
com um dos exemplares me honrou.
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Em crítica de atribuição nada há igual em nossa Literatura. Ele estava
preparado para tarefa desse porte e dessa natureza. Sua educação humanista,
seu paciente amor da investigação depararam na decifração da autoria do livro
famoso – destinado, como está em seu texto, não a ensinar ladrões, mas a
conhecê-los – um campo extraordinário de pesquisas que, por duas décadas,
lhe ocuparam o espírito.
Quem primeiro sugeriu o nome de Sousa de Macedo, já em 1917,
como autor da Arte foi Solidônio Leite, polígrafo, pesquisador de tomo, no
opúsculo A Autoria de A Arte de Furtar. Desde aí a paternidade do livro, na
opinião dos competentes, parecia bem orientada. Lançando-se a um “trabalho
de juiz”, conforme ele próprio o denominou, escreveu Afonso Pena a obra em
dois volumes na qual seus estudos clássicos, sua competência crítica aprofundaram caminhos e rasgaram perspectivas que consolidaram o nome de
António de Sousa de Macedo.
Logo de início Afonso Pena desenha-lhe o perfil público e privado, o
corte do caráter autoritário e sarcástico, o amplo conhecimento dos negócios
do Estado, a defesa da Inquisição, a luta pela recuperação de Pernambuco aos
holandeses, traços de sólida preeminência no cenário português.
Pelas atividades exercidas como escritor de alto mérito, como jurisconsulto, juiz da Casa da Suplicação, diplomata e governante, estava situado e
aparelhado, por todo o conjunto de qualidades pessoais e circunstanciais que
lhe cercam a vida e a obra, como o homem talhado para escrever A Arte de
Furtar, crua análise dos costumes sociais e políticos da época.
O livro pedia autor da mais ampla experiência, saber e contato com o
Governo, a Justiça e a Política. Um distante desses negócios, dessas atividades
e sem o domínio literário da língua, de que tantas provas anteriores já houvera
dado Sousa de Macedo, não poderia evidentemente escrevê-lo.
Coube a Afonso Pena o processo dessa demonstração, através de cerradas páginas de inferências em que o cotejo impressionante dos textos e datas,
as comparações, as semelhanças e até identidades de pensamento e linguagem
se amontoam em exemplos que frisam pela evidência mesma.
Levou sua pesquisa atributiva aos extremos da análise crítica e comparativa. Todo o segundo volume contém análise comparativa tão minuciosa e profunda à luz dos textos entre as obras conhecidas de Sousa de
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Macedo e a Arte que a cada passo, a cada demonstração se fortalece a certeza de ser a mão que assinou as obras de Sousa de Macedo a mesma que
escreveu A Arte de Furtar.
Já trabalhava Afonso Pena em seu livro quando em 1940, no
Congresso do Mundo Português, o padre Francisco Rodrigues divulgou
documento achado no arquivo romano da Companhia de Jesus no qual se
atribuía a autoria da Arte a outro jesuíta, o Padre Manoel da Costa.
Documento é documento. Mas a divulgação desse se fez apenas numa
notícia de seis linhas, a que mais tarde se acrescentaram mais sete. Examinou-o Afonso Pena, pediu cópia do papel aos arquivos da Companhia e, como
resposta, veio a informação pela via de nossa embaixada no Vaticano “que os
jesuítas se recusam a dar cópia do documento sem valor científico ou histórico com acusações anônimas de caráter particular e pessoal”.
Voltando à carga na Brotéria de maio de 1944, o Padre Francisco
Rodrigues, reconhecendo embora que o documento é anônimo, que lhe faltam algumas páginas no princípio e no fim, afirma sua autenticidade pela
nota de um arquivista ou secretário. Daí deduziu ser conhecido em Roma o
autor da informação. Replicou- lhe Afonso Pena que publicasse na íntegra
“a nota do arquivista ou do secretário que serve de autêntica” à carta sem
data e sem assinatura na qual se atribuía ao Padre Manoel da Costa a autoria de A Arte.
É claro a essa altura que nem a publicação integral do documento
poderia destruir a atribuição de autoria confirmada pela crítica cabal de
Afonso Pena. É preciso não esquecer a informação não contestada dos próprios jesuítas: “Documento sem valor científico ou histórico com acusações
anônimas de caráter particular e pessoal.”
Não se conhece do Padre Manoel da Costa nada que o capacitasse a
possuir dos negócios públicos, administrativos e judiciários do Reino a
competência exigida para escrever A Arte. Revela a Arte de Furtar vivência
tão profunda do social, do político, do direito público e eclesiástico, dos
usos e práticas da administração, que se a tudo isto juntarmos a veia satírica, a segurança e a discrição verbal do estilo, o patriotismo vigilante, teremos que só escritor consumado e participante da vida pública poderia na
verdade produzi-la.
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Comprazia-se Afonso Pena no exercício difícil e metódico da crítica de
atribuição de que já dera amostra ao refutar com êxito comprovado, em
1943, um historiador português que imputara a Sousa de Macedo a paternidade de certo manuscrito da Biblioteca da Ajuda. Pelo menos uma vez mais
depois de seu livro, voltou a exercê-la em grande estilo quando da pesquisa da
autoria das Cartas Chilenas. Aos argumentos já apresentados juntou os que
seu domínio das fontes e sua acuidade investigadora trouxeram para confirmar como de Tomás Antônio Gonzaga o famoso panfleto político sob a assinatura de Critilo.
Sua participação na vida pública foi constante, embora aparentemente
não intensa. Pelo feitio do caráter e pela posição de superioridade intelectual, que todos lhe reconheciam, deve ter exercido uma espécie de magistério da persuasão, do equilíbrio, do conselho prudente. Entre praticantes do
jogo político do dia a dia, das combinações mais ou menos oligárquicas,
destacar-se-ia pela singularidade de levar aos concílios partidários uma palavra em que a moderação deitava raízes numa experiência iluminada pelo
saber e pela meditação.
Deputado e secretário em seu Estado, que também representou na
Câmara Federal, ocupou num quatriênio áspero a pasta da Justiça e, nem por
isso, sua conduta perdeu a feição de tolerância e serenidade.
Em 1930 desaba o velho mundo republicano, o mundo da “família
republicana”. Afonso Pena a ele pertencera. A Revolução desse ano, liderada
pela Aliança Liberal, encontra-o entre seus corifeus. Mudança grande vai operar-se na dinâmica dos costumes e do mecanismo político e social.
A Revolução de 30 traria algo mais do que as conquistas formais de
seu lema – Representação e Justiça. Em 1910, na campanha civilista, já
ganhara Afonso Pena as credenciais de revolucionário histórico na reivindicação desse lema. Constituiu o civilismo, a que o verbo de Rui Barbosa imprimira ressonância nacional, o primeiro grande apelo, nos anais republicanos,
pela chamada regeneração dos costumes políticos. Há um fio condutor que
da campanha civilista leva à Revolução de 30. A maior diferença esteve em
que a Revolução, mesmo a seu pesar, abria as portas a rabanadas do vento
revolucionário que soprava pelo mundo.
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Afonso Pena percebeu muito bem que no céu do Direito público novas
divindades apareciam, que o individualismo do laissez faire, laissez passer
cedia o passo a reivindicações de solidarismo social e que o trabalho conquistara direito de cidadania nas cartas constitucionais.
Não se atemorizou com tais perspectivas, antes manifestou apoio ao
espírito de transformação que pairava na atmosfera densa de protestos e também de ilusões.
Mas, à medida que o tempo caminhava, vieram-lhe preocupações
angustiantes. A primeira oportunidade em que as terá manifestado foi na conferência pronunciada, vai por quarenta anos, na Faculdade de Direito de Belo
Horizonte, sob o título “Os Homens da Lei”. Aí advertia que aos imperativos de Justiça surgidos das entranhas da primeira conflagração mundial,
outros haviam as “do domínio da patologia social postos em equação em
outros meios e para outras gentes, produtos de fatores históricos a que somos
estranhos, fermentos de lutas e erros seculares que não são nossos, exacerbados às calorias excepcionais da grande guerra”. Trazer para nosso meio “questões tão repugnantes à sua tradição histórica e à sua estrutura moral”, falar no
Brasil “em tirania de classes, em opressão do operariado com a mesma acepção europeia desse jargão socialista e sobretudo com os mesmos intuitos do
dogmatismo socialista” lhe parecia “um dos pecados que, segundo a letra
sagrada, são bradantes ao céu”.
Não. Competia aos homens da lei impedir que algum dia ganhasse
foros no País “a chamada questão social” ou “as reivindicações proletárias
hoje obstadas pela imensidade despovoada do território e pela tolerância cristã no trato de seus habitantes”.
Sem dúvida, seria tarefa enorme, mas a lei devia afeiçoar “a cera mole
do industrialismo brasileiro antes que ele se converta no granito do industrialismo europeu sob a constante ameaça da dinamite”. Termina protestando
que a única verdadeira desigualdade que nos envergonha e avilta é a do analfabetismo, supremo obstáculo à igualdade garantida pela lei.
Essa posição ideológica seria desenvolvida em diversos trabalhos e conferências em que, sob uma terminologia conservadora, de índole antes moral
que política, o drama do século se fazia presente.
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É a sombra desse drama que desce sobre o discurso de posse do reitor
da Universidade do antigo Distrito Federal, em 1936. Aí é a ausência da cultura e da sabedoria, responsável pela “mais profunda das lesões da vida do
espírito” que alarma Afonso Pena. Ele define a verdadeira Cultura como “a
da ordem do espírito e não a da ordem do corpo”, ou seja, “aperfeiçoamento da inteligência especulativa e não prática, inspiração e regra de conduta
pelo fortalecimento da consciência”. Sem ela, “a vida interior” estiola-se e
onde tal acontece “instala-se a barbárie”.
Da educação assentada no exclusivo conhecimento dos fatos, na especialização desesperada, na desintegração do saber que não recebe os jorros de
luz que a pietas e a gravitas deviam sobre ela lançar para humanizá-la, para,
ligando-a ao passado, integrá-la no presente e projetá-la no futuro, estaria
resultando uma civilização “mecânica e irreligiosa”, que se anuncia pelo tropel
de estranha invasão de bárbaros. Essa visão amargura-o porque “os bárbaros
de agora são muita vez os nossos próprios filhos, a gente de nosso sangue e
do nosso lar”.
São palavras que oferecem muitos temas à meditação. O passado conta
muito. Rompê-lo é tarefa delicada, não raro atropelativa em que mão e contramão se cruzam com violência e até se confundem. Nessa hora em que o
encontro das gerações provoca resistências encarniçadas e gritos de revolta,
em que a tensão dos espíritos compromete senão exclui a compatibilização
dos dissídios, Afonso Pena divisa para a Cultura um dos instantes cruciais de
perigo, porque “morre a arte delicada de convencer e resignar-se”, e “o conflito de motivos não passa mais pelos campos da inteligência e da consciência;
mas leva, logo, aos campos de batalha”. Porém, adverte, o mundo não morre
em cada geração. Na lâmpada que se traz na mão arde também “a luz vinda
dos confins da história”. Cada processionário é apenas o elo de “interminável
e maravilhosa teoria”.
Dessa “civilização mecânica e irreligiosa” o fruto contemporâneo mais
amargo e cruel identificou-o Afonso Pena no hitlerismo.
Em 1943, falando aos bacharéis da Faculdade Nacional de Filosofia e
Letras da antiga Universidade do Brasil, mostrou como a supressão da liberdade e, portanto, da verdade, montara num País de preclaras tradições cultu205
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rais, máquina para o serviço da falsidade e da mentira como “o mundo nunca
vira antes, nem verá depois”.
Essas monstruosidades envenenavam a ambiência ética da civilização.
Entristecia-se o humanista, porém não lhe esmorecia a confiança nos valores
da Cultura que, através dos tempos, se cristalizaram em regras superiores de
conduta. É que os fins morais não os inventaram os caturras, mas resultam
de experiência vivida ao longo dos séculos. Todo sentido normativo de que
se revestem deflui da necessidade socialmente sentida de disciplinar instintos e sentimentos.
Por isso mesmo, a tradição lhe era tão cara. Na oração pronunciada em
1941, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Afonso Pena
lembra que sociedade sem tradição é tão condenável e perigosa como veículo
sem freios. A que árvore de boa saúde, perguntava, pode faltar um bom sistema de raízes?
Nesse discurso, depois de mostrar com lucidez sociológica o papel do
bacharel na evolução jurídica e, portanto, social do País, o advogado, o parecerista, o professor, o jurisconsulto com bagagem ilustre entre os grandes de
seu tempo, levanta-se contra a “interpretação judaizante, desvitalizante da
lei”, porque “o Direito é um estuário de paixões e interesses e, portanto, um
estuário da vida”.
Mas ainda aí a falha mais grave lhe parece situar-se no “crescente desaparecimento da cultura humanista e, consequentemente, na falta do exato
conhecimento do homem considerado em si mesmo, considerado no tempo e
no espaço”.
A ausência da formação humanista, reduzindo juristas à condição de
primários, condena-os a um “recomeçar incessante e perpétuo”. A solidariedade do saber e da experiência perde os fios que a integram na prática do presente. É que o Humanismo, observa Afonso Pena, “aparelha o homem para
captar, como se fora antena, as ondas da vida que pulsam e tumultuam no
fenômeno jurídico”, pois libera as “virtualidades latentes do homem, suas forças criadoras e a vida da razão”.
Fizera, aliás, da educação dos jovens um dos supremos interesses de sua
ação cívica, ocupando por muitos anos a presidência geral do escotismo em
nosso País. Dizia com a autoridade de sempre: “O escopo da Educação é for206

DISCURSO DO SR. HERMES LIMA

207

talecer a razão contra o instinto para elevação moral do homem; e o altruísmo
contra o egoísmo para a prosperidade e o prestígio das agremiações humanas.”
Afonso Pena Júnior era um humanista. Esse o título com que a admiração geral dos contemporâneos o consagrou.
Que é, como se pode ser humanista? Monteiro Lobato prevenia-me que
o dicionário de definições mais precisas é o Webster. De lá retiro que humanista é aquele cuja direção ou atitude de pensamento ou ação visa primordialmente interesses humanos ou ideais. Diz muito, mas não diz tudo.
Surge o Humanismo na esteira da Revolução Comercial. Seu cenário
inicial é a Itália da Renascença, rica, sensual e palpitante de aventuras. O traço
vermelho da concepção humanista está na preparação do homem para uma
vida completa tanto intelectual como moral. Humanismo é assim um estado
de espírito que floresceu num clima social em que o comércio e a indústria,
ampliando horizontes e relações, ofereciam perspectivas de educação e libertação às virtualidades do homem, ao seu já agora iluminado apetite de viver.
Acompanharam o Humanismo características que o tempo selecionaria
como positivas ou negativas: o conhecimento dos clássicos, a eloquência e seu
subprodutos, a retórica, o formalismo, a tendência aristocrática na Educação,
a independência de pensamento, a revolta contra as restrições da rotina tradicional e eclesiástica, a exacerbação individualista.
Depurada pelo tempo, a visão fundamental do Humanismo será aquela
que, investigando a consciência da sociedade, examine a qualidade da vida que
vale a pena ser vivida. A que conduz a vida nas sociedades modernas, sociedades de tecnocratas e especialistas, de instrumentalidade mecânica e atômica,
de cultura compartimentada, a que conduz, a que pode conduzir e, dentre as
opções possíveis, a que deve conduzir?
Este é o problema que está na raiz mesma do Humanismo. Por aí se vê
que do humanista não se espera que se refugie em torre de marfim porque o
Humanismo informa uma atitude militante para investigar, para criticar, para
optar. Afinal, a humanidade passa pela porta do humanista.
Afonso Pena Júnior era humanista não porque aprendera o bom latim
do Caraça, mas porque, pelo conjunto do saber e experiência, tinha olhos e
inteligência voltados para os problemas resultantes das condições, exigências e
motivações do mundo moderno. Deste não se alheou. Dentro dele, sentiu seu
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País e sua época com a firmeza de suas opções, com a lucidez de uma inteligência preparada para compreender antes de julgar e, por isso mesmo, sem
arestas nem fatuidade.
Além de humanista, Afonso Pena era mineiro. Trazia de sua gente o
dom de conviver, o jeito ondeante de prosear em que a exclamação “uai”
colore a frase e, não raro, completa seu significado.
Era, como se confessava, entranhadamente brasileiro porque entranhadamente mineiro. Considerava seu mineirismo um escalão do amor à Pátria,
porque sem essas raízes “o patriotismo correria o risco de ser apenas acessível
aos espíritos que suportam o ar rarefeito das abstrações”.
Tinha razão. O patriotismo não é apenas cívico, porque é também mergulho revitalizante no cerne da comunidade, de onde partimos para a imagem
da totalidade.
Sua sabedoria captara na cultura polimorfa e na prática de tantos postos, de tantos encargos e de tanto trabalho, a significação dos acontecimentos,
o valor dos caracteres e das inteligências, o colorido dos episódios, a qualidade da vida. A memória privilegiada, e dele se disse que tinha uma biblioteca
em casa e outra na cabeça, fixava leituras e fatos e também o anedotário da
vida política e das personalidades. Sabia de cor páginas literárias inteiras,
comprazia-se em recitar poesias de confrades e modernistas e, às vezes, suas,
que ele também, no alvorecer de Belo Horizonte, oficiou no altar simbolista
das musas, onde, por esse tempo, ardiam as cinzas do Parnasianismo.
Mestre de disciplinas intelectuais austeras, como a Jurisprudência e a
Crítica, notou com precisão Alceu Amoroso Lima, atraía-o irresistivelmente a
companhia da gente moça e inovadora que encontrava em seu comércio a
doçura, a atualidade, a informação prestante e também a malícia polida, que é
o sal da conversação.
Em Afonso Pena, escritor nato, atinge o ofício de escrever a mais alta
precisão, a plena maturidade. A limpidez de seu estilo é modelar. Habituado
das fontes clássicas da expressão, deu ao nosso idioma o número de um estilo
em que a clareza da frase se casa à propriedade e à graça pessoal do dizer.
Afonso Arinos ouviu dele, em tom familiar, a lição de sobriedade exigida pelo
estilo: “Azeite demais apaga a candeia.”
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Pensando nele, em sua vida exemplar, em sua dignidade de pensador,
no conjunto de seus méritos de humanista, que não se escondeu da vida,
porém muito a amou, tentei recordar os traços essenciais da personalidade de
Afonso Pena Júnior, cuja sucessão recolho nesta noite em que, com a honra
de ser recebido por Ivan Lins, me vejo entre tantas pessoas de minha admiração e de meu afeto.1

1. NOTA – Os discursos e conferências de Afonso Pena Júnior citados acham-se publicados
em diversos números do Digesto Econômico, de que é eminente Diretor o Dr. Antônio
Gontijo de Carvalho.
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II
RESPOSTA DO SR. IVAN LINS

Senhor Hermes Lima,
Nascido na Bahia, estava à vossa espera nesta Casa a Cadeira que parece
especialmente reservada aos vossos conterrâneos. Patrocinada por Castro
Alves, foi um de seus ocupantes Euclides da Cunha, filho de baiano, ao qual
sucedeu Afrânio Peixoto, representante característico da poliforme inteligência de vossa terra. A Afrânio substituiu Afonso Pena Júnior, mineiro ilustre,
cujo magnífico perfil, como homem e escritor, acabais de traçar com mestria,
e ele frequentemente declarava dever grande parte da felicidade de sua vida ao
seu matrimônio com uma baiana.

NASCIMENTO E ADOLESCÊNCIA
Nascestes – perdoai-me a vossa juventude a indiscrição – a 22 de
dezembro de 1902, em Vila Velha, hoje Livramento do Brumado, ao pé da
Serra das Almas.
Dentro de um vale, opulentado pelas águas que descem das montanhas,
Vila Velha, terra ubérrima, é bem diferente das caatingas, pois a banha o
Brumado, principal afluente do Rio das Contas, de curso permanente e cau211
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daloso, que, precipitando-se da serra numa cachoeira de mais de oitenta
metros, irriga o município inteiro, todo ele muito verde e fértil. Quem aí
compra uma terra, compra-a com a água: uma noite, um dia, horas de água.
Ficava, entretanto, Vila Velha insulada do litoral e das cidades: em
vossa infância precisáveis de quatro, cinco e seis dias a cavalo para tomardes o
trem rumo ao colégio na capital.
Que diferença entre essa Bahia e a de hoje, quando a estrada de rodagem, o avião e o rádio, senão a televisão, enlaçam, quase instantâneamente,
pessoas, interesses e ideias! Com que emoção, em 1937, afastando-vos do
Rio, ao alvorecer do Estado Novo, ouvistes, certa noite, nesse longínquo sertão, música de uma emissora europeia! No vosso tempo de adolescente, nessas
paragens, “além das vozes locais, a única voz de fora, que se podia escutar, era
a que o fonógrafo emitia”.
Foram vossos pais Manoel Pedro de Lima e D. Leonídia Maria de
Lima. Ele viveu 85 anos, mas bem cedo tivestes a desventura de perder vossa
Mãe, falecida, muito moça, em 1912, quando ainda não havíeis completado
dez anos.
Comerciante e depois coletor estadual no Sertão, Manoel Pedro de
Lima era homem nativamente fino. Gostava de ler, caracterizando-se pela
sobriedade nas palavras e atitudes. Conta o Ministro Oswaldo Trigueiro que
indo, certa vez, convosco à Bahia, a fim de examinar um concurso, lá vos
encontrastes com o vosso pai, já aposentado e entrado em anos. Estáveis os
três no hall do hotel, quando se aproximou velho amigo dele. Embora já fôsseis professor famoso, escritor e político de prestígio, ao fazer as apresentações, limitou-se a dizer: “Este é meu filho, que mora no Rio...”
Fostes criado em casa de vosso padrinho, Leopoldino José de Lima,
casado com vossa avó materna. A ele, “em testemunho de imperecível gratidão”, dedicastes o vosso primeiro livro – Introdução à Ciência do Direito.
Era um homem típico das virtudes sertanejas. Apenas por seis meses,
frequentara a escola, e, para o nível econômico da região, possuía grandes
cabedais. Até serdes internado na Capital, em dia nenhum vos havíeis separado do vosso padrinho, e ao vos despedirdes na sala de visitas do Colégio,
doeu-vos, como nunca, o coração.
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Em Livramento frequentastes a escola primária do Professor Alfredo
José da Silva, ainda hoje vivo, morando em Caiteté. Tão bem vos preparastes
nessa escola que, ao chegardes ao Colégio Antônio Vieira, em Salvador, fostes
logo admitido no primeiro ano ginasial.
Contáveis apenas nove dias quando Rui Barbosa entregou à Comissão
de Redação do Código Civil, no Senado Federal, a sua Réplica às censuras de
Carneiro Ribeiro às emendas que fizera ao projeto daquele Código.
Data, pois, de vosso nascimento a revolução ocorrida entre os nossos
escritores, preocupados, desde então, em escrever certo, colocando bem, não
só as ideias, mas ainda, e sobretudo, os pronomes.
Desde os vossos primeiros dias quase todos os nossos jornais passaram
a abrir seções para tratar as mazelas do idioma: “Como se deve e como não se
deve dizer ou escrever”...

AS REMINISCÊNCIAS DE ALIOMAR BALEEIRO
Se as impressões da infância fortemente influenciam as tendências intelectuais de um escritor, este é, sem dúvida, o vosso caso, conforme se conclui
das reminiscências de vosso coestaduano e amigo, Ministro Aliomar Baleeiro,
acerca de vossa personalidade. Apresentam o mais alto valor, devendo um dia
constituir importante capítulo das Memórias que todos esperam sejam publicadas por vosso eminente colega no Supremo Tribunal Federal. Dessas reminiscências cabe-me o privilégio de ter tido as primícias por nímia gentileza de
seu autor e delas passo a valer-me para retraçar o ambiente da Bahia de vossa
infância e juventude até a formatura na Faculdade de Direito.
Testemunhastes, na infância, as sangrentas lutas de famílias pela posse
das terras ou pelo predomínio político-partidário. Os coronéis, chefes de clãs,
mobilizavam os seus pequenos exércitos privados e à frente deles, winchester
44 a tiracolo, empreendiam correrias guerreiras. Certa vez, presenciastes um
dos mais valorosos condottieri dos sertões, o coronel Doca Medrado, passar
ao lado da vossa cidadezinha, à frente dos seus comandados, para prestar
assistência ao genro, Coronel Chiquinho Brasil, de Paramirim, ameaçado de
ataque pelas tropas do belicoso Coronel Horácio de Matos, das Lavras
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Diamantinas, o qual seria mais tarde comparado, pelo conselheiro Rui
Barbosa, aos sargentos transformados por Bonaparte em generais.
A realidade brasileira de uma economia ainda colonial, pelos seus rudimentares métodos de produção; de um feudalismo inerente ao domínio das
terras por poucas famílias que, através de antepassados, as haviam recebido
em sesmarias; de pugnas eleitorais resolvidas em atas simuladas; de um misticismo fanático das populações pobres e analfabetas; do papel do Estado reduzido ao coletor, ao senhor cabo, comandante do destacamento, ao juiz, ao
promotor e ao delegado de terras, enfim todos os aspectos desoladores do
hoje chamado subdesenvolvimento perpassaram pela vossa retina, atenta, de
menino, plantando-vos no espírito as sementes que germinariam em vosso
pendor para os estudos sociológicos com forte sentido realístico.
No começo do século não havia, no sertão baiano, ginásios e rareavam
as escolas primárias. Os rebentos das famílias mais abastadas ou mais esclarecidas, quando se aproximavam da adolescência, eram levados para os colégios
da velha cidade do Salvador e ali permaneciam em regime de internato, com
saídas, aos domingos, para o almoço na casa do “correspondente”, em geral
um negociante ou um doutor patrício da capital.
Muitos desses estabelecimentos educacionais ficaram célebres pelos discípulos ilustres ou pela cultura humanística dos seus fundadores e diretores,
como o Colégio Abílio, do futuro barão de Macaúbas, o Colégio Carneiro,
do sábio Ernesto Carneiro Ribeiro, o Colégio França, o Colégio Florêncio e o
Colégio Ipiranga.

OS JESUÍTAS LUSOS E OS AGNÓSTICOS BAIANOS
Motivando a Proclamação da República em Portugal o êxodo dos
jesuítas lusos, estes, em grande número, se refugiaram na Bahia, fundando,
no Portão da Piedade, ao lado da antiga Faculdade de Direito, o Colégio
Antônio Vieira, numa chácara cedo acrescida de velhos sobrados com
frente para a rua. A simpatia para com os exilados e a fama do valor intelectual de alguns deles, como os Padres Antônio Ferreira e Luís Gonzaga
Cabral, festejados oradores, ou do Padre francês Camilo Torrend, concei214
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tuado naturalista, consagraram o novo instituto de ensino, que passou a
concorrer com os antigos.
Cursastes as humanidades com esses jesuítas e tivestes, como colega,
Anísio Spínola Teixeira, outro jovem de vetusta cepa dos sertões, gente do
patriarcado guerreiro, mas que deu políticos de renome, como César Zama, o
orador hoje mais recordado pelo discurso de retorção de Rui Barbosa, em
1896, do que pelas suas monografias, ainda agora reeditadas, sobre os grandes
capitães e os grandes oradores da Antiguidade.
Os jesuítas esmeravam-se no ensino e estimulavam o gosto literário de
seus alunos, ministrando-lhes boas doses de Vernáculo, Latim e Francês.
Incentivavam a leitura dos clássicos e dos filósofos e captavam os mais inteligentes para a Igreja, despertando-lhes vocação para o apostolado e o sacerdócio. Alguns, como o próprio Anísio Teixeira, chegaram a pensar em ingressar
na Companhia de Jesus.
Mas, ao cabo de alguns anos, os agnósticos, que eram então muitos
na Bahia e se haviam alarmado com a fundação do Colégio Antônio Vieira,
observaram que suas legiões se enriqueciam pelo alistamento de ex-alunos
dos jesuítas.
Muitos intelectuais da velha província não escondiam a sua descrença,
numa atitude polidamente irreverente, na qual havia matizes voltairianos num
consórcio um tanto confuso e anárquico de ingredientes vários – Augusto
Comte, Darwin e Haeckel, Spencer, Renan e Anatole France.
A Faculdade de Direito era um foco de ceticismo, muito embora nela
pontificasse também o velho Desembargador Felinto Bastos, romanista e
penalista, que todos os dias, antes da aula das 8 da manhã, ouvia missa na
vizinha Igreja da Piedade.
Quando lá penetrastes como calouro em 1920, já não lecionavam
Moniz Sodré, Almáchio Diniz e Eduardo Espínola, que haviam emigrado
para o Rio. Mas os alunos das últimas séries ainda se recordavam das ideias
deles absorvidas. Afrânio Peixoto também deixara, havia vários anos, a Bahia,
onde, então, circulavam exemplares do seu poema Rosa Mística e sua
Medicina Legal era livro de texto para os estudantes de Direito, que o consideravam o maior romancista baiano, pondo-o acima de Xavier Marques, levado, pela Política, para o Rio.
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VIRGÍLIO DE LEMOS
O exame vestibular, além de três línguas – Latim, Inglês e Francês –,
exigia uma prova de História da Filosofia, Psicologia e Lógica. No último
ano dos “preparatórios parcelados”, o candidato à Faculdade de Direito
matriculava-se no curso particular de Filosofia do Professor Virgílio de
Lemos, no sobrado da residência deste, à Rua do Caquende. No salão de
cima, onde se rasgavam três sacadas batidas pela brisa da tarde, o mestre sentava-se numa escrivaninha coberta de livros, revistas, papéis amarelecidos,
bolsa de fumo desfiado e cinzeiros sobrecarregados. A seus pés, dois cães:
Baccarat e Rocambole. Os ouvintes instalavam-se, em círculos, nas cadeiras de
palhinhas. As quatro paredes cobertas de estantes de livros, tendo, como
decoração única, retratos de Augusto Comte, Spencer, Kant e outros indivíduos “de grandes barbas e bigodes” – frisa Aliomar Baleeiro.
As aulas eram informais, antes conversas do que exposições sistemáticas. Virgílio, nessa época, professor e só professor, tinha as tardes livres e gostava do convívio dos jovens. Discorria duas, e, às vezes, três horas. Tirava um
livro da estante e lia um trecho. Entremeava pormenores biográficos de algum
filósofo ou cometia irreverências em paralelo com figuras da atualidade brasileira. De Spinoza, Descartes, Kant, Leibniz vinha até Augusto Comte,
Darwin, Spencer e os evolucionistas. Ao filho deu o nome de Haeckel de
Lemos. Na parte do tempo destinada à Psicologia, familiarizava os rapazes
com Janet, Bechterew, Josefa Joteyko e Pavlov, então grandes novidades.
Suavemente, degrau por degrau, a crença na alma imortal e todas as conquistas dos jesuítas nos espíritos juvenis iam caindo aos pedaços, enquanto o
vento da tarde sacudia os cortinados da sala de Virgílio de Lemos, e, com
eles, a fé dos discípulos embevecidos.
Mas, ao mesmo tempo, escritor correto, claro, simples e elegante, alimentava nos alunos o gosto literário. Para ilustrar as emoções do medo, abria
A Corja, de Camilo, e lia, em voz cadenciada, as angústias do Cônego Justino,
na caçada, antes de matar o lobo.
O Gabinete Português de Leitura, a 150 metros da Faculdade, registrava excepcional frequência dos estudantes de Direito. A opulenta coleção de
clássicos da língua pátria e da francesa, inclusive os mais raros, contribuiu
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notavelmente para a pureza vernácula das gerações que, por esses tempos, cursavam a Faculdade.
Virgílio adorava as polêmicas, muito do gosto baiano da época.
Travou-as com padres, filólogos, políticos e intelectuais na imprensa local.
Mas pregava, pela palavra e pelo exemplo, a tolerância e a objetividade.
Não há exagero em dizer-se que esse humanista, desde o seu curso particular até o convívio na Faculdade, onde lecionava Filosofia do Direito, exerceu sobre vós influência não ultrapassada por qualquer outro contemporâneo,
talvez, não tanto pelo que vos ensinou, quanto pelos problemas, caminhos e
perspectivas que acenou à curiosidade de vossa inteligência, acendendo, em
vós, uma chama intelectual que não mais se apagou. Cerca de vinte anos
depois, morto o mestre, havia muito, a ele dedicastes o vosso belo estudo
sobre Tobias Barreto com palavras expressivas: “Á memória de Virgílio de
Lemos, o mestre de minha geração na Faculdade de Direito da Bahia.”

OUTROS PROFESSORES
Em janeiro de 1920, vencido o vestibular com galhardia, já éreis calouro da Faculdade, onde, ao lado de Virgílio de Lemos, ensinavam no primeiro
ano Homero Pires – jornalista, político, grande entusiasta de Rui Barbosa e
conhecedor dos clássicos, bibliófilo apaixonado; o velho Conselheiro
Carneiro da Rocha, antigo ministro de Pedro II – alto, corado, olhos verdes,
croisé até os joelhos; Desembargador Felinto Bastos, o mestre de Direito
Romano, extremamente religioso e conservador.
Então com 30 e poucos anos, Homero Pires era um dos professores
mais jovens. Pertencia ao grupo dos agnósticos, e, em política, fazia áspera e
assídua oposição a J. J. Seabra em O Imparcial, matutino conservador sob a
sua direção. Costumava convidar, para redatores, os estudantes que despertavam a sua atenção na Faculdade. Com Pedro Calmon, fostes admitido à
Redação em 1920, quando não havíeis completado 18 anos. Pedro Calmon
assinava os seus artigos com as iniciais P. C., o que provocou o protesto do
professor Pinto de Carvalho, médico brilhante, catedrático de Neurologia,
orador dos maiores da época e que, de quando em quando, em assuntos lite217
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rários ou de Crítica musical, também usava daquelas iniciais. Consequência: a
atenção do público se fixou no jovem estudante que merecera a reação do
professor e intelectual já consagrado.
No jornal de Homero Pires, os jovens gozavam de enorme liberdade.
Assinavam seus artigos, atacavam o Governo e permitiam-se epigramas e sátiras contra imponentes figuras da intelectualidade baiana. Quando a audácia se
mostrava mais desenvolta, o Governo fazia penhorar as bobinas de papel para
cobrança do imposto de indústria e profissões, sempre em atraso.
Virgílio de Lemos abria o curso de Filosofia Jurídica com o que ele
chamava “Propedêutica Sociológica”, iniciando os calouros em Augusto
Comte, F. Giddings, Renó Worms, Gabriel Tarde e Émile Durkheim.
Depois, vinham os figurões do Direito, com marcada ênfase em von Ihering.
Mas o contato com Virgílio não se limitava às aulas na Faculdade, onde nem
sempre era assíduo. Convocava os estudantes para sua casa e muitos, como
vós, lhe ficaram profundamente afeiçoados.
Homero Pires, por outro lado, sempre vos dedicou grande simpatia e
viria a ser colega de Pedro Calmon na Câmara dos Deputados, de 1935 a
1937. Um dos oradores à beira do seu túmulo há poucos anos, no Rio, foi
Pedro Calmon, que lhe fez um necrológio veraz, sóbrio e justo, com o brilho
e a eloquência de sempre.
Outra colmeia de jornalismo boêmio fervilhava no Diário da Bahia, o
mesmo do moço Rui Barbosa, meio século antes. Dirigia-o, então,
Henrique Câncio.
Depois de aprovado no 2.º ano, resolvestes cursar o 3.º na Faculdade de
Direito do Rio e trabalhastes na Redação de A Noite, com Euricles de
Matos, enviando artigos para O Imparcial, de Homero Pires, e servindo-lhe
de correspondente na capital do País.
Voltastes à terra natal em 1923, passando a integrar o grupo de Câncio, no Diário da Bahia, onde já se encontravam o hoje ilustre Senador
Aloísio de Carvalho Filho, Clemente Mariani, Nestor Duarte e outros. Lá
estava também um rapazinho de 15 anos, que é, em nossos dias, o grave
Governador Luís Viana Filho, o qual logo passaria a redator da Seção Infantil
de A Tarde, de Simões Filho. Por essa ocasião, saudastes Júlio Dantas numa
recepção a ele oferecida pela sociedade da Bahia.
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A PRESIDÊNCIA DE ARTUR BERNARDES
A vitória de Artur Bernardes na órbita nacional iria operar muitas
transformações na política baiana. A campanha presidencial fora lá comandada por Aurelino Leal, que entregou a Virgílio de Lemos a direção de A
Imprensa, fundada especialmente para exaltar o candidato mineiro e malhar
de rijo não só Nilo Peçanha, mas também J. J. Seabra, seu companheiro de
chapa na Vice-Presidência.
O quatriênio de Seabra deveria terminar em março de 1924. No ano
anterior, apoiada por Bernardes, já Presidente da República, a oposição baiana, depois de doze anos de ostracismo, preparou-se para subir ao poder,
segundo os métodos políticos da época. A fim de dividi-la, Seabra, no ocaso
do seu governo, adotou a candidatura de Goes Calmon, irmão de Miguel
Calmon, então Ministro da Agricultura. Mas, depois, desconfiado das intenções de Bernardes, abandonou ruidosamente Goes Calmon e fez seu candidato Arlindo Leoni. Cada facção deu, como eleito, o seu candidato. Instalaram-se duas Assembleias, sendo que a da Oposição obteve medida possessória
para ocupar o edifício do Legislativo. Mas com a do Governo ficou o mais
importante – os funcionários e os subsídios. Ofereceram-se então voluntários,
gratuitos, para a Assembleia da Oposição, e, entre eles, figurastes, Sr. Hermes
Lima, pois sempre havíeis militado nas hostes oposicionistas. Estas elegeram
Virgílio de Lemos e Homero Pires para a Câmara Federal e, em março de
1924, a tropa federal ocupou Salvador, sendo empossado Goes Calmon,
enquanto Seabra, precipitadamente, embarcava para a Europa. Servistes como
Secretário e Oficial de Gabinete de Goes Calmon e lhe indicastes o jovem
Anísio Teixeira para Secretário da Educação.

DEPUTADO E LIVRE-DOCENTE
Formado em 1924, no ano seguinte, com 23 anos incompletos, éreis
eleito deputado à Assembleia Legislativa da Bahia e brilhantemente vencestes
o concurso para livre-docente de Sociologia no Ginásio, hoje Colério da
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Bahia, com a tese “Conceito Contemporâneo de Sociologia”, onde transparece, forte, a influência de Durkheim.
No mesmo ano, obtivestes, ainda por concurso, a livre-docência de
Direito Constitucional na Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Bahia,
apresentando uma tese sobre a Intervenção Federal. Por esse tempo, duas
influências marcaram os vossos trabalhos: a de Alberto Torres e a de Vilfredo
Pareto. O Padre Torrend, vosso antigo e afeiçoado professor no Colégio dos
Jesuítas, fizera, a vosso pedido, vir da Europa a tradução francesa da
Sociologia do sábio economista e sociólogo italiano, que, involuntariamente,
se tornou um dos inspiradores intelectuais do Fascismo. Pareto era, então,
desconhecido dos brasileiros e fostes entre nós o primeiro de seus divulgadores na tese de 1925 e noutra de 1926, assim como em artigo publicado na
Revista Jurídica da Faculdade do Rio, em 1935.
Em Alberto Torres vos arrimastes para conceituar a intervenção federal,
não como medida punitiva ou corretiva de meras distorções constitucionais,
porém como medida visando à orientação e ajuda para os problemas da terra
e do homem. Tanto vos impressionou Alberto Torres que, durante o vosso
curso na Faculdade, fundastes, com o seu nome, um Centro Acadêmico.
Apesar desses triunfos, ou talvez mesmo, por causa deles, deixastes a
Bahia, onde ainda escrevestes duas teses para disputar a cátedra de Direito
Constitucional nas velhas Arcadas de São Paulo, em 1925. Naquela época, o
candidato ao magistério superior deveria apresentar uma tese sobre tema fixado pela Congregação e outra de livre escolha. Na primeira versastes os
“Princípios Constitucionais da União”, e, na segunda, o “Direito da
Revolução”, tema que, em 1881, também havia sido escolhido por Afonso
Celso Júnior para a sua tese de doutoramento, em São Paulo, e nela o futuro
Conde do Papa, ao referir-se às teorias sociais inovadoras de Augusto Comte,
chama a este “o Cristo do século XIX”.
O vosso concurso em São Paulo foi ruidosíssimo, porque, baiano desconhecido de 23 anos, tínheis, como competidor, Sampaio Dória, já consagrado por longo tirocínio no foro e nas Letras jurídicas, e docente livre havia
vários anos. Sampaio Dória venceu, mas a vossa agilidade mental, a vossa intimidade com sociólogos então quase desconhecidos no Brasil, como
Durkheim e Pareto, a vossa própria juventude irreverente, a vossa personali220

RESPOSTA DO SR. IVAN LINS

221

dade descomplexada – la plume au feutre et l’orgueil sur le front – conquistaram os estudantes, que vos carregaram nos ombros, cercando-vos de delirantes ovações.
Data de São Paulo, a partir de 1926, o vosso contato com o pensamento de Karl Marx. Influiu, para isso, a vossa aproximação com Leônidas de
Rezende, cuja tese de concurso tentou lançar uma ponte entre o Positivismo
de Augusto Comte e o Marxismo.
Levado por Fernando Azevedo, conhecido pela segurança com que
sempre soube descobrir os verdadeiros valores, lecionastes, em 1932,
Sociologia no Instituto de Educação Caetano de Campos, em São Paulo.

O JORNALISTA
Aos 17 anos, como vimos, ingressastes no Jornalismo, “a Arte da vida
moderna”, no conceito de Medeiros e Albuquerque.
Trazíeis uma mensagem e os portadores de mensagens não podem deixar de ser atraídos pelo jornal. Sustentou, em nossos dias, o Sumo Pontífice
Pio XI que São Paulo, se vivesse no século XX, seria jornalista.
O vosso objetivo era a elevação do nível mental de nossa gente, através
da cultura de sua inteligência e do aprimoramento de seus sentimentos. A fim
de transmiti-la, fostes ainda, em São Paulo, a partir de 1925, redator do
Correio Paulistano, da Folha da Manhã e da Folha da Noite. No Rio de
Janeiro, em 1933, também como redator, estivestes no Diário de Notícias e
em 1937 começastes a colaborar no Correio da Manhã.
Diante do Golpe de que resultou o Estado Novo, achastes de bom
aviso sair do Rio, passando uns dias no sertão, em casa de vosso pai. De volta,
ao embarcar em Salvador, vos encontrastes, a bordo, com Edmundo
Bittencourt e D. Amália, que retornavam de Caldas do Cipó e se tornaram
vossos amigos, convidando-vos, então, Edmundo Bittencourt para colaborar
em seu jornal. E assim o destino parece que vos havia levado ao sertão unicamente a fim de propriciar-vos o momento de emergir à tona da publicidade
num grande órgão como o Correio da Manhã, justificando a observação
popular de que “Deus escreve certo por linhas tortas”...
221

222

RECEPÇÃO DO SR. HERMES LIMA

Tão notáveis foram os vossos artigos que de dezenas deles, mais de
trinta anos passados, ainda guardo, em meu arquivo, os respectivos recortes.
Há, em vossa vida de jornalista, um episódio verdadeiramente romanesco, referido por Haryberto Miranda Jordão. Em 1927, ao chegardes certa
noite, ao Correio Paulistano, de cujos quadros também faziam parte Menotti
del Picchia, Cassiano Ricardo, Cândido Motta Filho e Oswald de Andrade,
havia lá um convite da Aeropostal (antiga Latecoère) para que um jornalista
brasileiro fosse de avião até Paris na tentativa de um record, devendo, depois,
seguir um argentino e um chileno.
Éreis moço e desejáveis conhecer a cidade que, desde Dante e Santo
Tomás de Aquino, tem sido um foco de atração das inteligências mais agudas. Nesses tempos de pioneirismo, as viagens aéreas ainda apresentavam
grandes riscos. Mas éreis fatalista, e, como aquele inglês das Minas do Rei
Salomão, que dizia: “Se for minha sina morrer nas montanhas de Sulimã, lá
morrerei ainda que lá não vá”, também pensáveis que, se fosse vosso destino
morrer de desastre de aviação, dele morreríeis, atingido, de qualquer modo,
por uma aeronave, não hesitastes em partir, rumo a Paris, num frágil avião de
um só motor de 600 cavalos.
De São Paulo a Natal tudo correu bem. Prosseguistes para Dakar em
pequeno navio, que gastaria cem horas na travessia, mas, por falhas de seu
motor, consumiu oito dias. Permanecestes perto de uma semana na África
Equatorial Francesa até tomardes de novo um avião em S. Luís do Senegal, às
oito da noite, com bonito luar. Na altura do Cabo Juby forte vento impeliu o
avião para o mar, obrigando o piloto a afastar-se do litoral e sobrevoar o
deserto. E às duas da manhã, sem combustível viu-se forçado a aterrissar em
pleno Saara, fazendo-o com tanta felicidade que não se quebrou um só parafuso. Ao amanhecer, verificando que o rádio de bordo, com a bateria descarregada, não podia transmitir, traçou um plano para alcançar Vila Cisneros,
possessão da Espanha nessa parte da Mauritânia. O intérprete árabe, integrante da tripulação, vetou, porém, energicamente, esse plano, por ser a travessia
extremamente perigosa, correndo todos os riscos de serem aprisionados pelos
árabes do deserto. A situação era angustiante, quando, à tardinha do dia
seguinte, surgiu um avião para o qual fizestes, com os vossos companheiros,
sinais desesperados. E ele desceu e vos salvou com os outros passageiros. Foi
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uma ocorrência extraordinária, que robusteceu o vosso fatalismo, pois o avião
pousara no deserto sem ferir ninguém, e, naquela vastidão ondulada, foi
encontrado por mero acaso.

CASAMENTO
Em 1929 tivestes a felicidade de contrair núpcias com D. Maria
Moreira Dias, de origem nordestina pelo pai, e, pela mãe, de velha estirpe
paulista. Desde então, pudestes contar, no recesso do lar, com a dedicação de
uma esposa inigualável, que preservou a vossa tranquilidade e a vossa vida
interior para as altas elucubrações do espírito, permitindo-vos o pleno surto
de vossa carreira.
Em termos kantianos, costumais dizer que vossa esposa é a vossa razão
prática, enquanto guardais convosco a razão pura. E dessa convergência tendes vivido num esplêndido equilíbrio, que nem os dias de tempestade têm
conseguido romper. Por três vezes atravessastes, amparado por vossa esposa,
dias muito duros, sem haverdes, um e outro, perdido as razões de viver, porque, como dissestes no artigo “Homens e Mulheres”, publicado há muitos
anos no Correio da Manhã, “afinal nossa felicidade repousa, não em riquezas,
posições ou poder, mas no dom de amar e ser amado”.

O CONCURSO DE 1933 NO RIO
Concurso espetacular vos empolgaria em 1933, no Rio, quando disputastes a cátedra de “Introdução à Ciência do Direito” com vários candidatos
de prol, dentre os quais Alceu Amoroso Lima, Mecenas Dourado, José Maria
Belo, Pedro Batista Martins e Alcides Bezerra.
Raramente concursos universitários lograram, como esse, interessar o
público. A fama dos competidores de tal modo encheu o edifício da
Faculdade – o mesmo onde hoje funciona a Faculdade de Direito da
Guanabara, que a Congregação resolveu transferir as provas para local mais
vasto, o Colégio Pedro II.
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A este propósito, Evandro Lins e Silva honrou-me com o seguinte
depoimento: na época em que fizestes esse concurso, contou-se que o velho
mestre Castro Rebelo, acusado frequentemente pela imprensa de proteger
candidatos esquerdistas, tomara a resolução de influir no sentido de que,
daquela vez, o escolhido pela congregação fosse um elemento conservador.
Para tanto, teria procurado um antigo colega, então desembargador, que fora
aluno distinto na Faculdade, convencendo-o a escrever tese e a inscrever-se no
concurso. Apresentado o trabalho, verificou o professor Castro Rebelo que,
ou pelos afazeres de juiz, ou por qualquer outro motivo, seu antigo colega
ficara em atraso relativamente aos estudos teóricos do Direito. Sua tese era
fraca e os concorrentes muitos (dez ao que parece). Entre eles figurava, como
assinalei, Alcides Bezerra, que apresentara boa tese e não era “suspeitado” de
professar “ideias heterodoxas”. Segundo se disse, então, mestre Castro
Rebelo, que exercia real influência, resultante de seu indiscutível e reconhecido valor pessoal e de sua dedicação aos assuntos da Faculdade, passou a atuar
em favor desse candidato, tanto quanto era admissível essa atuação. Éreis,
então, um jovem livre-docente em São Paulo, desconhecido no Rio, e havíeis
apresentado uma tese de pouco mais de trinta páginas com o título: “Material
para um conceito de Direito”. Militava ainda contra vós aquele motivo que
inspirava o professor Castro Rebelo a lutar por um candidato conservador:
éreis apontado como homem de ideias socialistas, avançadas. As provas principiaram, tendo seu trâmite normal, e, ao terminarem, havíeis conquistado o
primeiro lugar. Brilhastes na defesa da tese, usando ao máximo os vossos dons
para o debate – a presença de espírito, a réplica fácil, a translúcida exposição
das ideias, em palavras – como nota Aliomar Baleeiro – “límpidas, simples,
dessas que penetram no espírito do ouvinte em um segundo, sem qualquer
resistência de dentro para fora”. Destacastes-vos, especialmente, na prova
didática. A vossa aula, sobre “O Direito segundo Kant”, provocou em toda a
assistência, não apenas admiração, mas vibrante entusiasmo. A congregação
acolheu-a com palmas e os estudantes regozijaram-se, pois vos havíeis tornado o candidato de suas preferências.
O exercício do magistério evidenciou haver sido a vossa escolha mais
do que justa: fizestes de vossa cátedra um ponto alto do ensino do Direito no
País. E, assim como Afrânio Peixoto cerca de trinta anos antes, vós, ainda
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desconhecido no plano nacional, conquistastes, de assalto, o Rio de Janeiro,
ao conquistardes a vossa cátedra.

ADVERSÁRIOS
Tão vertiginosa carreira não podia deixar de suscitar-vos adversários,
pois, como salienta Byron, aquele que, pelo talento, se eleva acima dos outros
homens, tem de contar com o seu ódio. Nada mais fatal, na verdade, do que
encontrar o mérito obstáculo. E, se, por acaso, se associa a ideias novas, raros
os que conseguem não serem esmagados pelos despeitados que, de toda parte,
se lhes antepõem.
Precisamos, na vida, de amigos com os quais afinemos moral e intelectualmente, mas é inevitável despertarmos inimizades.
“Não ter inimigos” adverte, com experiência própria, o Padre Antônio
Vieira, tem-se por felicidade; mas é uma tal felicidade, que é melhor a desgraça de os ter, que a ventura de os não ter. Pode haver maior desgraça que não
ter um homem bem algum digno de inveja? Pois isso é o que se argue de não
ter inimigos.
Não é simples paradoxo a máxima de Hobbes: homo homini lupus e
em todos os tempos tem a maldade humana buscado vítimas em que se saciar,
agrupando-as sob rótulos odiosos.
Nos primeiros séculos de nossa era foram os cristãos, acusados de
incredulidade, responsabilizados por todas as desgraças então ocorridas. Na
Idade Média, os judeus, tidos como deicidas, passaram a ser os bodes expiatórios: se sobrevinha uma peste, eram eles que haviam envenenado as nascentes.
No século XVII, aos católicos, chamados papistas, se atribuíam, nos países
protestantes, os incêndios e quaisquer desastres. No século XVIII, em França,
os réprobros foram os enciclopedistas, acusados de libertinagem e ateísmo.
Em nossos dias, quando se quer perder alguém, envolvendo-o numa atmosfera de desconfiança e insegurança, diz-se que é “comunista”.
Foi o que aconteceu convosco em novembro de 1935 e com tantos
outros homens do mais alto gabarito cultural.
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Diante da intentona de 27 de novembro daquele ano, havendo sido
nomeado, no ano anterior, por Pedro Ernesto, Diretor da Escola de
Economia e Direito da Universidade do Rio de Janeiro, fostes apontado
como um dos mentores intelectuais do comunismo indígena, quando éreis
apenas, e sempre com desassombro timbrastes em afirmá-lo, um “socialista”,
situado talvez entre o Socialismo de cátedra e o fabianismo britânico. E
sendo o socialismo, na definição de Proudhon, toda aspiração para o melhoramento da sociedade, não há, em nossos dias, quem, em sã consciência, contra ele se levante. Mas isto de nada vos valeu, como a outros nada valeu
serem filiados ao Positivismo, exatamente o credo filosófico e social que o
seu fundador dizia haver construído para opor-se ao anárquico transbordamento do Comunismo.
Até hoje não conseguistes apurar quais os vossos delatores. Mas estes,
além dos adversários que vos invejavam, podiam ter sido, inclusive de boa-fé,
alguns de vossos próprios alunos. E o digo pelo que pude pessoalmente
observar como professor de História da Filosofia no Curso Pré-Jurídico da
Faculdade de Direito da Universidade do Brasil. Por indicação do saudoso
Filadelfo de Azevedo, fui convidado para reger essa cátedra em 1937. A propósito da Filosofia antiga, narrei, em minhas aulas, que Pítacus, legislador de
Lesbos, incluíra, em suas disposições penais, o princípio segundo o qual seria
a embriaguez uma agravante dos crimes praticados sob a sua ação. E, a propósito da metempsicose, sustentada por Pitágoras, li, aos meus alunos, a bela
exposição de Ovídio, nas Metamorfoses, onde ele faz o filósofo exclamar:
“Que horror alimentar um corpo com outro corpo!”
Pois bem, caindo, em prova escrita, esses dois pontos, um aluno escreveu textualmente: “Pítacus era um ébrio habitual, que se valia da lei de
Lesbos, segundo a qual a embriaguez constituía uma dirimente, para praticar,
nessa ilha, os maiores desatinos...” E outro, filho de um fazendeiro e hoje
conceituado advogado no sul de Minas, escreveu: “Ao sustentar a metempsicose, e, por causa dela, a alimentação vegetariana, Pitágoras exclamava: ‘Que
horror alimentar um porco com outro porco!’”
Ao corrigir as provas, declarei aos meus alunos que no ano seguinte não
aceitaria mais reger a cadeira, porque, se eram capazes de deturpar tanto o que
ouviam em aula, poderiam, se eu fosse, como vós, denunciado como comunis226
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ta, dizer que, de fato, eu lhes propiciava, em minhas preleções, o credo de
Moscou, apesar de serem a ele diametralmente opostas as minhas convicções
sociais e filosóficas.
E tanto maior razão tinha de não aceitar mais a regência da Cadeira
quanto, no mesmo ano, havendo citado, num curso de conferências comemorativas do tricentenário do Discurso do Método, um sermão do Padre
Antônio Vieira sobre Nossa Senhora do Ó e um juízo de Descartes sobre as
tropas de Maurício de Nassau, nas quais servira na Holanda, fui acusado por
um vespertino extremista e pelo O Apóstolo, órgão da matriz do Engenho de
Dentro, de ter, em minhas conferências, na qualidade de agente do
Komintern, injuriado a Virgem Maria e o glorioso Exército Nacional!
Tempos perigosos! Neles, o pensamento não era menos torturado do
que os corpos.
Professor de pouco mais de 30 anos, falando língua diferente da dos
velhos mestres, sobreviventes de um passado insepulto, não podíeis deixar de
ser objeto da curiosidade, da devoção e até da deformação, por exagero, de
jovens ansiosos por algo novo e diferente, na antiga e incurável esperança
humana por algo de melhor.

NA PRISÃO
O epílogo foi dramático para vós, Sr. Hermes Lima. Sobreveio, como
raio em céu azul, o desastrado motim comunista de fins de novembro de
1935, apoiado por alguns oficiais do Exército. Os mais velhos de hoje nunca
se esquecerão da catástrofe. A Nação acordou siderada pela notícia insólita. O
morticínio, a que já nos desabituáramos desde a revolta de 1893 a 1894, abalou profundamente a opinião pública. O horror do povo encorajou toda
repressão dentro e fora da lei. Debaixo da pressão militar, o Congresso, em
uma das piores horas de nossa História, votou certas medidas, então constitucionais, infinitamente piores do que aquelas outras inconstitucionais de
Abraham Lincoln nos dias negros da Guerra de Secessão.
Em resumo, suspeitado, como outros professores e intelectuais, percorrestes a via crucis da prisão em lugares diferentes: o Quartel da Polícia,
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o navio “Pedro II”, a Casa de Detenção, a Casa de Correção e o Quartel
de Cavalaria.
Os presos políticos, ou melhor, os presos por opinião, não eram processados, nem mesmo inquiridos. Eram apenas presos e continuavam presos
indefinidamente, sem o menor contato com um magistrado. Graciliano
Ramos, nas Memórias do Cárcere, descreve bem o quadro e a dinâmica dessas prisões.
Permanecestes sob custódia desde novembro de 1935 até dezembro de
1936, enquanto vossa dedicada esposa movia céus e terras, sem resultado,
junto às autoridades displicentes e a uma Justiça algemada.
Nos vários cárceres, convivestes com figuras marcantes, desde o próprio
Graciliano, Castro Rebelo, Maurício de Medeiros e Leônidas de Rezende, até
o comunista argentino Rafael Ghioldi e o famoso capitão Agildo Barata.

SERENIDADE
Uma de vossas mais salientes características é a serenidade. Esta não se
desmentiu nem mesmo no cárcere.
E quem o diz é o inteiriço Graciliano Ramos ao registrar que “a
demorada reclusão mudava os caracteres. A princípio um homem apenas me
surgira tranquilo, usando os modos e a linguagem usuais lá fora, na cátedra:
Hermes Lima.
E Graciliano continua: “Hermes Lima foi a pessoa mais civilizada que
já vi. Naquele ambiente, onde nos movíamos em cuecas, meio nus, admitindo
linguagem suja e desleixo, ele vestia pijama – e parecia usar trajo rigoroso.
Amável, polido, correto, de amabilidade, polidez e correção permanentes.”

NA ADVOCACIA
Meses depois de haverdes saído da prisão, estabeleceu-se no País outra
estrutura jurídica, política e institucional. Implantado o Estado Novo, já não
era necessário aos seus construtores o terrorismo de cima, cultivado pertinaz228
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mente desde novembro de 1935. Estávamos pura e simplesmente na ditadura,
em meio à resignação quase geral.
Na quase totalidade da população, cada qual adotava a filosofia do inevitável e irremovível, buscando tirar os benefícios que a nova ordem de coisas
poderia assegurar no plano material. Os verdadeiros, impenitentes, democratas indagavam a si mesmos se não pertenciam a um passado irrecuperável.
Voltáveis à sociedade despojado de vossa cátedra, visto de esguelha
pelas classes dominantes, jubilosas com a ditadura, que, se não resolvia,
pelo menos continha as reivindicações da massa enorme dos destituídos de
quase tudo.
Foi nessas condições que, como advogado, reconstruístes vossa vida,
para ganhar o pão de cada dia, enfrentando a hostilidade natural da maioria
privilegiada, capaz de suportar as delongas, incertezas e, sobretudo, os dispêndios das demandas judiciais. Até então, fôreis sempre homem de pensamento
e estudo, sem inclinações para a destreza, o dinamismo e os jogos sutis e astutos da advocacia.
Assim passastes o “curto período de tempo”, a que se referiu Getúlio
Vargas, até serdes, por sentença do Supremo Tribunal Federal, em 1945, com
Castro Rebelo, Leônidas de Rezende, Maurício de Medeiros, reintegrado em
vossa cátedra.

O DESCER E O SUBIR
Observa o Padre Antônio Vieira “não haver coisa que mais mude os
homens do que o descer e o subir e o subir muito mais do que o descer”.
Desmentis, porém, essa observação, porque sempre que desceis, imaginais, serenamente, que podereis vir a subir de novo, e, ao subirdes, admitis
que podereis, ainda uma vez, descer.
Dotado de qualidades adequadas aos mais altos lugares e ao trato das
matérias mais relevantes, nunca vos ofuscastes ao ocupar grandes cargos e ao
decidir assuntos de importância. Tão à vontade vos sentistes sempre nessas
posições que jamais fostes atingidos pelo espírito de suficiência, enfermidade
contra a qual não valem drogas, por mais heróicas.
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Ao contrário daquele sábio de que nos fala Fontenelle, possuís não só
um grande fundo de bondade, mas ainda a sua agradável superfície. De trato
lhano e amável, passais grande parte do vosso tempo entre os livros, e, evitando a pressa e as emoções, dizeis, com graça, que “vos esforçais em envelhecer devagar”.
Leitor de Voltaire e de Montaigne, sois um causeur magnífico, dizendo
as coisas com espírito e elegância. Encantais na conversa do dia a dia, porque
tendes sempre uma história interessante a contar, e o saudoso Ministro
Ribeiro da Costa, que vos ouvia com especial deleite, comentava: “O Hermes
é formidável, engraçado no que fala, e sabe coisas do arco-da-velha...” E, à
vossa facilidade de contar saborosos casos, juntais uma aptidão não menos
apreciável: a de saberdes ouvir, não pretendendo nunca monopolizar os assuntos e as atenções.
Conhecendo, tanto quanto Pascal, a odiosidade do eu, jamais seguistes
o exemplo dos que desafinam o coro de aplausos, que recebem, misturando
nele, a sua própria voz. Se assim procedeis, é por saberdes não constituir a
glória o rumoroso estrondo em torno de um nome em manifestações publicitárias de encomenda.
E a vossa carreira, quer como jornalista e escritor, quer como homem
público, é das que mais justificariam o alarde em torno de vossa personalidade.
De 1957 a 1959 ocupastes o cargo de Diretor da Faculdade Nacional
de Direito da Universidade do Brasil e, no estrangeiro, desempenhastes, anos
a fio, importantes missões.

NA POLÍTICA
Eleito, em 1925, na Bahia, deputado estadual, representaríeis, em 1946,
o antigo Distrito Federal na Assembleia Nacional Constituinte.
Desde 1945, vos havíeis incorporado na federação de partidos locais
inconformados com o Estado Novo e fundidos na União Democrática
Nacional. Integráveis a pequena ala socialista – a chamada Esquerda Democrática, comandada por João Mangabeira, que, aliás, não conseguiu eleger-se
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pela Bahia, de onde se ausentara havia quase três decênios. Lograstes uma
Cadeira pela seção da UDN, no Rio, recolhendo votação expressiva.
O Presidente da UDN e seu líder na Constituinte de 1946 foi Otávio
Mangabeira, tendo, como vice-líder, Prado Kelly. Ambos vos designaram
como um dos representantes da corrente oposicionista na Grande Comissão
elaboradora do projeto constitucional. Ciosa de suas figuras intelectuais, a
UDN timbrou em selecionar seus elementos naquela Comissão.
Ao instalar-se esse órgão da Assembleia, no longo salão nobre do andar
superior, às 9 da manhã, aclamado Presidente o Senador Nereu Ramos, figurastes entre os primeiros oradores e sustentastes a tese de que a tarefa da
Comissão não consistia em conceber e redigir uma estrutura nova, mas, pelo
contrário, restaurar as instituições suprimidas em 1937. A tarefa – dissestes –
era humilde.
Certamente era isso, mas, em realidade, havia fatos novos, frutos do
tempo. Dentro da Assembleia, pela primeira vez no Brasil, sentavam-se quinze
deputados e um senador, comunistas declarados e extremamente ativos. Luís
Carlos Prestes, O Cavaleiro da Esperança, lá estava pálido, triste, cabeça
apoiada na mão, distante e cerimonioso. Mas, comandava, de fato, um grupo
disciplinado e agressivo.
Tomastes parte ativa e fecunda na ala esquerda da Grande Comissão,
formada de deputados adversários entre si, como Agamenon Magalhães,
Café Filho, Caires de Brito e Aliomar Baleeiro. Uniam-se nas medidas de
amparo ao trabalhador, na tributação drástica, pessoal e progressiva, das
classes opulentas, no parcelamento da propriedade e sua sujeição ao interesse
social, etc. A extrema direita contava com Artur Bernardes, Duvivier, Mário
Mazagão e outros – a maioria, porque, na Grande Comissão, preponderavam
homens de mais de 40, e, sobretudo, mais de 50 anos, geralmente proprietários, fazendeiros, enfim titulares de cabedal, oriundos das classes médias
superiores. Com exceção de um ou dois, todos eram doutores, ministros de
religião e um general.
A Constituição de 1946 foi um compromisso entre essas correntes
opostas e, bem ou mal, assegurou-nos vinte anos de liberdade e inaudita
expansão econômica. Possibilitou, aos solavancos, milhares de quilômetros de
rodovias asfaltadas, pontes, centrais elétricas, unidades escolares, universida231
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des, hospitais, indústrias novas, milhões de empregos, ainda que à custa da
inflação e das sequelas companheiras inevitáveis dessas rápidas modificações da
estrutura econômica. Devolvido à cátedra, como já assinalei, em 1945, depois
da Constituinte permanecestes na legislatura ordinária até 1950, inclusive.
Nesse período, o feixe de partidos constitutivos da UDN desagregou-se. Artur Bernardes, sequioso de chefia, separou logo o Partido Republicano.
A ala autonomista da Bahia – Otávio Mangabeira com seus jovens turcos –,
Aloísio de Carvalho, Luís Viana, Nestor Duarte, Josafá Marinho e outros –
fez secessão para integrar-se no Partido Libertador, aliás velho, constante e
leal aliado da UDN. João Mangabeira, talvez iludido pelo fascínio que esperava exercer sobre as massas com a bandeira do “Partido Socialista”, apartou
seus poucos deputados para fundar esse partido e disputar as eleições em
1950. Erro tremendo, porque essas cisões foram tão prejudiciais à UDN
quanto à democracia brasileira, a “plantinha tenra” da frase comentada na
época. Todas as correntes partidárias resultantes e a própria UDN se enfraqueceram, dando alento aos partidos herdeiros do Estado Novo e engendrando uma volta ao passado.
Em consequência, fostes derrotado em 1950, como candidato do
Partido Socialista, em contraste com a votação expressiva alcançada, na legenda da UDN, em 1945. E o Partido Socialista decompôs-se lentamente, não
passando de unidade nominal. Nem por isto, porém, haveríeis de abandonar a
política, porque, sendo esta, para vós, “a forma suprema da atividade humana,
confundindo-se com a própria história da sociedade, quando inspirada por um
grande sentido ideológico”, continuou sendo uma constante em vossa vida.

NO PTB E NA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
E, vendo confirmada, em nossos dias, a observação feita desde o
Império de “nada haver, neste País, mais semelhante a um político do que seu
adversário”, uma ponta de realismo e pragmatismo, que tem raízes em vossa
própria formação filosófica, vos fez ingressar levado por Santiago Dantas, no
Partido Trabalhista, onde o clima interno era o avesso do ambiente intelectual em que sempre respirastes. Mas emergistes no meio a que éreis estranho e
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não fostes mal sucedido, porque fruindo da confiança e apreço do Presidente
João Goulart, chegastes a Chefe de Estado – pois a tanto se equipara o cargo
de Primeiro-Ministro no regime do Governo de Gabinete do Ato Adicional
de 1961, ocupando a pasta do Exterior.
Após a restauração do Presidencialismo, em 1963, fostes ainda, num
período agitado e de extrema delicadeza, o chanceler à frente do Itamarati.
Durante nove meses dirigistes a Política internacional do Brasil e tivestes ocasião de defender o princípio de autodeterminação dos povos no caso
concreto de Cuba, sustentando que tinha pleno direito à sua nova experiência
de regime. Isto, entretanto, a vosso ver, não significava que a nossa Política
externa estivesse desligada de seus tradicionais compromissos. Tanto assim
que, de acordo com a vossa orientação, o Brasil votou, ao mesmo tempo, pelo
embargo de armas a Cuba e contra a intervenção em seu território. E, por solicitação do Embaixador norte-americano, Lincoln Gordon, enviastes àquele
País um representante especial do Brasil, General Albino Silva, a fim de fazer
sentir ao seu Governo que também não podíamos concordar com a presença,
em território cubano, dos armamentos nucleares, que ali se estavam instalando.

NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Acredita Aliomar Baleeiro “que uma aura de respeito e veneração cerca
o Supremo Tribunal Federal neste País irreverente por excelência”, e narra
como, aos 13 anos, tomou consciência da missão de sentinela das liberdades
públicas desempenhada pela nossa mais alta Corte ao conceder, em 1919, a
Rui Barbosa e seus correligionários, ordem de habeas-corpus para que se
pudessem locomover e reunir em comício na Bahia seabrista.
No Pretório Excelso, que “não tem sido apenas o passivo defensor da
Constituição, mas ainda o construtor da unidade do Direito Nacional, através de ação silenciosa e serena, sem fricções com o Congresso, que sempre o
reverenciou”, vindes, desde junho de 1963, impecavelmente exercendo as
funções de juiz.
Tendes sido, como Ministro do Supremo, o jurista e o homem de
notável saber, em tudo à altura do cargo. O traço marcante da vossa figura de
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juiz tem sido a preocupação com o aspecto moral das causas em lide.
Tranquilo, ouvindo mais do que falando, inflamai-vos, no entanto, quando
há uma nota ética no problema em julgamento. A lei – a vosso ver – há de
inspirar-se na moral social, no bem comum, no respeito à dignidade de todos.
Fora daí, não julgais válida a interpretação por faltar-lhe o conteúdo moral
vivificador da própria norma.
Ainda há pouco tempo – no testemunho de Evandro Lins e Silva –
fostes veemente ao conceder um mandado de segurança a funcionários
que haviam feito concurso e que o Executivo se recusava a nomear. O
sacrifício imposto aos requerentes, que haviam obedecido a todas as instruções ao inscreverem-se, submetendo-se às provas, tendo muitos vindo
de Estados distantes, não podia, na vossa opinião, ter, como epílogo, a
pura, simples e arbitrária decisão de não preencher os cargos. Acentuastes
que essa atitude não estava nas regras da decência e da moral, e imaginastes um concurso para professor catedrático em que o candidato aprovado
não viesse a ser nomeado, depois dos esforços e prejuízos na preparação
para as provas.
Nos casos civis e criminais, a tônica de vossos votos está frequentemente no consórcio moral-direito e o acento ético tem sido sempre predominante
em vossos pronunciamentos de magistrado.

O ESCRITOR
Costumava Roquette-Pinto comentar ser a humanidade ainda muito
jovem e, por isto, os poetas e romancistas guardam o seu antigo prestígio.
Mas, sempre há, nesta Casa, lugar para todos os outros altos valores do
espírito e este é o vosso caso, Sr. Hermes Lima. Formado na Bahia de
Carneiro Ribeiro e Rui Barbosa, sois um escritor primoroso, e, ao eleger-vos, a Academia observou aquela norma que lhe traçastes, em 1940, em
delicioso artigo, publicado no Correio da Manhã, com o título “Saudades
de Spinoza”.
Nesse artigo dizíeis:
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Confesso que me impressionou o fato de terem as saudades de Spinoza
inspirado a Viriato Correia a moção de pesar que, pela morte do filósofo,
apresentou na última sessão da Academia, em que se devia discutir a reforma
dos seus estatutos [feita para facilitar a eleição de Getúlio Vargas]. Por onde
anda o nosso querido Viriato – fiquei pensando. Pensando e admirando.
Anda longe, é verdade, mas em boa companhia!

E, depois de recordar o que, no domínio do pensamento, representa
Spinoza, concluístes:
A Academia está no dever de honrar-se a si mesma, de manter-se fiel ao
ideal que a criou, não perdendo jamais oportunidade de acentuar o seu caráter
de associação de escritores, dos maiores escritores do País. Que Spinoza inspire a Academia!

Pois foi o sábio filósofo judeu-holandês, de origem portuguesa, quem
inspirou esta Casa levando-a a eleger-vos. Possuís, no mais alto grau, o espírito filosófico, que ressalta, a cada instante, de vossas lições e escritos. Em qualquer assunto, procurais sempre o ângulo mais geral, e, cartesiano nato, a vossa
exposição se reveste de cristalina limpidez, brotando-vos dos lábios ou da
pena metodicamente, como se vos coubesse fazer uma demonstração geométrica. Longe de pactuar com as brumas da metafísica germânica, incidindo,
como muitos dos filosofantes de nossos dias, no solipsismo em que nem eles
mesmos se entendem, adotastes a máxima de Vauvenargues segundo a qual “a
clareza é a boa fé dos filósofos”.

INTRODUÇÃO À CIÊNCIA DO DIREITO E PROBLEMAS
DO NOSSO TEMPO
Em 1932 publicastes, num estilo sóbrio, firme e preciso, a vossa
Introdução à Ciência do Direito. Obra notável na arte de tornar fácil o difícil,
continua atual e está consagrada por dezessete edições – caso raro em nossa
bibliografia especializada.
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À Introdução seguiu-se, em 1935, o esplêndido volume Problemas do
Nosso Tempo, livro de grande alcance pelas opiniões que emite sobre o
Estado-leigo, a Religião, a Moral, a Ciência e o valor da Filosofia, e também
pela coragem de externar tais opiniões em pleno apogeu de ideologias extremistas que então, como hoje, se mostravam intolerantes e violentas.
A propósito da reforma eleitoral, afirmáveis com clarividência: “Um
Código Eleitoral, por mais perfeito que seja, não possui a força de modificar
a consciência política e a cultura dos homens. Tais modificações resultam de
transformações profundas, estruturais do próprio regime social e não da
mudança dos rótulos e fachadas.”
E, de fato, as nossas principais dificuldades não são apenas políticas.
Sem uma reformulação de estruturas, que proporcione base econômica razoável ao nosso povo, permitindo-lhe atingir, por meio da Educação, nível moral
e mental mais elevado, de nada adiantará qualquer reforma eleitoral. Sem
adquirir maior discerimento, como esperar dele boa escolha de candidatos? A
grande massa ignara continuará a ser indefinidamente um joguete da demagogia e da corrupção enquanto não for estabelecida outra organização social em
que se modifique profundamente o próprio homem, melhorando-o sob o
ponto de vista econômico, físico, moral e intelectual.
Com acuidade diagnosticastes, no mesmo livro, o fracasso da Revolução brasileira de 1930:
O desastre geral da política nova que, com o apoio das forças armadas, se tentou realizar, deve-se, sem dúvida, à falta de uma teoria revolucionária. A posse
de uma teoria revolucionária representa o único instrumento capaz de galvanizar o poder revolucionário em torno de um programa definido. Sem a teoria,
sem programa, o poder revolucionário cairá em hesitações e contradições
mortais; faltar-lhe-á a decisão característica dos seus atos, porque, até no
momento de agir, não sabe ainda ao certo o que deseja. Sem teoria revolucionária, a revolução vai fatalmente perdendo o seu sentido, misturando-se a
outras coisas; não se sabe o que ela tem de essencial a defender, a realizar; e,
por isso mesmo, as perspectivas diminuem, restringem-se os horizontes da
ação política e os chefes passam a viver a vida das transações, dos conciliábulos. Tudo perde a grandeza de sua vocação histórica ou idealista.
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Definindo o Estado-leigo, dizíeis:
A Religião hoje é coisa “privada” e não “pública”. Seguramente trata-se de
um fato social. Mas, o social, como ensina Dewey, pode ser “privado” e
“público”. “Privado” quando se refere a interesses individuais, consciências
individuais, acha-se submetido a critérios e medidas subjetivas ou ditadas
pelos particulares. “Público” quando se refere à coletividade no sentido de
que a disciplina e a solução dos seus problemas são asseguradas, até coativamente pelo Estado.
A Religião era pública, protegidos e assegurados os seus mandamentos
pelo Direito, quando subsistia a crença generalizada da intervenção do sobrenatural nos negócios da Terra. A dissolução dessa crença foi determinada
pelos conhecimentos das leis da Natureza, pelos progressos da Técnica e da
Ciência. Sem dúvida, principalmente os males humanos continuam a ser atribuídos pelos interessados à cólera divina. O pagão Símaco atribuía a invasão
dos gotas no Oriente e a ofensiva dos germanos contra a Gália à falta imperdoável de não se terem sacrificado alguns bois a Júpiter. O Cardeal Mercier
reputava a indiferença religiosa como a causa principal da guerra europeia.
Segundo o Cardeal Andrieu, os sofrimentos da França, de 1914 a 1918,
foram devidos às leis sobre as congregações e ao ensino leigo.
Mas a diferença, quanto a essas explicações, entre o tempo em que a
Religião era coisa pública e o nosso tempo em que a religião é coisa privada,
resume-se no seguinte: 1.º) estas explicações hoje não são oficiais; 2.º) não
somos por isso obrigados a aceitá-las; 3.º) não se baseiam, como na Idade
Média, numa unanimidade de sentimentos, aos quais se pediam argumentos
morais para justificar o emprego da força na imposição delas.
Trata-se apenas de opiniões a serem consideradas entre outras opiniões.
Esse progresso notável deveu-se ao Estado-leigo. Estado-leigo é aquele
em que as crenças e as Igrejas não podem pôr a serviço de seus dogmas pontos
de vista e explicações, o prestígio e a força da autoridade pública. A religião
passa a ocupar no Estado-leigo nova posição: pertence ao foro íntimo.
A Religião não é mais coisa pública, porque o conhecimento das leis da
natureza, o progresso da Técnica e da Ciência, a racionalização da produção e
dos meios de vida mostram que os fracassos e triunfos humanos e nacionais,
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na guerra, na lavoura, nas indústrias, não dependem da intervenção nem direta, nem indireta, do sobrenatural nos negócios da Terra.

Concordáveis, assim, com Augusto Comte, cujos alunos na Escola
Politécnica de Paris diziam haver ele posto Deus em equação, só lhe encontrando raízes imaginárias, o que levou Pierre Laffitte a ponderar haver o
Estado-leigo aposentado Deus por supressão de emprego, agradecendo-lhe os
serviços provisórios...
Na mesma corrente de ideias, continuáveis:
Se, do ponto de vista individual, a Religião funciona como fonte de consolação, do ponto de vista social, sobretudo internacional, tem antes separado que
unido. A proteção do mesmo Deus foi invocada no mesmo dia, em Berlim,
Londres, Petrogrado, Paris e Viena para abençoar a guerra e assegurar o triunfo de povos cristãos sobre povos cristãos.

Acerca da tão apregoada falência da Ciência decorrente das relações de
indeterminação de Heisenberg, observáveis com grande bom senso:
Concluir, portanto, a favor do livre-arbítrio, porque não controlamos a conduta dos átomos, é concluir no escuro, sem base científica alguma; trata-se de
conclusão sentimental, mais nada. Não há motivo para supor que esta ignorância seja definitiva. Se assumíssemos tal atitude diante do que não sabemos,
renunciaríamos ipso facto ao esforço intelectual de que tem dependido e
dependerá sempre o progresso da Ciência. Que nos poderia assegurar que a
conduta dos átomos não se subordina a lei alguma? Ao contrário, só podemos
supor que essas leis existem, ainda que desconhecidas.

Antecipastes-vos, destarte, ao que, em 1956, sustentaria Louis de
Broglie em suas Nouvelles Perspectives en Microphysique:
“As incertezas de Heisenberg são apenas ‘incertezas de previsão’ e não
acarretam, de nenhum modo, verdadeira indeterminação na posição e no estado do movimento do corpúsculo”.
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A propósito dos atributos vulgarmente considerados inseparáveis de
Deus, dizíeis:
“Para um homem medianamente civilizado, é impossível ou é opressor
pensar que há um Deus infinitamente poderoso, infinitamente misericordioso
e que, entretanto, assiste impassível a coisas, fatos e acontecimentos que não
sucederiam se estivesse em nossas mãos evitar que ocorressem.”
Sem que talvez soubésseis, estáveis na boa companhia do Padre
Antônio Vieira quando pondera no sermão proferido nas exéquias de D.
Maria de Ataíde:
Casos sucedem no mundo que parece se descuida Deus do governo dele... Se
repararmos com atenção quem vive neste mundo e quem morre, é necessário
muita fé para crer que há providência... Tirar a vida a uns tão tarde, e a
outros tão cedo, deixar os que são embaraço do mundo, e levar os que
eram ornato dele, que desigualdade maior... Que a vida mais digna de
viver seja a mais sujeita à morte! E que haja império superior que domine
este tirano! Que haja providência no mundo que o governe! Domine, non
est tibi curae?

No capítulo “Progresso e Cultura” assinaláveis o paradoxo do mundo
contemporâneo: o nível moral e intelectual não corresponde ao nível da riqueza material. E antevendo os anseios dos moços de hoje, que exigem outra
estrutura universitária, livre da rotina e onde se adquiram conhecimentos e
não somente pergaminhos, acentuáveis:
Defender as garantias da liberdade intelectual e política equivale a defender a
Cultura e o seu futuro. A Universidade não seria mais que uma casa de mortos, um velório imenso e triste no dia em que a enfeudassem a uma doutrina e
sobre ela baixassem a mão de ferro da intolerância e dos juramentos de fidelidade pessoal como condição para bem servir à Ciência e à Pátria. O amor da
verdade, a imparcialidade e a serenidade; a pesquisa dos fenômenos sem temor
e sem ameaças, a liberdade para estabelecer hipóteses, para discutir conclusões,
para afastar preconceitos para discernir novos rumos, estabelecer novas afirmações – eis a atmosfera moral indispensável ao exercício das atividades intelectuais fecundas e corajosas.
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A propósito do conceito e valor da Filosofia, sustentáveis, e o vosso
ponto de vista permanece até hoje inalterado para os que não fazem da
Filosofia um obscurantismo místico:
A Filosofia abandonou a pesquisa das causas últimas e finais, porque esse problema não tem sentido, ensina Dewey, desde que adotamos como caminho,
medida e base do conhecimento, o método experimental. Libertando-se dessa
preocupação metafísica, a Filosofia não tem hoje por objeto revelar verdades,
isto é, revelar fatos e relações, mas revelar e apurar os sentidos, os valores e os
significados que os conhecimentos científicos, repercutindo em nossa vida,
influindo sobre a nossa sensibilidade, despertam e fecundam. Com as noções
de espaço e tempo, de matéria e forma que as matemáticas, a Física, a
Química hoje nos ministram, que imagem podemos fazer do universo? Cabe à
Filosofia responder.
A Filosofia aparece deste modo como reflexão crítica sobre os dados do
conhecimento; como uma lente em cuja chapa se reunissem as relações e os fatos
conhecidos, e, depois, focalizasse, numa grande tela, a imagem geral daí resultante.
Vede bem que a imagem não seria arbitrária, não poderia originar-se da
fantasia, ou da razão romanceada num sistema puramente especulativo. Ela se
apoiaria em bases firmes, as bases do conhecimento positivo, experimental. O
filósofo da nossa época tem de levantar as suas construções sobre o terreno
sólido das pesquisas científicas. Ele não interpreta, não conclui, não estabelece
uma atitude diante do mundo, não procura uma maneira de compreender o
Cosmos, não adota um ponto de vista em relação à vida e à totalidade da
experiência humana partindo de entidades, princípios ou abstrações irreais e
gratuitos, senão se apoiando na soma dos conhecimentos positivos. A
Filosofia não é mais recurso para dissimular o que não sabemos, reduzindo a
fórmulas esotéricas a insensata pretensão de dominar e possuir verdades permanentes e eternas. Sua posição mudou.

TOBIAS BARRETO
Em 1939 nos destes Tobias Barreto, retrato de corpo inteiro do publicista sergipano, onde, pintando-o com justiça e isenção, ressaltais os seus reais
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méritos sem precisardes fazer dele um filósofo original e profundo.
Concordais, a este propósito, com o agudo ensaio, cheio de verve, que, em
1934, a ele consagrou Gilberto Amado. E, em 1956, adotaria integralmente
vossa tese o Professor Cruz Costa em sua admirável História das Ideias no
Brasil. Tão fiel e completo foi o vosso estudo, que Paulo Mercadante e
Antônio Paim o reproduziram, em 1963, na Introdução Geral das Obras
Completas de Tobias, editadas pelo Instituto Nacional do Livro.

NOTAS À VIDA BRASILEIRA
Em 1945 publicastes Notas à Vida Brasileira. Aí, a propósito de Farias
Brito, que alguns têm pretendido transformar em extraordinário filósofo,
escrevestes:
A originalidade do pensamento de Farias Brito é menos que escassa. É
nenhuma. Por exemplo, à sua concepção de que “Deus é luz”, verdade a que
chegara através do seu famoso sonho e da observação dos efeitos de um
eclipse de sol, falta até procedência filosófica. Demonstrou-o, já em 1897,
Clóvis Beviláqua, no ensaio que dedicou à Finalidade do Mundo, publicada
em 1895, com este argumento decisivo: “Não é possível, em boa lógica, teologista ou não, denominar Deus um fato, um fenômeno tal. Faltam-lhe os
atributos elementares da divindade, pois que a luz é resultante, e não causa,
criatura e não criador.”

LIÇÕES DA CRISE
Em 1955 nos proporcionastes Lições da Crise, onde, em páginas antológicas, registrastes o impacto tremendo, na opinião nacional, da morte de
Getúlio Vargas. Vale a pena reproduzi-las aqui em homenagem também ao
presidente que pertenceu a esta Casa:
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Mal me havia sentado à mesa de trabalho, na manhã de 24 de agosto, minha
mulher irrompeu no escritório comovida e exclamando: “Getúlio suicidou-se!” Fiquei chocado, mas não tive espanto. A possibilidade de algum
gesto trágico já me havia ocorrido. Como espectador do drama que vivíamos, eu me perguntara se o presidente não seria compelido a marcá-lo com
a nota solene de seu deliberado sacrifício. Minha reação imediata foi observar: “Ele morreu bem.” Após ouvir pelo rádio, pouco depois, a mensagem
que deixara, concluí que havia morrido ainda melhor do que esperei.
Realmente, sua morte revestiu-se de inopinada grandeza, grandeza que ninguém pensaria lhe atribuir. Era velho, de mais de setenta anos, e a velhice
dispõe ao amolecimento.
Na imaginação dos últimos tempos, trabalhada por seus adversários,
sua figura evocava uma tradição de condescendências, e não de atos de bravura. Era o homem acomodatício, sinuoso, sibarita do poder, e, portanto,
amante da vida. Mais uma vez, ele negociaria e contemporizaria, e, não
podendo ficar, renunciaria na esperança de novas urdiduras maliciosas. Eis
que, de repente, estoura a notícia de seu suicídio. O País não terá memória
de haver recebido impacto emocional mais profundo. Nem a abdicação de
Pedro I, nem o desterro de Pedro II. Assombro e mágoa. Nada mais que
assombro e mágoa. Aqueles que esperavam, às portas do Catete, um governante deposto, achavam-se agora diante de um morto, que se agigantava e
que a Nação estarrecida parou para escutar. Erguendo-se sobre si mesmo, ao
revés de deixar-se sepultar como um escorraçado, ele projeta-se no plano da
vida nacional para identificar-se com uma mensagem política e humana, e
com o que de mais nobre pôde fazer, ou sonhar ou desejar nos longos anos
de seus governos.
Traçando-lhe, na Câmara, o perfil, o líder da maioria Gustavo
Capanema contou que, na última vez que lhe falara, ouvira do presidente: “O
problema não é renunciar ou não renunciar. Isso é secundário. O que não
posso é sair daqui sem honra”.
Ele sentiu, com espantosa lucidez, que aquela hora poderia não ser a
final de sua existência, porém lhe marcaria a personalidade de um traço eterno. A tremenda arremetida contra ele desencadeada, a maior de quantas a
memória do País se recorda, batia-se a todo preço para ligá-lo a um sujo crime
comum e a torpezas cometidas por elementos de sua guarda pessoal.
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Apresentavam a Presidência da República descendo, em suas mãos, à indignidade de um couto de assassinos e ladrões. A ululante onda tentava apagar nele
o melhor que pudera, de algum modo, ter encarnado neste último quartel de
século da Política brasileira: o ideal de representação, de emancipação econômica, de justiça social. Visava-se fixá-lo na retina do País como o patrão de
Gregório, somente como o cúmplice de Gregório. Ele sentiu seguramente a
implacabilidade dessa ofensiva. Pensou, com certeza, ter direito a melhor tratamento mesmo dos seus adversários. Embora magoado, mas tomado pelo
cansaço e pelo tédio, pudera ter renunciado e se recolhido ao ostracismo, confiando aos dias futuros o julgamento de sua pessoa e de seus atos.
Prodigiosa foi, porém, a reação de sua sensibilidade ao ímpeto desmoralizador em que seu viu colhido. Aparou-o no peito ferido sem vacilar no extremo do gesto, em defesa de seu nome e de sua honra de chefe
de Estado. Quis assim que o primeiro ato, e o mais importante, de repulsa ao achincalhamento, partisse dele próprio, com o estrondo do testemunho da morte.
Não. Aquilo a que ele vinculara seu destino fora a causas populares, a
reivindicações nacionalistas, a problemas da justiça social, à presença do povo
na vida pública, à participação do povo nos benefícios da civilização e da
riqueza. Fossem quais fossem as opiniões em torno desse ideário político, fossem quais fossem seus erros e hesitações, o presidente expressou, antes de
tudo, pelo seu gesto trágico, que governara em função de pensamentos nobres
e não em função dos subalternos interesses carregados na vaza em que o tentaram submergir e dissolver. Não é de ódio a mensagem do presidente, nem a
desdoura o ressentimento. É a mensagem de um ideário político, a que o presidente imprimiu a nota candente da sinceridade que lhe queimava a alma.
Pela primeira vez, na hora de morrer, o presidente identificou-se totalmente
com a grandeza da missão nacionalista a que servira. É a significação política
suprema de seu gesto.
Ninguém fez mais pela ideia nacionalista do que ele. Vargas lançou-a
mais profundo que qualquer outro no coração do povo. Seu sacrifício pessoal
constitui extraordinária contribuição à incorporação dessa ideia na consciência
popular. Sejam quais forem seus erros e suas limitações, Vargas tornou-se um
símbolo, o símbolo dos ideais nacionalistas neste País.
243

244

RECEPÇÃO DO SR. HERMES LIMA

IDEIAS E FIGURAS
Em Ideias e Figuras, que publicastes em 1957, enfeixastes magníficos
ensaios sobre Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Sílvio Romero e Rui
Barbosa. E, a propósito deste, havereis de permitir que vos apresente embargos por lhe atribuirdes haver resolvido, “em meio ao contentamento geral, a
tormentosa questão da separação da Igreja relativamente ao Estado”.
A realidade é que o Decreto de autoria de Rui ainda era fortemente regalista, mantendo a legislação dos bens de mão morta, como regalistas foram o
artigo 72 e seus parágrafos, do projeto de Constituição por ele submetido, em
nome do Governo Provisório, à Constituinte Republicana, e no qual não só conservava aquela legislação, mas também proibia a fundação de novos conventos ou
ordens monásticas, e, mais do que isto, excluía, do Brasil, a Companhia de Jesus.
A prevalecer tais dispositivos do projeto de Constituição, todos da
lavra de Rui, então ainda muito imbuído das ideias maçônicas de Saldanha
Marinho, não teríeis tido, em Salvador, os ótimos educadores que encontrastes no Colégio Antônio Vieira. Foram as emendas do positivista Demétrio
Ribeiro que, na Constituinte, derrubaram as medidas regalistas de Rui.
Aliaram-se, na Constituinte, os positivistas com os católicos e a liberdade da
Igreja somente passou pela insignificante maioria de seis votos, conforme
registrou, em artigo em O Jornal de 8 de outubro de 1925, o lider católico
Dr. Antônio Felício dos Santos.
Lamento não deter-me aqui na análise de outros de vossos livros e artigos. Há supérfluo em vossa glória de escritor, Sr. Hermes Lima, e posso dizer
deste discurso o que de um dos seus advertiu Cícero: foi mais fácil começá-lo
do que concluí-lo, visto precisar mais condensar do que diluir-lhe a matéria –
Hujus orationis difficilius est exitum, quam principium invenire. Itaque mihi
non tam copia, quam modus in dicendo quaerendus est.

A BAHIA
Vindes da Bahia, berço da nacionalidade, terra de heróis, jurisconsulto,
oradores, cientistas, poetas, romancistas e artistas da mais alta categoria. Foi
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na Bahia que a suave religião de nossas mães lançou, através da primeira
missa, a sua benéfica sementeira; foi nela que, de início, aportaram os denodados filhos de Santo Inácio, aos quais, sob tantos aspectos, tanto deve o Brasil.
Foi da Bahia que começaram a ser definitivamente expulsos do solo pátrio os
holandeses e também o foram as últimas tropas lusas, que intentavam opor-se
à nossa Independência. Na Bahia se formou o Padre Antônio Vieira e na
Igreja de Nossa Senhora da Ajuda pregou, em 1640, “o discurso mais veemente e genial jamais ouvido em púlpito cristão”. Foi da Bahia que, estando no
exílio, recebeu José Bonifácio o conforto de ver-se três vezes eleito para a nossa
Assembleia Geral. Da Bahia nos veio Teixeira de Freitas, o maior jurisconsulto
pátrio; na Bahia, em 1844, através de uma tese do Dr. Justiniano da Silva
Gomes, pela primeira vez repercutiu, no Brasil, a filosofia de Augusto Comte,
que tão grande influência exerceria em nosso evolver político e cultural. À Bahia
deve o Brasil Castro Alves, “a mais pura flama poética que ainda palpitou no
País” – nas vossas palavras, Sr. Hermes Lima. Na Bahia nasceu o nosso maior
filólogo, Carneiro Ribeiro, e nela viu a luz e forjou as suas armas intelectuais o
titã que, em si, encarnou o que de mais puro e idealista teve jamais o nosso civilismo – Rui Barbosa. Na Bahia se formaram e militaram alguns dos maiores
representantes da nossa Ciência e da nossa Medicina – Silva Lima, Francisco de
Castro, Manoel Vitorino, Nina Rodrigues, Alfredo de Brito, Juliano Moreira,
Pirajá da Silva e Oscar Freire. À Bahia deve o Brasil um romancista como
Xavier Marques, políticos e oradores como os dois Paranhos, Moniz Sodré,
João e Otávio Mangabeira, heroínas como Joana Angélica, Maria Quitéria e
Ana Nery. E da Bahia recebeu esta Academia um dos seus mais brilhantes e eficazes colaboradores – o polígrafo Afrânio Peixoto, para só mencionar alguns
baianos que, “por obras valerosas se foram da lei da morte libertando”...
É da Bahia que agora nos vindes, Sr. Hermes Lima. Se lá houver outros
homens de letras, como vós e os nossos encantadores confrades de vossa terra,
a começar por esse admirável Clementino Fraga, que, na glória dos seus 88
anos, nos enriquece com o seu inteligente e doce convívio, gentleman no espírito e nas maneiras, venham até nós, certos de encontrarem abertas as portas
da Casa de Machado de Assis. Mas não venham tantos que ocupem todas as
Cadeiras e deixem algumas também para os mineiros!...
Sede bem-vindo, Sr. Hermes Lima!
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DISCURSO DO SR. JOÃO CABRAL DE MELO NETO

Quando se vem ouvir falar de um homem como Assis Chateaubriand, é
natural que se espere ouvir falar tanto do homem (do homem, simplesmente,
ou do homem de ação e de suas realizações) quanto do jornalista e do escritor. Talvez, mesmo, ouvir falar mais do homem e de suas realizações do que
do jornalista; e menos ainda, decerto, do escritor. A partir de certa época,
Chateaubriand se empenhou, tão intensamente (embora paralelamente), em
atividades estranhas à de jornalista, que o jornalista que ele foi, mais do que
qualquer outra coisa, ficou num segundo plano, quase escondido pelas obras
que, como homem de ação, ele realizou; da mesma forma, aliás, como o escritor que havia nesse jornalista ficou num segundo plano, escondido pelo jornalista e prejudicado pelas condições em que, como jornalista, ele tinha de trabalhar. Pois foi, precisamente, porque a figura do jornalista e a qualidade do
escritor estão, a meu ver, injustamente, esquecidas de lado, que me decidi a
concentrar-me nelas.
Compreendo os riscos desta decisão. Falar do jornalista e do escritor
que foi exclusivamente jornalista, além de ser tarefa mais apropriada para um
ensaio do que para um discurso, traz a obrigação de dar a ver o mais significativo de uma obra, escrita toda ela para jornais, que é imensa e variadíssima, e
da qual é pequena a parte reeditada em livros. E compreendo, também, os
“efeitos” de que estou abrindo mão: a extraordinária presença humana de
Chateaubriand, de quem se disse que era um “homem do Renascimento”,
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parece pedir que se faça dele um perfil do mesmo tipo do que ele fez, aqui
mesmo, de seu antecessor na Academia.
Contudo, mesmo que eu quisesse fazer de Chateaubriand um perfil do
tipo do que ele fez de Getúlio Vargas, não passaria, esse perfil, de uma enumeração dissaborida de anedotas alheias, sabidas de ouvir contar. Estive com
Chateaubriand uma única vez em minha vida, e embora nosso diálogo se
tenha prolongado por umas duas horas de monólogo, esse contato não me
permitiria trazer aqui a presença de um homem tão numeroso e complexo.
Reunir anedotas sobre esse homem não seria tarefa difícil, materialmente.
Muitas delas estão publicadas e muitas são conhecidas, até por tradição oral.
Por outro lado, ainda vive, felizmente, a maioria dos companheiros que com
ele conviveram tantos anos, e dos colaboradores que com ele viveram tantas
campanhas. Mas que verdade, como retrato, teria esse Chateaubriand anedótico, feito por um homem que apenas o conheceu?
Isso para não falar no caráter problemático do processo. O gesto ocasional, que é uma anedota, permite, no máximo, a compreensão correta de um
comportamento de momento, ou de um estado de espírito de momento. E
por ser coisa pessoal, uma anedota contada sobre um homem, por uma pessoa
determinada, pode nada dizer a outras pessoas que conheceram igualmente o
mesmo homem. Nada dizer e, até, ser contradita por outra anedota, ocorrida
com outra pessoa em outra circunstância. Além do que, há as deformações em
que cai fatalmente o narrador, com a propensão para acentuar o que lhe parece mais característico de tal homem, mas que talvez só a esse narrador parecerá característico. Para o retrato de um homem, com a vivacidade e o temperamento versátil de Chateaubriand, o método está longe de ser o mais indicado.
Quanto à obra não literária do homem de ação Assis Chateaubriand,
permiti que nem mesmo a enumere. Ela está aí, de pé, mais visível que sua
obra de escritor, e recordá-la é, por isso, desnecessário. A respeito dessa obra
não literária, eu gostaria apenas de chamar a atenção para dois de seus aspectos: para o fato de ter sido como jornalista, por meio de campanhas jornalísticas, que Chateaubriand chegou a realizá-la; e para o caráter cultural da
maioria das instituições que ele chegou a realizar. Esses dois aspectos, com a
confiança no poder da palavra e com o apreço à Cultura que fazem supor,
muito mais do intelectual, bastariam para justificar minha preferência por
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vos falar do jornalista e do escritor entre os vários Chateaubriand de que é
possível se falar.
Devo esclarecer que não me proponho a deixar de lado, inteiramente,
o homem Chateaubriand, e falar, técnica e profissionalmente, do jornalista
e do escritor. O que me proponho a deixar de lado é a anedota desse
homem, aquilo que os que privaram mais com sua pessoa do que com sua
escrita têm tendência a considerar todo esse homem: ou o mais significativo desse homem.
Nem poderia ser outro o método de alguém que quisesse dar a entender a obra de um escritor que foi sobretudo um jornalista. Pois se, num jornalista qualquer, já é difícil traçar uma linha nítida entre sua obra e sua personalidade, em Chateaubriand essa dificuldade se faz impossibilidade. A obra de
um jornalista, todos o sabemos, não é nunca a obra de um escritor de gabinete, e uma análise puramente estilística não levaria muito longe. Para se apreender a obra de um jornalista, creio, mesmo quando se está apenas à procura de
sua qualidade literária, é indispensável levar-se em conta o homem que a
escreveu: desde as condições em que esse homem escreveu até o que levava
esse homem a escrever.
No caso de Chateaubriand, essas condições foram as condições comuns
aos jornalistas profissionais. Mas há nele um traço psicológico que não se
pode deixar de levar em conta, e que ele mesmo definiu, ao declarar no
Senado: “Sou uma índole de controvérsia”. Índole que, sem dúvida nenhuma,
Chateaubriand pôde expressar amplamente, pois não sei de jornalista que
mais se tenha envolvido em controvérsias, que mais tenha amado a controvérsia. Era como se só concebesse viver nesse clima, e não espanta que, apesar de
tudo o que de positivo ele realizou, tenha vindo a ser um dos homens mais
controvertidos do nosso tempo.
Esse traço de seu caráter, aliás, já se havia revelado em sua mocidade.
Lembremo-nos da maneira inteiramente gratuita com que, em A Morte da
Polidez, lançou-se contra Sílvio Romero, na polêmica que este mantinha com
José Veríssimo. E esse traço de caráter continuou pela vida afora: a leitura de
seus discursos no Senado dá a impressão de que o orador só “entrava em
calor” quando os apartes se cruzavam a sua volta, ou quando violentamente
aparteado ele mesmo. Nessa atmosfera de polêmica viva ele parecia mais à
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vontade e toda sua vivacidade despertava. Essa era a atmosfera preferida de
sua inteligência e a mais propícia a seu estilo de escritor e ele tudo parecia
fazer para provocá-la.
No entanto, se reconhecer no homem esse gosto da controvérsia é a
meu ver essencial para entender-se a obra do jornalista, é a meu ver dispensável o estudo da substância de suas muitas controvérsias.
E não deixo suas ideias de fora deste elogio acadêmico apenas por
conveniência, pessoal ou acadêmica: por nem sempre estar de acordo com o
que ele combateu ou defendeu, ou para não trazer aqui, hoje que a Academia
lhe presta sua homenagem pública, motivos que possam embaçar a figura do
grande escritor que por tantos anos foi membro desta Casa.
Deixo de lado essas ideias porque elas não ajudam a compreender a
qualidade da obra do escritor. Elas foram para ele, mais que nada, o pretexto
que lhe permitia escrever como ele preferia escrever: como quem luta. Mas
essas ideias não constituem um corpo sólido e sistemático que tivesse dado
cor e sabor ao escritor Assis Chateaubriand; ou sem a consideração do qual
não se pudesse sentir, nem dar a sentir, a maneira desse escritor, com o que
nela é válido e pessoal.
O próprio Chateaubriand tinha consciência desse outro traço de sua personalidade e chegou mesmo a confessá-lo. Também no Senado, referindo-se
um dia a Rui Barbosa, disse: “Era um vasto erudito, um maravilhoso ourives
da língua, um gênio enciclopédico, mas faltava-lhe Weltanschauung... Sei bem
o que é isso porque sofro do mesmo mal.”
Homem de ideias Chateaubriand o foi, mas num outro sentido: no sentido de homem capaz de levar até o fim as ideias que o interessavam em
determinado momento; no de se comprometer por uma ideia. Por isso, mais
do que as ideias desse homem é a maneira como esse homem adotava as ideias
que tem utilidade para se definir o jornalista Assis Chateaubriand.
Assim, é pedindo perdão por minha preferência de escritor, o que não
pode ser de estranhar numa Casa de escritores, e à qual comparece uma
audiência já habituada, decerto, com a vaidade que dizem ser a nossa, a dos
escritores, que venho a vossa presença pronunciar o elogio do grande prosador paraibano do Umbuzeiro. E não disse “grande prosador paraibano do
Umbuzeiro” como forma retórica: é que, para mim, o jornalista Assis
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Chateaubriand foi na verdade um prosador dos melhores, e um prosador em
que estão presentes os traços mais distintivos dos escritores do Nordeste.

Pode surpreender que, para tentar definir o tipo de jornalista que foi
Chateaubriand, comece eu por dizer o que ele não foi nunca; ou nunca se
interessou em ser: um editorialista. Íntimo amigo seu, companheiro de jornal
de dezenas de anos, disse-me, mesmo, que não se lembrava de haver visto um
só editorial escrito por ele. Isso é significativo, embora possa surpreender
num homem que, desde a mocidade, foi um jornalista de redação, e que, mais
tarde, dono de jornais, nunca se limitou a ser um homem de empresa, interessado exclusivamente em marcar a linha de seus jornais: mas que continuou,
toda a vida, um jornalista de escrever.
Não sei as razões do desinteresse de Chateaubriand pelo editorial, esse
gênero de Jornalismo que é o de mais categoria entre os muitos ingredientes
que entram na cozinha de um jornal; desinteresse tanto mais de chamar a
atenção porque o editorial é a tribuna política do jornal, e quando se pensa
em que Chateaubriand foi um jornalista preponderantemente político. Talvez
que esse desinteresse viesse da necessidade mínima de disciplina que o gênero
requer. Mas acho mais provável que Chateaubriand não confiasse em sua
capacidade de escrever impessoalmente, e que achasse não haver sentido em
escrever anonimamente editoriais cujo autor seria identificado, à leitura das
primeiras frases, pelo leitor menos arguto.
Esse desinteresse explica, a meu ver, muita coisa. Sobretudo mostra que
Chateaubriand se sentia pouco inclinado a escrever com a impessoalidade de
estilo do editorialista clássico, com a sua superfície polida, com seu tom mais
de árbitro que de advogado, mesmo quando advogado, e que, mesmo quando
advogado, tem de eliminar de sua dicção tudo o que é o timbre, ou o sotaque,
de um homem determinado, intérprete que ele é, no editorial, menos do ponto
de vista de um homem do que do de uma instituição ou do de uma corrente de
opinião. Prosa essa, de editorialista, que tantos escritores de transparente fatura
deu à nossa história literária e que tantos nomes deu à vossa Academia.
Daí ter Chateaubriand preferido, sempre, o artigo assinado: é que nesses artigos ele podia se abandonar inteiramente a sua maneira pessoal de
253

254

RECEPÇÃO DO SR. JOÃO CABRAL DE MELO NETO

escrever, sua maneira informal de escrever, sem ter de abafar para nada a viveza de sua frase nem de disfarçar seu sotaque inconfundível. Nesse sentido,
vale notar que muitos desses artigos assinados, por sua matéria, caberiam
melhor num editorial. Mas Chateaubriand preferia fazer deles a opinião de
um homem: e muito embora os jornais em que os escrevia lhe pertencessem,
escrevendo artigos assinados, esse homem radicalmente inconvencional devia
se sentir mais livre, não digo de contradizer a linha de seus jornais, mas de
transbordar dela, como se fosse ele um colaborador de fora, um outro Assis
Chateaubriand, livre dentro dos jornais de Assis Chateaubriand.
Imagino também que, assinando seus artigos, além de maior liberdade, digamos, literária, Chateaubriand devia sentir mais liberdade para exercer aquilo de que falei há pouco, com suas mesmas palavras: sua “índole da
controvérsia”.
E não só mais liberdade como mais efetividade para abrir polêmicas,
um artigo assinado podendo, muito mais do que um editorial anônimo, despertar debates e reações, por ser a obra de um homem determinado, que, se
identificando, faz-se responsável, e diante de quem é mais difícil a alguém
fazer-se de desentendido; uma obra que não é uma obra sem face, como o
editorial, que é obra como que de ninguém, por parecer vir de uma entidade
abstrata, quase obra como de máquina.
O gosto da controvérsia explica também o feitio desse polemista: sua
maneira de lançar-se nos debates sem meias-tintas nem meias-palavras; empenhando-se neles apaixonadamente; entregando-se completamente a cada um
deles, sem o cálculo do homem político, que sabe até onde quer e deve chegar, nem as reservas do homem de empresa, que receia ir mais além desse
onde chegar: para só citar dois tipos sociais com que ele tanto conviveu, com
cujos interesses sempre esteve associado, mas que o devem ter visto sempre,
quando seu associado, desconfiadamente, como um verdadeiro espalha-brasas.
E (não creio que seja absurdo dizê-lo) esse seu gosto da controvérsia o deve
ter levado, de propósito, e mais de uma vez, a adotar campanhas que ele sabia
as mais impopulares.
Depois desse seu gosto da controvérsia, há um segundo traço em Assis
Chateaubriand que me parece essencial para definir o tipo de jornalista que
ele foi. Deste, também, ele tinha consciência, e muitas vezes aludiu a ele: gos254
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tando mesmo de se classificar como repórter, “simples repórter”. Na verdade,
em tudo o que escreveu, sente-se a preponderância do fato acontecido, do
dado concreto, da observação de momento, da anedota vista ou ouvida; e
tudo o que ele escreveu parte sempre do episódico e está limitado pelo circunstancial: coisas, todas essas, que constituem o instrumento e o material do
repórter. E vê-se também, em Chateaubriand, muito pouco de discussão abstrata de ideias e quase nada de especulação ou de jogo de ideias.
Em seu livro A Alemanha, está muito à vista um dos lados mais característicos desse repórter: a atração maior que sentia pelos homens do que
pelas coisas. A metade dos capítulos tem por título o nome da personalidade
que entrevistou, e as entrevistas que fez são a base de quase todas essas reportagens. Chateaubriand mesmo, no prefácio, dá-se conta disso:
Domício da Gama, que já lera algumas das correspondências que eu enviara
ao Correio da Manhã, foi o primeiro a sugerir-me a ideia de um livro sobre a
Alemanha. Só me reclamava ele, com aquela sua infinita doçura de desencantado, um pouco de paisagem. O livro saiu; mas infelizmente aparece sem paisagem, como um bosque de inverno setentrional ou de verão do Nordeste. As
tintas de colorido humano, a espaço aqui derramadas, não suprem a ausência
de graça vegetal, que me pedia aquela voz amiga.

O que Chateaubriand chamou de “colorido humano” foi, de fato, o
que sempre o atraiu.
Contudo, esse repórter que parece pensar somente a partir de fatos que
observou, e escrever somente com os fatos que tem na mão, nunca foi o
repórter que se apaga por detrás do que os fatos dizem. Chateaubriand participava, e nunca friamente, do sentido dos fatos que lançava, punha de enfiada,
empilhava em cada artigo. E essa sua atitude não vem da época de jornalista
eminente. Essa incapacidade de apagar-se por detrás da linguagem dos fatos é
visível, já, no autor das reportagens sobre a Alemanha de 1920: muitas das
entrevistas que fez então, quando não soam como verdadeiros debates entre o
entrevistador e o entrevistado, revelam a mão do entrevistador, completando,
discutindo, sublinhando o que disseram os entrevistados; levando-os, a todos,
na direção da tese de todo o livro.
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Esses dois traços do jornalista Assis Chateaubriand criavam uma dualidade que descreve melhor do que nada, o que ele foi como jornalista: um
curioso cruzamento de polemista e de repórter; de homem em que era muito
forte a “índole da controvérsia” e de homem que, à linguagem das ideias abstratas, preferia a linguagem factual do repórter. Não é que o polemista e o
repórter se alternassem, ora num, ora noutro artigo. Eles se alternavam, mas
dentro de um mesmo artigo, dando-lhe um hibridismo que não era a menor
originalidade de seu estilo de jornalista. O jornalista Assis Chateaubriand era
um repórter de debate e um polemista que escrevia com coisas.
É evidente que falar da obra de um jornalista, e de um jornalista prolífico e de toda a vida como Chateaubriand, obriga a simplificar e a generalizar.
Não pretendo dizer que Chateaubriand não tenha escrito nunca uma pura
reportagem. Em sua obra de jornalista existe de quase tudo, e até artigos da
prosa mais desinteressada, quase como feitos para si mesmo. Lembro-me, por
exemplo, dos artigos que escreveu na campanha pela criação dos aeroclubes,
datados muitos deles de bordo do “Raposo Tavares”, avião em que deve ter
cruzado, palmo a palmo, todos os céus do País. Em muitos deles, a ausência
do que defender, ou combater, levou-o a escrever, mais do que reportagens,
inocentes crônicas de viagem. E às vezes mesmo, nessas viagens vazias, a
ausência do que reportar levou-o a escrever páginas que poderiam passar,
quase, como páginas de um jornal íntimo, e não de viagem.
Páginas menos para lidas que para escritas; porque escrever, embora a
luta fosse o clima de sua inteligência, é o que era para Chateaubriand a necessidade compulsiva. E nem o exílio, nem as viagens, nem qualquer de suas atividades extrajornalísticas conseguiram interromper essa corrente de palavra
escrita que começou no jornalista adolescente do Diário de Pernambuco.
Essa corrente de palavra escrita, só a doença final conseguiria rompê-la. Mas
a qualquer melhora, ele recomeçava a escrever, e, sobrevivente do primeiro
golpe da doença, ao querer se recuperar, vendo que não poderia mais escrever a mão, aprender a escrever a máquina foi seu primeiro cuidado. Como se
nele o sentimento de existir coincidisse, ou se confundisse, com a atividade
de escrever.
Seu gosto da controvérsia explica, acho eu, certo ponto de sua biografia: porque depois de um concurso para a Faculdade de Direito do Recife e
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de uma viagem ao Rio para defender a cátedra que por motivos políticos não
lhe queriam dar, no Rio tenha ele permanecido, entregue ao Jornalismo, como
se de repente tivesse compreendido que a atividade de professor não poderia
satisfazer aquele seu gosto da controvérsia; e que a atividade de jornalista num
meio mais limitado, como o da província, não poderia satisfazer esse gosto,
ou satisfazê-lo com a intensidade que, pelo que se depreende de sua vida posterior, Chateaubriand devia então desejar.
Da mesma forma que seu gosto da controvérsia, seu lado de repórter,
de homem cuja linguagem é feita mais de fatos do que de ideias, explica outro
ponto de sua biografia: seu curto exercício da profissão de advogado, a que se
dedicou, em certa ocasião, no Rio de Janeiro. Quem sabe?, essa profissão, que
lhe permitiria escrever e agir permanentemente num clima de controvérsia não
o tenha interessado muito tempo porque, nela, a controvérsia, embora se inicie num plano concreto, não permanece nunca nesse mesmo plano. Mas fatalmente se amplia, e vai subindo, de instância a instância, para planos em que é
mais frequente o debate de ideias, até acabar, muitas vezes, num plano de
pura especulação de ideias. Ora, o gosto da especulação, nesse homem de
grande curiosidade intelectual, está tão ausente de seus temas quanto o abstrato do debate de ideias está ausente de sua linguagem.
Se não será motivo de surpresa para ninguém dizer que Chateaubriand
foi um grande jornalista, creio que poderá, sim, causar surpresa dizer que ele
foi, também, um grande escritor. Há certa tendência em se querer ver, num
jornalista, menos sua obra escrita do que o que ela provoca; menos o prosador do que o homem público. Ora, como Chateaubriand manteve durante
mais de cinquenta anos seu braço a braço diário com a opinião pública do
País, e como deixou toda uma série de realizações não literárias, mais de
homem público, ele, mais do que nenhum, correu o risco de que a qualidade
de sua prosa ficasse despercebida.
Porque, para o leitor corrente, a expressão grande escritor, quando aplicada a um jornalista, está destinada ao escritor que, de fora da redação, também escreve para jornal; muito mais para este do que para quem, dentro da
redação, escreve sujeito às condições em que tem de trabalhar o profissional
de jornal; isto é, os que possuem aquele tipo de inteligência que Eliot definiu
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como a do jornalista: a “que só pode dedicar-se a escrever, ou que só produz
o melhor do que escreve, debaixo da pressão de uma ocasião imediata...”
Assim, permiti-me inverter os termos da tendência mais geral e dizer
que Chateaubriand foi um grande jornalista não por suas realizações nem por
suas lutas, mas, antes de tudo, porque foi um grande escritor em prosa. E
grande escritor não por haver escrito conservadoramente, mas, e sobretudo,
porque foi um escritor criador: um escritor que soube passar ao lado de todos
os rolos compressores a serviço da uniformidade, e, portanto, da pobreza estilística, não pelo puro gosto de subverter regras, mas porque havia nele essa
qualidade especial, e rara, que revela, mais do que qualquer outra, o verdadeiro escritor: certa maneira pessoal de usar a linguagem que dá um sotaque original ao que ele escreve. Não gratuitamente mas funcionalmente original, isto
é, adaptado ao que ele tem a dizer, e capaz de fazer mais significativo o que
ele tem a dizer.
E o que é importante fazer notar: homem de redação toda a vida,
mesmo quando dono de jornais, o exercício do Jornalismo nunca neutralizou
o que me parece o traço mais saliente de seu estilo de escritor, que foi o de
escrever numa língua falada. Nisso, aliás, Chateaubriand, homem de redação,
se aparta do que acontece com os homens de redação. Pois se as condições do
trabalho de redação prejudicaram esse escritor sob certos pontos de vista, não
puderam prejudicá-lo naquilo que, para um escritor, é essencial: encontrar sua
voz própria, esse sotaque pessoal, que Chateaubriand, com o instinto do verdadeiro prosador, transformou em estilo.
A língua de jornal, por mais simples e espontânea que seja, e por mais
dia a dia que seja o fato que tem de noticiar, não é uma língua falada. O exercício do Jornalismo, a obrigação de escrever, de qualquer maneira, sobre o que
quer que aconteça, e sempre contra o relógio, não leva o jornalista a empregar
sua maneira própria de falar, sua voz física: sim, o leva a empregar uma língua
outra, a língua de jornal, o jornalês. O corre-corre e a improvisação, entregando o jornalista a sua espontaneidade, não o entrega aos tiques pessoais de sua
voz física, mas a seus tiques profissionais automatizados: uma série de fórmulas e de lugares-comuns, absolutamente de ninguém, e que afloram mecanicamente a sua desatenção, precisamente porque ele não pode pôr toda sua atenção no que escreve.
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Não creio que seja este o momento para entrar em considerações sobre
a viabilidade de se escrever numa língua falada absoluta. Um leitor de
Chateaubriand que o tenha conhecido, mesmo superficialmente, como é meu
caso, recordará como sua escrita se parecia com sua voz física. Como já disse,
estive com ele uma só vez em minha vida. Mas se antes daquelas duas horas
de monólogo quase ininterrupto, seus artigos já me pareciam bons exemplos
de estilo falado, tive a impressão, ouvindo-o falar naquela noite, de que
conhecia sua voz há muitos anos: desde os anos de minha primeira adolescência, quando lia seus artigos do Diário de Pernambuco.
E já nunca mais o pude ler sem ter a impressão de que o estava ouvindo
falar. Voltava-me sempre o timbre de sua voz, colocada sempre em seu mais
alto registro, mas que parecia ter alguma coisa que a abafava e que dava ao
tom de sua conversa a sensação de que ele estava sempre em luta, em primeiro lugar contra sua própria garganta. E voz sempre tensa, intensa, apaixonada, como no limite de si mesma: por menos controvertido que fosse o assunto da conversa; por menos discussão e mais narração que fosse o assunto da
conversa, como no meu caso, que era de coisas da política do Pernambuco
de sua mocidade.
Creio que se pode sentir uma evolução clara no estilo de Chateaubriand, assinalada, exatamente, pela maior frequência em sua prosa dessa língua falada. Ela está ausente, por exemplo, em A Morte da Polidez, em que ele
parece menos interessado em escrever com sua voz própria do que em dar
uma demonstração de que o jornalista de vinte anos conhecia bem a técnica
dos grandes polemistas da época. E se essa língua falada começa a aparecer em
A Alemanha, livro de 1921, a verdade é que aparece em muito poucos
momentos, como se o jornalista de trinta anos ainda não tivesse consciência
daquilo que viria a ser sua maneira, ou não se sentisse ainda com toda a liberdade de exercê-la.
Por outro lado, se é certo que o estilo do primeiro Chateaubriand é
menos pessoal como textura, e está ainda longe da estupenda liberdade com
que escreveu a partir dos últimos anos vinte, é também verdade que a estrutura de seus primeiros artigos é muito mais construída e bem acabada. Esses
artigos e reportagens mais antigos têm mais coesão e coerência e não sofrem
do fragmentarismo das obras de sua maturidade (que contudo são, como já
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disse, muito mais pessoais como textura). Ao mesmo tempo, sua prosa mais
antiga parece saber melhor onde quer chegar, segue uma continuidade mais
linear e clara do que a prosa de rumo caprichoso de sua maturidade, que é
inesperada, sempre a ponto de transbordar de si mesma, ou de se bifurcar por
atalhos incidentais absolutamente imprevisíveis.
Não pretendo que houvesse em Chateaubriand um projeto consciente
de escritor de chegar a uma linguagem falada. Creio, bem mais, que ele chegou a ela por motivos psicológicos que estão, mesmo, no oposto de qualquer
“vontade de estilo”. A linguagem falada se foi desenvolvendo nele à medida
que foi mudando sua situação de jornalista: à medida que esta lhe foi dando
uma maior liberdade como prosador. Mas seu estilo não é em nada um estilo
construído, planejado: é simplesmente o estilo que ele achou quando sua
situação de jornalista-dono-de-jornais lhe permitiu escrever, não em estilo de
jornal, mas da maneira como bem lhe parecesse. Ora, ao poder escrever como
bem lhe parecesse, Chateaubriand se viu escrevendo como falava.
Essa maior liberdade de que o jornalista-dono-de-jornais, com seu temperamento informal e insofrido, passou a gozar, explica, a meu ver, dois
aspectos de seu estilo: o primeiro é essa falta de estrutura, a que me referi há
pouco. A liberdade de poder escrever como bem lhe parecesse não o obrigava
a dominar a impaciência e a pressa que o jornalista dos primeiros anos tinha
de dominar, e como que o desobrigava de selecionar, entre tudo o que lhe
ocorria sobre um assunto, os elementos mais relevantes: escolhê-los e organizá-los numa estrutura determinada. Chega a parecer que Chateaubriand ignorava que a organização de uma mensagem aumenta o impacto dessa mensagem, tanto por impedir que seus diversos elementos percam sua força, anulando-se ou dispersando-se, quanto porque, em matéria de comunicação, o conjunto tem uma força maior do que a simples soma de seus elementos.
O segundo aspecto é a crescente presença, em sua linguagem de jornalista, da linguagem do Nordeste. Quando liberado dos espartilhos da convenção jornalística, a que o obrigava o fato de escrever para jornais de outros,
Chateaubriand encontra, escrevendo, sua maneira de falar, sua voz física: ora,
por debaixo dela estava o Nordeste, que era o timbre e a dicção dessa voz. Foi
a presença dessa linguagem do Nordeste, viva ainda nesse nordestino depois
de tantos anos de ausência, que a muitos de seus leitores de fora da região
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pareceu, às vezes, gosto pelo puro pitoresco, senão expressões inventadas por
um amor gratuito ao pitoresco. Entretanto, sua maneira de escrever é a maneira de falar de sua região, tanto quanto os tons de humor, extremados em caricatura, que ele empregou frequentemente.
Ao me referir ao emprego da língua falada como a qualidade que
melhor define o prosador Assis Chateaubriand, talvez seja preciso um esclarecimento. Nesses artigos de sua maturidade, que são aqueles em que sua prosa
se faz mais pessoal, sua língua não tem a entonação horizontal, lhana, em tom
de conversa, qualidades em que se pensa, geralmente quando se fala de língua
coloquial. Por isso, usei a expressão língua falada e não língua coloquial. Esses
artigos estão escritos numa língua falada, mas na língua falada pessoal do
homem Assis Chateaubriand, e não numa língua de quem estava procurando
reproduzir a maneira de falar de uma situação determinada, ou de uma pessoa
outra. Assim, ela nada tem dos tons variados de uma conversa, mas o tom
único de uma discussão, ou de um debate. E é a língua de uma pessoa que fala
como quem discute, como era a própria fala de seu autor, e que discute sempre apaixonadamente.
E também não se sente nela, jamais, o tom do oráculo ou do professor;
e menos o de quem pretende dizer a palavra definitiva e lapidar. E, sempre, a
voz de Chateaubriand, a voz física de alguém que busca convencer e influenciar alguém; é sempre a voz de quem está numa discussão e se apoderou da
palavra num interminável monólogo, e que, por isso mesmo, porque parece
monologar durante uma discussão, nunca esquece a presença do adversário, e,
embora não lhe ceda a palavra, monologa como antecipando todas as possíveis objeções desse adversário; e é sempre a voz de quem, embora apaixonado,
não despreza o adversário e não se situa jamais acima dele: mas se esforça
sempre para se manter num nível em que a discussão seja possível; e sobretudo em que a discussão possa continuar.
Essa prosa falada de Chateaubriand se foi fazendo tão natural que, a
partir de certo momento, é impossível distinguir o que escreveu como artigo
de jornal do que escreveu como discurso; ou o discurso que improvisou, e
que, recolhido por algum taquígrafo, foi publicado como artigo de jornal, da
transcrição de um monólogo informal do conversador infatigável que ele era.
Seus discursos no Senado, tanto como seu discurso de recepção na Academia,
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e os muitos outros que ia improvisando nas mil inaugurações e batismos de
suas campanhas, muitos deles publicados no local reservado a seu artigo diário, são boas confirmações disso.
Não creio que para chegar a esse estilo de prosa, que faz de Chateaubriand um caso especial em nosso jornalismo profissional, tenha sido casualidade o fato de, nascido em 1891, ter sido ele contemporâneo dos criadores
de nosso Modernismo. Nada sei da opinião que Chateaubriand fazia do grande movimento renovador nem até que ponto se interessou por ele. Na época
da Semana de Arte Moderna, Chateaubriand já estava dedicado ao Jornalismo
político, e as questões literárias, que o haviam ocupado na mocidade, deviam
estar fora de sua área de interesse; na época do Modernismo, seu destino de
jornalista já estava cristalizado, embora não ainda a prosa desse jornalista.
Nem me causaria surpresa saber que sua atitude em relação a muitos
dos princípios do Modernismo tenha sido de incompreensão. Mas não se
pode deixar de fazer notar que sua prosa foi ganhando personalidade paralelamente à obra dos escritores de 1922. Temperamento que nada tinha do pseudoclássico da época, inconvencional até no comportamento, espírito curioso e
sem preconceitos, é impossível que Chateaubriand não tenha sido marcado,
senão pelas teorias, sim pela maneira de fazer, primeiro, dos modernistas, que
lutavam para criar uma Literatura que usasse uma língua mais aproximada da
que se usa no Brasil; e, depois, pelo Romance do Nordeste e pela obra de
outros romancistas do Sul dos anos posteriores a 1930, que lutavam para
diminuir o fosso que se tinha ido cavando entre nossa língua escrita e nossa
língua falada. Ou marcado, senão pela maneira de fazer, ao menos pelo
exemplo de inconformismo estilístico que davam aqueles escritores, inconformismo que não devia repugnar ao homem inconvencional de raiz que foi
Assis Chateaubriand.
Assis Chateaubriand, com o sense of humour que não era uma das
menores qualidades de sua prosa, ao se empossar nesta Cadeira, chamou-a de
“paiol de pólvora”. Disse que era “barulhenta” a “memória dos que aqui se
sentaram”, e chegou mesmo a falar na “rotina desse clima celerado da Cadeira
de Gonzaga...” E com outro traço de humour, que completa e realça o primeiro, excluiu-se ele mesmo dessa rotina, dizendo: “Acredito que a Academia
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me elegeu como quem busca uma natureza de equilíbrio para tirar o demônio
que há mais de cinquenta anos ronda esta Cadeira.”
Por mim, devo dizer que não consigo ver nenhuma tradição comum às
personalidades de Tomás Antônio Gonzaga, Silva Ramos, Alcântara
Machado e Getúlio Vargas; e à qual seria estranha a de Assis Chateaubriand.
E se tento imaginar uma tradição que possa parecer comum ao patrono da
Cadeira e aos que me antecederam, descubro é que a memória do próprio
Chateaubriand não foi a menos “barulhenta” delas.
É possível que o “demônio que ronda essa Cadeira”, e que fez dela um
“paiol de pólvora”, seja o demônio que gosta de seduzir o intelectual, soprando-lhe ao ouvido os encantos de uma carreira política
Mas se é esse o demônio, a verdade é que não é ele assim exclusivo da
“Cadeira de Gonzaga”, pois tem seduzido, ou tentado seduzir, tanto ocupantes de outras Cadeiras da Academia quanto escritores de fora daqui.
De fora daqui, da Academia, e de fora do Brasil. E se fosse necessário
indicar os territórios da preferência desse demônio, eu diria que ele age com
mais frequência naqueles países em que as condições da vida social não permitiram ainda diferençar, suficientemente, os intelectuais (homens de vocação
criadora, nas Artes e nas Ciências) dos homens políticos que, ocasionalmente,
participam da vida intelectual: quer porque o nível desses intelectuais é
menos elevado, e os homens políticos podem, em seus momentos de fastio
ou ostracismo, passar por um deles, quer porque, dispondo de mais cultura
do que os que possuem verdadeira vocação política, os intelectuais são atraídos e utilizados por estes. De onde não ser raridade o caso de intelectuais
que, pensando mais em sua superioridade cultural própria do que na diferença de estrutura mental entre as duas atividades, imaginam-se capazes do
papel de homem político.
Possivelmente, nesta Cadeira, os casos de sedução tenham sido mais
frequentes. Mas o tal demônio não parece ter prevalecido contra seu fundador, intelectual puro, professor que exerceu seu magistério com uma entrega
absoluta. A vida de Silva Ramos é dessas que nos fazem acreditar em que a
vocação é uma força absorvente. Poeta e tradutor de poetas, seu interesse pela
mecânica da língua o absorvia demais para que ele dedicasse mais tempo à
pura criação. Decerto foi a força dessa vocação que lhe deixou os ouvidos
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moucos à sedução de tal demônio, isso numa época em que a rareza de
homens com formação como a dele devia fazer mais fácil abrir-se um caminho na Política. E é curioso notar que, de volta de Coimbra, não se demorou
muito como delegado de polícia em sua cidade do Recife, e cedo preferiu a
esse cargo, que era porta habitual de entrada na Política, o encargo de professor de meninos.
É verdade que esse demônio parece ter prevalecido em dois casos: no
do próprio Assis Chateaubriand e no de Gonzaga, patrono da Cadeira. Mas
não sei até que ponto a participação na Conspiração mineira do grande lírico
brasileiro do Porto (que, apesar de ser do Porto, foi o criador de uma das tradições mais brasileiras de nosso lirismo tanto quanto do primeiro nome brasileiro não indígena de mulher: Marília), sendo um ato político, continha o
desejo de participar mais tarde, como político, da vida daquele Brasil pelo
qual estava conspirando. Creio, bem mais, que a sua foi uma tomada de posição diante de uma situação que considerou injusta, e que, participando da
Conspiração e escrevendo as Cartas Chilenas, atos políticos ambos, estava
agindo mais como um intelectual lúcido e responsável do que se candidatando à vida de político profissional.
No caso dos dois outros ocupantes da Cadeira, Alcântara Machado e
Getúlio Vargas, se houve vitória de algum demônio, foi a de um demônio diferente do primeiro. Foi a vitória de um demônio outro, igual de ativo também,
mas que age com intenções opostas à de seu companheiro; este outro seduz
para a Literatura pessoas cuja vocação é, primordialmente, a ação política.
No caso de Alcântara Machado, talvez porque lhe tenha cabido mais
raramente o poder político, coisa que impede a entrega simultânea a qualquer
atividade fora dele mesmo, a sedução levou-o mais longe: levou-o ao exercício
mesmo da Literatura. Mas não é de estranhar que tenha sido História o que
escreveu, gênero mais próximo de sua vocação verdadeira, a de político, e uma
história bem próxima de seus interesses de político: a de coisas de seu Estado
de São Paulo. Sua inteligência e sua cultura extraordinárias salvaram-no de
fazer obra de simples amador.
No caso de Getúlio Vargas, porque o exercício do poder político foi
longo e lhe coube desde muito jovem, o segundo demônio só o pôde seduzir
com o gosto pela vida literária no sentido em que esta pode ser tomada como
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convivência com escritores. Nessa convivência, Getúlio Vargas deve ter apurado certo bom gosto que se sentia na maneira como pronunciava seus discursos, sempre discreta, sem os derramentos e dós-de-peito da maioria dos “tribunos”, que em 1930 o carregaram até o Catete, nos braços de uma oratória
municipal e já então fora de moda, e que, para muita gente, ainda hoje, é o
que significa “falar bem”.
Quanto a Chateaubriand, seu caso é mais difícil de deslindar. Não
chamo sedução política os mandatos de Senador que lhe vieram já passada a
maturidade, numa idade em que a experiência de viver imuniza um homem de
sua inteligência de querer ser o que sabe não poder ser. O demônio da política o seduziu não no sentido de levá-lo a fazer-se um político profissional,
mas no de levá-lo a fazer do Jornalismo político o gênero mais frequente de
sua atividade de jornalista.
Além disso, Chateaubriand se viu constantemente envolvido na vida
política de seu tempo, e não somente como jornalista mas como protagonista.
Contudo, se se examina de perto sua “presença na Política”, não se pode deixar de notar, e de admirar, a maneira como ele se movia dentro dela: com uma
liberdade e uma disponibilidade que têm mais a ver com o comportamento
do intelectual do que com o do político, de profissão ou de vocação. Cabe
notar também que, se ele esteve sempre envolvido na Política, raramente esteve comprometido com partidos políticos. Ele adotava esta ou aquela tese, esta
ou aquela campanha, este ou aquele partido político, mas isso não acarretava a
adoção da ortodoxia de um partido. O “contingente e o episódico”, próprios
do jornalista, marcavam também sua fidelidade política, e uma campanha
parecia ser a medida máxima dessa fidelidade.
Essa incapacidade de ortodoxia, sensível no Chateaubriand “político”, é
muito mais do intelectual, gente que, para muita gente, sofre do que lhe deve
parecer uma verdadeira perversão mental: a de querer analisar as coisas e as
ideias, a aceitá-las sem mais nada; a de entender pontos de vista os mais contrários e, sobretudo, a de não querer colocar sua capacidade de entendimento
por debaixo de qualquer conveniência de partido ou sectarismo. Essa incapacidade de ortodoxia que, ao se manifestar em relação a certos valores chega a
ser qualificada como criminosa, é não só a obrigação da inteligência como sua
condição de ser. E no intelectual se manifesta em todo seu comportamento:
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inclusive em relação às regras recebidas de seu quefazer criador, e temos então
os artistas; ou em relação às concepções recebidas sobre a estrutura da realidade, e temos então os cientistas: como a história da Cultura, em sua permanente sucessão de formas subvertidas, nos mostra abundantemente.
Em Chateaubriand, a incapacidade de ortodoxia se mostra com clareza
na história de seus contatos com políticos e em sua atuação dentro da vida
política. Se em sua vida não se encontra o caso de uma orgulhosa e definitiva
retirada da Política, encontram-se momentos, não tão raros assim, em que ele
se abstém de participar, até como testemunha, de crises e de campanhas políticas importantes.
A impressão que se tem é de que, nesses momentos, um morno tédio
pela Política o invadia, e que ele ia buscar noutros tipos de ação, the sound
and the fury que exigia sua extraordinária vitalidade. É natural que, nesses
momentos de tédio, ele já não pudesse regressar aos interesses puramente
intelectuais de sua mocidade. Condicionado tanto tempo pelo Jornalismo
político, só a ação viva, imediata, a ação sobre os homens e não sobre as coisas e as ideias, poderia, já, satisfazê-lo. Pois foi desses momentos de tédio da
vida política que nasceram todas essas campanhas que ele lançou e com as
quais realizou toda essa obra não literária que todos tanto admiramos.
Senhores Acadêmicos,
está em Marianne Moore:
O sentimento mais profundo se mostra sempre em silêncio;
não em silêncio, mas contenção.

Assim, permiti que vos expresse com a contenção de um lacônico (mas
intenso) “muito obrigado”, meus agradecimentos por me haverdes acolhido a
vossa companhia e pela maneira como me haveis acolhido. E agradecimentos,
também, por haverdes escolhido para me receber o grande pioneiro, e mestre,
não só de todos nós escritores do Nordeste, mas de toda uma geração de
escritores brasileiros, José Américo de Almeida; e, para “ungir-me”, Múcio
Leão, meu primo e conterrâneo, que publicou em seu “Autores e Livros” os
primeiros poemas meus divulgados no Sul.
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Um outro motivo tenho para esse laconismo. Fazer render demais meu
agradecimento acabaria sendo uma forma de vaidade. Acabaria parecendo que
eu, ao insistir em vossos gestos para comigo, estava querendo menos salientar
vossa benignidade do que salientar a pessoa, eu mesmo, a quem dispensastes
tanta benignidade.
Assim, para compensar o laconismo de um “muito obrigado” e expressar meu reconhecimento de outra maneira, quero dizer que me sinto muito
honrado em vir a ser um de vós. E não apenas pelo que cada um de vós representa em nossa vida intelectual como porque a Academia, que vós todos, em
conjunto, constituís, é uma de nossas instituições em que se tem mantido
mais vivo o respeito pela liberdade do espírito. Daí (e não sei de maior elogio
que se possa fazer a um corpo de escritores, homens para quem a liberdade de
espírito é condição de existência) meu empenho em declarar que, entrando
para a Academia, não tenho o sentido de estar abdicando de nenhuma das
coisas que me são importantes como escritor.
Na verdade, venho ser companheiro de escritores que representaram,
ou representam, o que a pesquisa formal, no nível da textura e da estrutura
do estilo, tem de mais experimental; escritores outros cuja obra é uma permanente, e renovada, denúncia de condições sociais que espíritos acomodados
achariam mais conveniente não dar a ver; escritores que, em momentos os
mais diversos de nossa história política, têm combatido situações políticas
também as mais diversas; escritores que, já acadêmicos, têm julgado livremente a Academia, patronos de suas Cadeiras e membros de suas Cadeiras. E tudo
isso sem que a Academia tenha procurado exercer nenhuma censura e sem que
a posição de acadêmicos tenha levado esses escritores a qualquer autocensura.
Nestes últimos instantes de meu discurso de posse, antes de que ela se
tenha consumado, quando talvez ainda seja insuspeito para falar da
Academia, porque ainda não me “confundi” nela (como disse Valéry),
quero dizer também que não a vejo, hoje em dia, menos representativa da
Literatura Brasileira do que o foi, em seus primeiros anos, ou em qualquer
época posterior; e, também, que a vejo mais representativa da Literatura
Brasileira do que são, de suas respectivas literaturas, outras Academias de
Letras, mais antigas e prestigiosas.
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Mais representativa e mais aberta do que outras academias mais famosas. Porque não creio que nessas academias se encontre, como entre vós, o
número de escritores marcados pelo empenho de renovação e de transformação sem o qual toda Cultura está condenada ao esclerosamento. E se, entre
vós, há também escritores dedicados a gêneros de Literatura que, por sua
natureza, não dependem de maneira imediata da pesquisa de novas formas de
expressão, o fato de esses escritores haverem escolhido os renovadores que
aqui estiveram e que aqui estão, demonstra neles uma compreensão do fenômeno literário que não se vê noutras academias.
Assis Chateaubriand, embora de seus votos na Academia eu não tenha
conhecimento, mas que, como dono de jornal, soube confiar a crítica e a
orientação literária de seus jornais a escritores empenhados em renovar formas de expressão ou a teóricos e defensores do que estava sendo renovação,
para não falar de todos os verdadeiros escritores que fizeram ou ainda fazem
parte de seus jornais e revistas, Assis Chateaubriand, ia eu dizendo, foi um
homem que compreendeu a necessidade de renovação permanente de qualquer forma cultural. Pois este é um detalhe que me deixa também “obrigado”
pela sucessão que me confiastes.

268

II
RESPOSTA DO SR. JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA

A POESIA ESTÁ PRESENTE
Perdemos Manuel Bandeira e vindes, Sr. João Cabral de Melo Neto,
preencher esse claro com um nome da mesma grandeza.
Esta Casa sempre amou a Poesia. Passaram por aqui muitos dos grandes poetas do Brasil e ocupam suas Cadeiras alguns dos maiores.
Fala-se na decadência do verso; por sua envergadura e violência, o século XX dá a ideia de ser antipoético. E nunca se valorizou tanto a Poesia, os
textos dos poemas consagrados são matéria de estudo dos cursos universitários, familiarizando a juventude com esses monumentos da expressão. E filósofos e ensaístas continuam como intérpretes dessa essência eterna.
Enquanto houver capacidade de admirar, será celebrado esse fenômeno,
porque, como dizia Carlyle, existe uma veia de Poesia no coração de todos os
homens.
Essas mensagens da visão e do som estarão sempre presentes no mundo
do Espírito.

UMA POSIÇÃO INDEPENDENTE
Sois apontado como um dos participantes do ciclo de 1945, ponto de
referência de dois afins de nossa História Literária: o modernista e o modernão.
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O Modernismo fragmentara-se e esvaziara-se; já tinha condições para
se repetir. Deixara, porém, o terreno desbravado para a inovação anunciada
em sua fase inicial.
Nossas Letras não eram mais tributárias de escolas importadas e encontravam o equilíbrio entre a revolução e a tradição. Seriam menos intolerantes
nas relações com o passado e ávidas de espaço para não se obliterar o sentido
universal.
Restaurava-se ainda a estilística contra a improvisação informe.
Apesar dos laços comuns, faltou unidade a essa nova experiência.
Eram valores avulsos que não se assemelhavam. Deixaram de incorporar
as características da época e não se formou também um grupo homogêneo
com afinidades estéticas.
O que se deu foi o desenvolvimento natural de uma tendência.
Aparecestes então com uma poética diferente que se singularizou, como
uma aventura, por suas novas formas.
Era modernidade e estilo próprio, tudo marcado pela originalidade que
é uma aproximação do gênio e sobressaindo pela qualidade artística, pela
seriedade e pela significação dos temas.
Ia-se ver uma literatura magra, estuante de vida. Um corpo despido que
seduzia sem a ostentação do sexo.
“Que poeta é ele?” – Há ainda quem pergunte.

O CONSTRUTOR
Dirijo-me agora a todos os presentes.
É uma Poesia que se realiza pela Arte, a ponto de tornar-se a obra distinta do homem.
Organiza-se a forma como um processo racional. Não é uma formação
espontânea; o poeta descrê da inspiração e não se julga um iluminado.
Essa aptidão para construir o verso manifestou-se cedo, mas nunca deixou de ser laboriosa. Percebe-se o drama da elaboração. Renuncia o artesão a
toda facilidade e automatismo e força a cabeça para colher os frutos do
tempo, modelando um corpo perfeito.
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Ressalta a função da palavra com o seu significado ou seu valor conotativo. E a palavra não é tudo; o que vale é sua ordenação. E não é a procurada,
mas que reivindica o seu lugar.
A técnica despoja-se do velho formalismo: é resseca e econômica, sem faltar
movimento. Há algo que vibra nas entranhas do poema com uma contensão febril. Concentram-se todos os sentidos para que se produza essa pulsação interior.
Possuído do gênio da língua, o poeta constrói com instrumentos que
vai transformando e adaptando. Esse material presta-lhe obediência, como se
ele tivesse administrando coisa sua, para as nuanças vocabulares e sintáticas. É
o domínio da linguagem com a sua carga formativa, orgânica e expressiva.
A estrutura, livre de submissões, escoimada de caturrices vetustas, é
culta e pura. Condigna do seu ofício.
Não há necessidade de sinônimos, por ser tudo tão exato que só conhece uma voz. Nem recorre a comparações para se multiplicar.
O poeta não possui nenhum glossário privativo; usa a terminologia corrente, cada vocábulo com o seu compromisso de traduzir uma verdade.
E para ser original não precisa ser anárquico; conserva o espírito lógico que não se sujeita a nenhuma coordenação, nem se vincula ao episódio
ou à anedota.
Patenteia-se, em suma, a aversão ao estereotipado, ao gasto e ao postiço; o poeta tem sempre sua solução.

VARIEDADE
O que mais surpreende é a variedade.
Essa estranha Poesia sempre se distinguiu pela novidade formal. Nesse
plano estabeleceu-se a unidade. Com tantas possibilidades de expressão elaborou-se Arte sem nada de semelhante. Mas essa vocação procurava desenvolver-se.

PEDRA DO SONO
A estreia emerge das visões da noite.
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O menino aprendera em casa a contar os seus sonhos. Daí a verossimilhança das imagens. Nem o homem dormindo seria antilógico; mesmo numa
atmosfera irreal funcionaria a autocrítica.
E reponta a insatisfação do criador: cada livro seria um novo estágio.
O Engenheiro atinge a exatidão geométrica e busca o equilíbrio das
linhas, que é mais ordem na expressão. Aprimorava-se, cada vez mais, a consciência da forma.
Libertando-se do abstrato, aproximou-se o poeta de uma realidade que
envolvia outros problemas.
A Psicologia da Composicão explica o processo. A máquina proscrevendo o subjetivismo onírico é mais inventiva.
São, por assim dizer, revisões, sem volubilidade, ao contrário, como
capacidade de progredir e noção de novas perspectivas.
Até que conseguiu fixar-se no seu construtivismo e em sínteses
admiráveis da técnica moderna representadas por Paisagens com Figuras,
Uma Faca só Lâmina, Quaderna, Dois Parlamentos, Serial e A Educação
pela Pedra.
E aquele que começara difícil, quase hermético, evoluiu para o
Realismo. Etapa que o consagrou com o “tríptico do Capibaribe” como precursor de vanguardas, conferindo-lhe ainda, pela comunicação direta, a popularidade e a glória a que tinha direito.

UMA VISÃO MAIS PROFUNDA
Intervém, de permeio, uma atividade mais profunda, sobretudo
conhecimento e lucidez. É o esquema e o espírito crítico; identifica-se o
rastro da pesquisa.
O poeta está preparado para essa avaliação. É quase didático na exploração de estados psíquicos e na intimidade dos fenômenos.
Há uma consciência a exercitar-se e poderá ser também o acaso que tem
sua eficácia.
A meditação não inibe; carrega o verso uma ideia e cada ideia, já disse
alguém, tem uma forma especial.
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Uma sensibilidade discreta, mais ativa, conduz a essa atitude. Não há
olhos mais enxutos. Ele se proíbe a si mesmo de emitir qualquer reflexo de
sua emotividade, mas a opção dos motivos denuncia a natureza retrátil que se
acanha de comover-se. Confessar-se para suas reservas naturais seria um
impudor. Mas a personalidade que se omite elabora essas reflexões.
É um ângulo pouco estudado dessa complexa formação que chega a
especular a Ciência experimental para formular seus poemas.

COMO O REAL SE MULTIPLICA
Sim, essa nova Poesia teve um encontro feliz. O contato com o real
favorece as descobertas que se revestem de uma matéria verbal proporcionada,
promovendo combinações maravilhosas.
Por mais primária que pareça a realidade, exerce-se a magia e tudo se
dissolve em imagens.
A Natureza é interrogada e dá-se a comunhão com as coisas.
Não é o que se vulgariza, senão a essencialidade. Já tive ocasião de
dizer. Ver bem não é ver tudo: é ver o que os outros não veem.
E não é apenas ver.
Sem mudarem a aparência, assumem os elementos outra posição e
assim se revela a face oculta.
É uma percepção imediata. O poeta não inventa; depois do desafio, o
próprio mundo penetra-o, fornecendo-lhe incentivos para poder ser decifrado. Sente a pressão do ambiente e, mergulhando além dos contornos, seleciona a substância ideal para o seu plano. Não é a simples pintura.
Gera-se uma visão inesperada para captar sensações.
O mundo real tem essa significação. Cada objeto guarda sua história e
reproduz as relações.
O poeta só não distingue o ornamento e o pitoresco. E seu realismo
torce a cara ao disforme, ao fétido, ao nu, às liberdades de um naturalismo
indiscreto. Os cenários severos.
Sem tirar os pés do chão, está todo impregnado de seus ares natais;
embora ausente com seu horror à passarela, não perde de vista o objeto.
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Procura apenas um apoio nas coisas materiais. Os espetáculos naturais
são convites para a análise.
E, depois de feito, não há o que interpretar; nada perde sua condição.
Prende-se o poeta a outra realidade; a objetividade não é apenas nativa.
Radicou-se em terras de Espanha, afeiçoou-se à sua vida e à sua Literatura e
devassou suas particularidades: a paisagem e o caráter. E uma temática com
que se familiarizou, sem esquecer a identidade, como simples assimilação.
Sendo seiva nordestina, foi-lhe fácil ser hispânico.

A APROXIMAÇÃO COM O POVO

O Rio é o livro que mais caracteriza essa feição concreta.
O poeta quer compor uma prosa e é mais poeta.
Iniciara-se com O Cão sem Plumas sua inclinação humana; aqui é
humanidade e geografia.
O poema narrativo depende da enumeração de elementos objetivos e
não perde sua mecânica.
Retivera seus perfis e assiste ao desfile por um caminho irrevelado que
atravessa também a sua vida. Vai na mesma direção, segundo diria um grande
lírico, como se a linha da água passasse em suas veias.
A paisagem ribeirinha abandona a monotonia e exibe seus contrastes: o
líquido fecundante e o quadro depressivo.
O curso fluvial descreve a fisiografia e dá o salto do agreste para a várzea: são dois sistemas de vida.
No fim, a cidade aprisiona a corrente formando o urbanismo das pontes.
Tudo é atual e parece imaginário, sendo apenas revisto.
A Arte que se isolara entrou em comunicação. Já não há nada vago.
Havia, desde Mallarmé, a obscuridade procurada, como um meio de
resistência à compreensão. Uma impermeabilidade só acessível à elite.
Tornava-se a Poesia impenetrável, porque não lhe importava a massa para
quem só é receptiva sua própria realidade.
O encanto estava, às vezes, na incerteza, no desafio para a definição.
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Este é um poeta que não mente. Faz de conta que não sente e expõe, no
seu normal, descontraído, para não deformar.
Tocado de uma compaixão que sufoca, rememora que é viver duas
vezes. Reconcilia-se com a sua origem, como quem paga uma dívida, cultivando temas nativos, sem cair no regionalismo.
Representa outra versão do Nordeste, outra imagem histórica da região
obscura. Espreita as situações e estiliza o folclore para ser mais preciso.
O Drama regional que se projetara com Jorge de Lima, Ascenso
Ferreira e Joaquim Cardozo ressurge com a inocência da poesia oral.
Morte e Vida Severina é ainda a memória ferida pelo fato físico.
Nota-se uma pobreza de frases ajustada ao ambiente e ao assunto.
Só aqui se trai o sotaque, a forma popular, sem os plebeísmos da
Literatura de Cordel, guardando o sabor de suas fontes.
Exercita-se a atenção. A insistência do tema é uma evocação do homem
da mata que só conhece da seca o retirante. Não se acende o fenômemo no
seu raio de ação: testemunha-se apenas seu fantasma.
A figura humana de uma circunstância anormal deixa pela primeira vez
de ser gregária. Não faz parte das levas que infestavam o litoral nessas perturbações climáticas. É o poeta do coletivo e passa a ser mais ouvido. Acolhe o
palco a poesia viril dando-lhe maior audiência.
Uma poesia que o romance vinha usurpando encontra a sua expressão.
É mais representativa.
Mais simpatia que protesto, mais realista que social, não responde por
nenhuma função.
O engenho com que se desenvolve o auto ganha intensidade, sem mistificar. É tão fiel que o mundo todo entende suas representações.
Circula um sopro quente e perpassa uma presença especial.
O monólogo é uma palavra úmida como se fosse cuspida, mas nos
encontros o diálogo emancipa-se da austeridade da forma.
Sente-se o suor da jornada e não há nada além do épico que tenta dissimular.
A Poesia popular não desdenha seu lirismo e infringe o ar solene, na
hora dos presentes, que, de tanta fidelidade local, cheira a música rústica.
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Dá-se a fusão do poema medieval com o cancioneiro nordestino, caracterizando-se o estilo por sua fluidez, sem nenhuma negligência.
A frase que se repete vai mudando de sentido; a repetição é o grito que
se eleva numa escala afirmativa. Mas não há lamentos nem cóleras; a tragédia
reside na cena que é uma maldição da Natureza.

O GRANDE TÍTULO
Sr. João Cabral de Melo Neto, peço-vos perdão de não ter podido traçar vosso perfil literário usando a técnica com que fizestes o levantamento da
vida de vosso antecessor. Assis Chateaubriand ocupou sua Cadeira, nesta
noite, de corpo inteiro, enquanto estivestes na tribuna, graças à precisão com
que foi reconstituída sua figura numerosa de realizações e de comando. E o
título que mais importa, nesta hora, para caracterização de sua carreira, é o
que pusestes em relevo – o do grande escritor que se fez homem de imprensa,
aclamado e temido, para ser ainda maior, nas variações do seu ofício.
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I
DISCURSO DO SR. ABGAR RENAULT

Meus senhores,
Entro nesta Casa ilustríssima guiado pela mão generosa do meu eminente antecessor.
Numa tarde antiga, não sei de que ano, encontrei-o; travamos conversação, falamos de livros e homens de letras; de repente, ouvi-lhe, surpreso, estas
palavras: “Você deve candidatar-se à Academia; a Academia precisa de poetas.” “Como?”, tornei eu. “Não tenho nenhum livro publicado e, se tivesse, as
coisas ficariam, talvez, mais difíceis ainda... Só com o patrocínio de Santa
Rita dos Impossíveis...”
Não lhe esqueci a boa palavra e aqui estou entre vós, turbado e recontente com a vossa graça, que se alonga e alcança a indicação – para receber-me
– do meu querido amigo Deolindo Couto, singular, complexa personalidade,
cujo exato valor intrínseco, seja intelectual, seja moral, somente pode ser sentido pelos que têm a fortuna de com ele privar e conviver.
Com muita coisa escrita e apenas dois livros de versos dados à estampa,
em razão de haver oferecido grande parte do meu tempo ao magistério, ao
estudo das coisas da Educação e ao seu trato na administração pública, dou
motivo a que os escritores abundantemente publicados estranhem a minha
esquivança em face dos editores.
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Em todo caso, não serei um marginal da Literatura. Serei, antes, um
marginal da Publicidade, pois fui sempre menos cuidoso de editar que de
compor. Não é que desdenhe da publicação: sou possuído continuadamente
da angústia do pensado à pressa, do indecorosamente composto, do ruralmente escrito em estilo pedestre.
É certo que, a meu aviso, o prazer de exprimir-se nada tem de comum
com o ato exterior de dar a lume o expresso. Em mim, aquele prazer, que
existe, alguma vez, no compor um poema, exaure-se no próprio ato da escrita.
Todavia, serei um escritor e um poeta, se entre as suas características
figurarem certa preocupação com a qualidade do que se escreve, certa dúvida
sobre o que foi lançado no papel, uma aspiração constante ao melhor ou
menos ruim.
É do admirável Joseph Joubert, amigo de Chateaubriand, este aforismo
lapidar, que figura no seu livro Pensées, Essais et Maximes: “Pour écrire bien
il faut une facilité naturelle et une difficulté acquise.”
Ser-me-ia impossível adotar a afirmação de Alberto Caeiro, um dos
heterônimos de Fernando Pessoa: “Penso e escrevo como as flores têm cor.”
Provavelmente porque escrever não é vocação em mim, mas apenas débil aptidão, sofro esse ato como um processo de desaprender a facilidade com que
“as flores têm cor”; de fazer esforço por associar apropriadamente o sentido
das palavras e o seu som; de lutar porque o espírito se mantenha em atmosfera lógica ou poética; de preocupar-me com a conquista do ideal de lançar com
exatidão no papel o que parecia exato no espírito; de estabelecer equilíbrio tal
entre a mensagem e o seu meio de expressão, que nem se exalte a primeira às
expensas do segundo, nem se alcance aperfeiçoar este em detrimento daquela.
Foi o que tentei exprimir nesta

POÉTICA
A misteriosa concisão do raio,
uma harmonia de água, vento e prata,
justos quais corpos que só de ar se enluvem.
É com os olhos em ti que sonho e esvaio
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o nulo sonho da palavra exata,
ó inexatidão de ausente nuvem.

Um escritor pode ser um renovador da linguagem, mas é simultaneamente seu guarda, e conservador da sua tradição.
A consciência impõe-lhe essa pesquisa de si mesmo, essa paciência no
buscar a única forma possível para a expressão do mais simples pensamento. Ai
de quem – na sentença de Mário de Andrade – “se bota escrevendo Romance
ou Poesia para tapar os buracos do tempo”, ou seja, sem a consciência da
importância e da dificuldade em que o grave ato de escrever consiste!
Aliás, parece-me que a preocupação com os problemas de linguagem
não deve limitar-se ao círculo dos que escrevem obras de ficção e Poesia e se
entregam à penosa tarefa do Jornalismo, mas atingir quantos, pela natureza
do seu mister capital, são obrigados a escrever ou falar.
Em poema famoso, o grande poeta alemão Stefan George exprimiu a
essencialidade da linguagem: “Onde a palavra falta – nada existe.” Kein Ding
sei, wo das Wort gebricht.

José Carlos de Macedo Soares foi personalidade intelectual dotada de
múltipla riqueza. Quem lhe estude a obra haverá de surpreender-se com a latitude das províncias de conhecimento que o seu interesse o levou a percorrer.
A enumeração completa de suas publicações, incluídos discursos, conferências e alguns documentos de Estado, abrange nada menos de 115 títulos.
Nele encontramos o homem de letras, que escreveu Tirso de Molina,
Antônio Vieira e Afrânio Peixoto, A Eloquência e a Sabedoria de Santo
Antonio de Lisboa, São Francisco de Assis, Precursor da Rerum Novarum,
Santo Antonio Autor da Imitação de Cristo; que discorreu sobre Camões por
duas vezes em cursos levados a efeito por esta Academia em 1942; compôs
livros em que predominam o senso crítico e o gosto dos cotejos históricos e
literários; o economista, que nos deixou notáveis estudos, entre os quais O
Imposto Único – Georgismo, Valorização Imerecida e A Borracha; o estudioso de problemas pedagógicos, que publicou trabalho precursor sobre as relações entre a Psicologia e a Pedagogia, há 57 anos, quando em nosso País era,
por assim dizer, completa a ignorância desses assuntos; o historiador que nos
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deixou belos estudos e ensaios; o orador de voos em que a eloquência era
força intrínseca, filha do calor das suas convicções e da sua sensibilidade, e
não simples vanilóquio perdido no vácuo dos arroubos retóricos.

A Borracha é lúcido ensaio em que os dados históricos, alternando com
os fatos econômicos e os algarismos e revelando a tendência predominante no
espírito do autor, põem ao alcance de quem o lê muita cousa curiosa, como,
por exemplo, os capítulos sobre a evolução da indústria da borracha e sobre a
sua produção.
O trecho seguinte dá testemunho da atualidade da visão que Macedo
Soares tinha da economia e da intervenção estatal nessa área:
Todas as questões financeiras dos nossos dias, notadamente as relativas à
valorização do meio circulante, dependem do fato econômico, irredutível e
inalterável: produzir; e de seus corolários: vender fora do País vantajosamente
os excedentes da produção sobre o consumo e aplicar os lucros, intensificando
continuadamente a produção.
Admite-se hoje, geralmente, a conveniência da intervenção do Estado
em certas questões de ordem econômica. O direito de legislar e o poder de seu
crédito dão-lhe autoridade direta em negócios até agora cuidadosamente vedados às suas incursões. As antigas e justificadas desconfianças contra o estatismo cederam em muitos pontos. A velha concepção da escola individualista do
Estado arrecadador de impostos, distribuidor de justiça e mantenedor da
ordem, teve de recuar ante a necessidade do exercício da função coordenadora
das grandes forças econômicas.

A sua obra O Brasil e a Sociedade das Nações, de mais de trezentas
páginas, não é somente a história das relações do nosso País com esse organismo internacional, como o título parece indicar; nem mesmo apenas uma história minudenciosa e completa das origens, com a descrição da estrutura e do
funcionamento daquele aparelho destinado, em última análise, a criar um
mundo de entendimento, boa vontade, cooperação e paz: é, por igual, a sua
história crítica, em que o autor nos depara a atuação dos grandes homens de
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Estado daquela época, entre os quais avulta o Presidente Woodrow Wilson,
professor da Universidade de Princeton, de cuja poderosa personalidade o
livro nos oferece penetrante análise, que tem o valor de notável retrato psicológico, moral e intelectual.
Composto em estilo vigoroso, nítido, econômico, de linguagem clara e
severa, reveladora de escritor que tem segura consciência do manejo do seu
instrumento de trabalho, esse livro contém descrições exatas da situação internacional da época, como esta, por exemplo:
O tempo encarregou-se de provar rapidamente que a terra é muito pequena
para permitir o isolamento de povos da mesma civilização que progridem nos
mesmos caminhos, permeáveis às mesmas influências intelectuais, com as mesmas aspirações morais, tentando o mesmo sonho de felicidade, paralelos nesse
esforço de vida como as grandes árvores da floresta que alçam as comas na
ânsia da luz. A grande guerra provou até a última evidência o entrelaçamento
de todos os interesses morais, intelectuais, econômicos, financeiros e comerciais das nações do mundo;

e encerra visões antecipadoras do mundo que viria: “A conjunção da política
interna e externa é hoje uma realidade incontestável e, em muitos casos concretos, pode-se afirmar que a política exterior dos Estados não é mais que a
projeção de suas lutas internas.”

Fronteiras do Brasil no Regime Colonial é livro de sínteses, admiravelmente elaboradas, dos fatos que precederam as bulas papais, os tratados e
escrituras subscritos pelos reis de Portugal e de Espanha e de Portugal e de
França, e contém escorços biográficos de figuras centrais de alguns acontecimentos, entre elas a Rainha D. Maria Bárbara, de Portugal, Alexandre de
Gusmão, Artigas.
De suas páginas, ricas de informação e esclarecimento, sobressai a notável súmula do uti possidetis, que passou a ser a regra da nossa diplomacia, no
relativo ao estabelecimento das fronteiras nacionais.
283
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Em 1822, à época da Independência, o Brasil não tinha limites territoriais definidos, e o princípio adotado foi o do uti possidetis, ita possideatis,
criação do Direito romano que se transferiu ao Direito público, ou seja, o critério – nas palavras de Nascentes de Azambuja no Memorandum anexo ao
Relatório do Barão de Cotegipe, datado de 1870, – da “posse real e efetiva,
herdada ao tempo da sua (do Brasil) emancipação política”.
O tratado de 1750, assinado por D. João V, de Portugal, e D.
Fernando VI, de Espanha, reis que, segundo Robert Southey, “parecem, na
verdade, ter-se adiantado ao seu século”, é devido, no tocante ao Brasil, a
Alexandre de Gusmão. Esse eminente brasileiro conseguiu no preâmbulo do
documento estabelecer: “Cada parte ha de ficar com o que actualmente possue”, ideia que preludiava o preceito terminante do art. III – o uti possidetis;
e introduziu no art. XXI esta regra providencial:
Sendo a guerra occasião principal dos abusos, e motivo de se alterarem as
regras mais bem concertadas, querem Suas Magestades Fidelissima, e
Catholica, que se (e que Deos não permitta) se chegasse a romper entre as
duas Corôas, se mantenhão em paz os Vassallos de ambos, estabelecidos em
toda a America Meridional, vivendo huns e outros como se não houvera tal
guerra entre os Soberanos, sem fazer-se a menor hostilidade, nem por si sós,
nem juntos com os seus Alliados.

O livro Justiça, composto em forma de diário, relata episódios da revolução de 1924, que teve a cidade de São Paulo por centro, e é uma explicação
da atitude então assumida por Macedo Soares, atitude que não foi política,
senão humana.
De sua leitura conclui-se que a mira da ação do autor, corajosa e infatigável, foi substituir a função do governo que praticamente deixara de existir;
manter a ordem pública e evitar o caos; assegurar os direitos dos cidadãos
perante os dois grupos em luta e promover o abastecimento de víveres indispensáveis à população da capital do grande Estado.
Para tais fins, houve Macedo Soares de entrar em entendimentos com
os chefes militares e igualmente com o Chefe do Governo da República, o
grande brasileiro Arthur Bernardes, e o do governo paulista.
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É uma apologia no sentido clássico da palavra – uma defesa cabal, em
que apenas por via oblíqua e discretamente são postos em evidência o desinteresse político e a energia de Macedo Soares, cuja figura irrompe do grave episódio engrandecida pelo reconhecimento público.

Fontes da História da Igreja Católica no Brasil, resultado de pesquisas
demoradas e pacientes, é trabalho assim de historiador como de católico.
Traço vivaz é o seu sentido eminentemente didático: escrito com clareza e
agudo senso pedagógico, transmite boa cópia de valiosas informações, como,
por exemplo, as descrições de documentos, a indicação dos países e, neles,
dos locais onde estão arquivados, relação de termos técnicos, sua origem e
sentido, rica bibliografia e, mais do que isso, sábios conselhos a quem se inicia na pesquisa histórica, especificamente no que respeita à nossa religião e
ao nosso País.
Não é só do ponto de vista da história, em si, da religião católica no
Brasil que essa obra nos interessa. O fato religioso vive tão intimamente de
mistura com a própria vida nacional em suas numerosas manifestações, que o
estudo desta implica e exige o daquele, um lança luz sobre a outra e reciprocamente se iluminam.
Se aponta as deficiências, dificuldades e óbices que se opõem à pesquisa
e ao estudo direto das fontes, o autor também indica, em pormenores, onde e
como buscar informação e esclarecimento.
A seguinte transcrição dará a medida da magnitude da tarefa do pesquisador, dos obstáculos a ele opostos, da indigência dos meios de que dispomos
no Brasil e de como proceder para obviar a tamanhas contrariedades:
Os fundos que mais interessam à história da Igreja no Brasil são, entre outros,
o Arquivo Secreto, que está guardado em 78 armários, dos quais 28 encerram
os Regesta, com 2048 tomos; os Consistoriais, com mais de mil volumes referentes aos consistórios, eleições de cardeais e bispos, modificações territoriais
das dioceses e outras matérias, e compreendem três seções: Acta Camerarii,
Acta Cancellarii (Vice-Cancellarii) e Acta Miscellanea; o da Secretaria de
Estado, em que se guarda a correspondência das nunciaturas e legações, com
mais de seis mil volumes, as cartas de cardeais, com 189 volumes, as dos bis285
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pos, com 380 volumes; e os documentos da Congregação do Concílio, que
recebe os relatórios dos bispos.

Essa notável obra de consulta, repositório de elementos informativos,
advertências e sugestões da maior utilidade, cerra-se com estas Conclusões
que resumem a posição dos estudos históricos entre nós no concernente à história da Igreja Católica em nosso País:
I – Não foi ainda escrita a história da Igreja Católica no Brasil. II – Tal lacuna é consequência das dificuldades, até hoje insuperáveis, de coleta nas fontes, do material indispensável para a realização de tão valioso trabalho.
III – É obra imprescindível, precipuamente para que os professores de
História tenham elementos para escrever manuais da história da Igreja no
Brasil, a fim de facilitar tão importante estudo, em especial nos seminários.
IV – É obra factível, depois que foram abertos por Leão XII os arquivos e a
biblioteca da Santa Sé, e realizada a modernização dos arquivos e bibliotecas
de quase todos os países da Europa e da América. V – A história da Igreja
Católica no Brasil deverá orientar-se, acerca da maneira de se enquadrar no
ensino da História Eclesiástica, pelas lições de Leão XIII e Pio XII. VI – Os
historiadores nossos contemporâneos farão obra meritória, mas não definitiva, porque existem, assim em Portugal como no Brasil, mais de um milhão de
documentos que ainda não foram devidamente relacionados nem, menos
ainda, interpretados.

No magnífico discurso de posse de Macedo Soares nesta Casa, li: “A
meditação e o estudo da História da Civilização impuseram-me o terror dos
julgamentos globais e definitivos.” A análise do seu conteúdo não nos depara
apenas o escrúpulo de um homem que se teme de injusto. Essas palavras rasas
possuem sentido mais profundo: parecem dizer que a História não é nenhum
tribunal, não julga, não absolve, não condena. Delas é lícito colher impressão
que do conceito de História teria tido o meu preclaro antecessor. Não o
exprimiu mais longa e frequentemente talvez porque o estilo e o tom do seu
espírito não o houvessem inclinado às disquisições de natureza filosófica.
Mas o indício da sua tendência conceitual da História parece estar presente
ali. Nem poderia personalidade intelectual da estirpe de Macedo Soares dei286
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xar de sentir a interpenetração da História e da Filosofia, visto que, se, de um
lado, o sentido histórico é próprio do acontecimento humano, a tentação de
interpretar esse sentido é irresistível no espírito do Homem. É impossível
desconhecer tal esforço interpretativo, isto é, a Filosofia. Mais fácil é negá-la
do que fugir-lhe. Rejeitá-la implica, afinal, a adoção de uma atitude filosófica.
Se a História não esgota a realidade, como afirmava Hegel, tampouco se
reduz a mero reflexo de uma história anterior, isto é, das condições herdadas
do passado, como pretendia Karl Max. Interpretá-la e atribuir-lhe uma filosofia não é um luxo do espírito: é dele necessidade inelutável. Essa filosofia
constitui-lhe uma espécie de álgebra, na significativa expressão de Maurice
Merleau-Ponty. De qualquer modo, História linear, ou linearmente exposta e
interpretada, não é História.
É, pois, inegável que a História constitui um problema filosófico e, precisamente em virtude de se lhe haverem acentuado os vincos que lhe imprimem a marca de Ciência, ela, no dizer de Dilthey, não é uma Ciência qualquer, mas a Ciência do homem e, por isso mesmo, o problema filosófico da
História é por muitos considerado o problema cardeal da Filosofia.
Se é exato que somente saturado de História pode o Homem ser definido, é também curial que o fato histórico não existe sem o Homem, que é o
seu criador e lhe comunica sentido e caráter. O grande feito do pensamento
filosófico ligado ao historicismo – a cisão das Ciências, que até o século
XVIII constituíam um todo, em Ciências da Natureza e Ciências do Homem
– deu nascimento a uma autonomia de que vieram a defluir as mais variadas
correntes filosóficas na apreciação da História, algumas polarmente opostas.
Exemplos típicos: o pensamento do alemão Stromer, que criou a
Historionomia, cujos objetivos são impor precisão astronômica à História,
prever os acontecimentos como se fossem eclipses e, mediante cálculos historionômicos, submetê-los a tratamento matemático; o de Ostwald, outro alemão, que vai à fronteira oposta e afirma serem a Filosofia, a Filologia e a
História ciências meramente egocêntricas, pois Ciência incapaz de profetizar,
em vez de ser ciência das coisas, é uma nova escolástica, é ciência de papel; e o
de Schlözer, também alemão, que, criticando o conceito de História vigente
até o século XIX – simples narrações em ordem cronológica, cheias de núme287
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ros e datas –, atirou-lhe esta farpa: “A História é a Estatística em marcha; a
Estatística é a História em repouso.”
Mas entre essas três óticas existe larga faixa, na qual numerosos nomes
se inscreveram, na condição de pensadores que interpretaram a História e a
conceituaram a distância dos extremos que acabamos de mencionar.
Sem entrar na apreciação dos conceitos, já precursores, mas naturalmente ainda rudimentares, esposados por Tucídides, Políbio, Tito Lívio,
Tácito e, já no século V, por Santo Agostinho e, mais tarde, por outros pensadores, passemos rapidamente revista às ideias que se nos afiguram mais ricas
de originalidade em sua época.
Entre elas figuram as de Giovanni Battista Vico, que considerava a
História processo de desenvolvimento oriundo de uma “sabedoria poética”,
das ideias impessoais, religiosas e instintivas da sociedade primitiva, processo
que toma a direção de uma “sabedoria oculta” e transforma as ideias comunicadas por via divina em consciente sabedoria filosófica. A sua “lei dos ciclos”
– divino, heróico e humano – esforça-se por conformar o fluxo histórico a
esses três períodos, cujos exemplos aparecem, a seu juízo, no Governo, na
Língua, na Literatura, na Jurisprudência, na Civilização.
Voltaire, que parece ter sido quem usou pela primeira vez a expressão
“filosofia da história”, está entre os criadores de pontos de vista novos. À
História pertence, na sua opinião, pesquisar a origem do acontecimento, estudando os costumes, os hábitos, as línguas, as instituições dos povos.
Apesar de epigramática (ou por isso mesmo), a crítica formulada por
Schlözer à conceituação de História provocou reação salutar, de colorido nitidamente romântico. Seus inspiradores foram Chateaubriand e Walter Scott, e
seus adeptos principais Thierry, Michelet, Taine, Mommsen, Treitschke,
Burke, Carlyle.
Mais tarde, Herder, o grande inspirador do Sturm und Drang, ataca
vivamente a tese racionalista. E surge Comte com a sua “lei dos três estados”
– teológico, metafísico e positivo – e faz da História uma ancila da Política.
E vem Karl Marx com os ciclos do Feudalismo, do Capitalismo e do
Socialismo, e funda o Materialismo Histórico.
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O sentido de relatividade e contingência da História é apoiado por
Croce, ao afirmar não ser o importante o estabelecimento dos fatos passados,
mas a consciência que o historiador tem de si mesmo na realidade histórica.
Esse ato da consciência do historiador é fundamental, mas, se o que
importa é mais esse ato do que o fato histórico em si, há de seguir-se que a
História é relativa e contingente e está sujeita a constantes e, até, simultâneas reavaliações.
Oswald Spengler retoma e desenvolve a ideia da Cultura como entidade
global, lançada por Frobenius, e defende o sentido da História como fato
econômico, muito embora admitindo que a História grega, por exemplo,
pode ser compreendida independentemente da Economia e que os motivos
econômicos podem alternar-se com os motivos fundados numa ideia. O pensamento spengleriano é francamente pessimista e dominado por um determinismo cego.
Já Arnold Toynbee, embora concorrendo no pensamento da decadência
do Ocidente – que é como alguns críticos interpretam a sua “desocidentalização histórica” –, tem diversa perspectiva e reinstaura a vontade do Homem na
deflagração do acontecimento histórico sob o estímulo de um desafio do
meio. É a teoria do desafio e da réplica.
Tal variedade de modos de ver, só por só, indica a fluidez do conceito
e a dificuldade de cristalizá-lo. A História como Ciência padece destas perigosas contingências: ser criada pelo Homem, tê-lo, necessariamente, por seu
centro, na posição de ator ou espectador, e, por outro lado, defrontar a dificuldade de que a sua matéria nunca está presente e, por viver no espírito, tem
por constância o constante variar.
Numa palavra, é a sua relatividade, que Raymond Aron denominou
“relatividade perceptiva”.
Diz-se-á que, em diversa medida, todas as ciências são necessariamente
relativas, por serem todas antropomórficas. A Psicologia, por exemplo, sofre
do grave mal sem cura do “monoideísmo da consciência”, que consiste em ser
esta, simultaneamente, sujeito e objeto da observação, nos pontos de partida
das suas indagações básicas.
Mas a Psicologia procura escapar a tal contingência ou corrigi-la mediante experiências, testes e confrontos, que se repetem continuamente, den289
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tro da categoria humana e fora dela, ao passo que nos domínios da História
não há experimentações.
Embora os meios de comunicação tenham reduzido o mundo a modestas escalas domésticas, e a velocidade histórica tenha, por via de consequência,
alcançado o ritmo da velocidade social, e, portanto, haja a História perdido o
caráter de “coleção de crônicas locais”, de que fala Karl Jaspers, e adquirido
simultaneidade, unidade e universalidade –, nem por isso logrou despojar-se
da sua ingênita “relatividade perceptiva”.
Macedo Soares não admitia uma perspectiva romântica em virtude da
qual a História se erige em tribunal. E tinha razão. Diz-se-ia que o historiador julga; a História, não. Ela é indiferente. Por isso mesmo, recusa, desdenhosa, o nobre título de mestra da vida.
Tampouco podia Macedo Soares aceitar uma História determinista.
Repugnava-lhe ao espírito e ao coração católicos a visão do Homem arrastado por motivos puramente materiais ou impelido por forças obscuras, a tatear
cegamente pela História – essa “estrada que”, na esplêndida alegoria de Max
Weber, “o Diabo calça de valores destruídos”.
Aí estão os porquês do sábio e escrupuloso terror que ele guardava dos
“julgamentos globais e definitivos”.
É possível que aos argumentos racionais houvesse precedido o seu profundo sentimento cristão, que haveria tido raízes no providencialismo de
Bossuet e apoio nesta proposição de Hegel: “Toda a História vai para Cristo
e vem dele. A aparição do filho de Deus é o eixo da História Universal.”
Uma súbita curiosidade investiga até as raízes e o fato se transforma em espírito, criando-se estado poético.
Uma das inferências que ressaem da leitura da obra de José Carlos de
Macedo Soares é esta: ele tinha o sentimento da qualidade da linguagem.
Nenhum de seus livros apresenta pecados gramaticais, e é fácil imaginar o que
ele pensaria dos deslizes que caracterizam os escritos dos nossos dias e
depõem, não apenas da ignorância, senão também, e sobretudo, da completa
falta de consciência da significação do escrever e das aflições impostas pelo
manejo idôneo do instrumento de expressão, por excelência, que é a língua
nacional. Das preocupações do espírito de José Carlos de Macedo Soares com
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esses problemas dá testemunho vivo o só fato de haver ele pertencido à
Academia Brasileira de Filologia, bem como tudo quanto deixou escrito.
Não é de mister nenhum excesso imaginativo para avaliar a impressão
que lhe causaria a linguagem usada hoje em nosso País, onde o desleixo, o
descaso, a inconsciência no escrever assumem espantosas proporções, ainda
entre os que escrevem por dever de ofício, gosto ou vocação.
Não estamos a pensar em desprezíveis gramatiquices ou meras questões
opinativas, objeto de eleição segundo o gosto de cada um. São cousas deste
gênero, encontradiças em muitos jornais e revistas: “Não existia instrumentos
e técnicas apropriadas” – “Haviam pessoas...” – “Soem haver casos” – “São
problemas nos quais talvez ninguém pensasse neles” – “Esta decisão implica
em injustiça” – “O governador reuniu-se com o secretário do Interior”.
“Foram procedidas as investigações” – “O seu dever é de andar depressa”.
“Faltam maiores detalhes”, curiosa contradição, que lembra a história de um
nouveau riche a porfiar para adquirir a maior miniatura do mundo... Mas há
pior: Faltam maiores pormenores...
Inventou-se recentemente o verbo injustiçar com o sentido de não fazer
justiça e como antônimo de justiçar, mas acontece que justiçar não é fazer justiça; é punir com a morte, supliciar ou demandar em juízo, por forma que, se
dizer “ele foi injustiçado” significasse alguma coisa, seria isto: “Ele não foi
morto, não foi suplicado ou demandado em juízo”. “Aguardo-me para opinar
mais tarde”. Esses primores e muitos outros podem ser colhidos cada dia na
linguagem forense...
Exemplo da falta de respeito com que as palavras vão sendo tratadas é
o emprego do advérbio latino inclusive, isto é, inclusivamente. Há pessoas
que o colocam logo no começo das frases: “Conhece fulano?” – “Inclusive,
falei com ele hoje”; ou no meio, entre vírgulas: “Eu estou, inclusive, muito
triste”. Os jornais estão cheios de coisas assim: “Periga a paz no Oriente
Médio, e sabe-se, inclusive, que tem havido intenso tiroteio nas margens do
Canal de Suez.” O exemplo mais recente ouvi-o no rádio, e é realmente
extraordinário: “A viagem do Sr. presidente da República inclui, inclusive,
uma visita à exposição de gado de Uberaba.”
Esse horrível cacoete frui tal prestígio, que estou muito suspeitoso de
estar prosperando por aí um clube – o “Grêmio dos Inclusivistas”, dedicado
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ao cultivo, encorajamento e difusão do uso errado desse pobre vocábulo, até
os limites mais remotos da tolerância...
Mas não é só. Devem também ser trazidas à colação as influências da
leitura de línguas estrangeiras, notadamente do espanhol, do italiano, do francês, do inglês.
Da primeira língua: “Siga aprendendo” (que é significativamente o título de um livro escolar), em vez de: “Continue aprendendo” – “Frente a esse
espetáculo recuaram todos” – “O Diretor-Geral da UNESCO, quem acaba
de chegar ao Rio de Janeiro”, frase na qual se entendeu que o quien espanhol
só tem por equivalente o nosso quem – “O ingresso (isto é, a arrecadação) no
1.º trimestre não correspondeu à expectativa”. Dentro em pouco estaremos
usando presupuesto em lugar de orçamento... Tão logo, expressão em que
uma partícula intensiva aparece a modificar estranhamente uma conjunção,
está em grande voga.
Do italiano está sendo importado, com frequência, entre outras palavras, o substantivo contributo para substituir contribuição, não se sabe por
quê, nem para quê.
O francês já lançou em nosso mercado, onde vão tendo largo consumo:
a partir de com o sentido de com base em: “É a partir do estudo que se
aprende” – “O dinheiro foi recebido através do Secretário da Fazenda”, sentença em que a nossa língua estimaria se houvesse dito por intermédio de –
“À base de cálculos certos chegou a conclusões erradas” – “O mandado de
segurança foi concedido à unanimidade” – “Face a tais documentos, nada foi
possível fazer”. – O jargão dos economistas inventou demanda na acepção de
procura. Por que não escrever também lei da oferta e da demanda?
A messe mais farta é oferecida pela língua inglesa, e temos: Interferir
com – Esse ponto tem sido muito insistido por várias autoridades – O pífio
criativo [creative] está a substituir a nossa bela palavra criador. Muito pitoresco é o caso de warmongers - boateiros de guerra, que os nossos jornais estamparam, durante o 2.º Conflito Mundial, como os monges da guerra... – “Eu
estou a cargo da 1.ª Diretoria”. Lembra-me haver um dos nossos melhores
jornais informado recentemente que o astronauta americano que saíra da nave
espacial estava muito casual. Ora, casual, aí, é despreocupado, à vontade, descuidoso, etc., guitar, violão, já virou guitarra...
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O verbo ignore, que só em inglês arcaico tem o sentido de ignorar, não
saber, e modernamente só se usa na acepção de não tomar conhecimento de,
não dar importância a, é invariavelmente traduzido por ignorar e, então,
temos: “O aviador alçou voo ignorando o tempo” – Taske-force, que é agrupamento tático, vem sendo traduzido por força-tarefa, expressão que não
quer dizer coisa nenhuma – Conversely é conversamente – palavra que não
existe em nossa língua, e o termo jurídico, to penalize, impor pena, vai sendo
descaradamente traduzido por penalizar.
Pior é a abusiva tradução do pronome that por aquele em sentenças
nas quais deve ser traduzido pelo pronome o e de que bastará um exemplo:
“O consumo desse alimento na Rússia será 48% inferior àquele [ao] dos
Estados Unidos.”
Em 1964 deu-se ao posto de chefe da Casa Civil da Presidência da
República o título de ministro extraordinário para os Negócios da Casa Civil.
Isso é bom inglês e péssimo português. Seria o caso de dizer-se também
Ministro para a Educação, para o Exército etc.
Os estrangeirismos incorporam-se à língua muito menos por necessidade do que por ignorância e preguiça. Quando uma agência telegráfica envia
aos nossos jornais a notícia de que foi conseguido o accouplage ou o accouplement de dois segmentos de uma nave espacial, surgem estas traduções
sinistras: acoplagem e acoplamento. Eis a razão: é mais fácil adaptar levianamente esses vocábulos à nossa língua do que descobrir-lhes em qualquer
dicionário escolar os equivalentes vernáculos: junção, engate, união.
A mesma ignorância e a mesma preguiça traduziram a expressão inglesa
reference books por livros de referência, conquanto reference aí nada tenha
que ver com referência e seja consulta, precisamente o que se quer dizer, isto
é, livros de consulta, como dicionários, enciclopédias, etc., e adaptaram indecorosamente certos termos de aviação como: o adjetivo pressurized aplicado a
cabine, que resultou logo em cabine pressurizada, apesar de não termos a
palavra pressura; to block, cujo significado é encher, ocupar, foi naturalizado
como bloquear: “Esta cadeira está bloqueada.”
Quanto à ordem das palavras na sentença, ouvem-se e leem-se coisas
assim, também de origem inglesa: Livros de apenas cinquenta páginas –
Motores de, até, 50cc, de cilindrada.
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Nem sequer a ortografia se respeita. Pensa-se que, por escrever-se dispêndio, deve escrever-se dispender, que de discreto sai certamente discreção,
palavra que não existe. Vários jornais deram de grafar exceção com ss e, ao
mesmo passo, exigem raivosamente que o Governo acabe logo com o analfabetismo... Por que, então, colaboram com tamanha eficácia para a sua difusão?
O notável ensaísta Osman Lins exprimiu o mal-estar de muitos ao
dizer em excelente artigo: “A imprensa, cujo papel seria, em tese, civilizador e
orientador, dedica-se, em grande parte, aliada ao rádio e à TV, numa espécie
de pacto com os anunciantes, à missão de barbarizar e confundir.”
Não se podem explicar nem defender esses despropósitos, com a alegação muito gasta de que tudo isso é linguagem popular e, afinal, é o povo que
faz a língua. A origem não é popular, mas letrada, pois o povo não lida com
inglês, francês e espanhol, e a língua que o povo cria não é a língua da cultura, isto é, dos escritores, dos administradores, dos jornalistas da imprensa
escrita e da imprensa falada, de quantos utilizam a televisão, dos administradores em geral, de quem quer que escreva ou fale em razão de ofício e, por
utilizar um meio de comunicação pública, tenha o dever de contribuir para a
ilustração popular.
Merecem meditação estas sentenças magníficas nascidas da sensibilidade e da cultura do grande João Ribeiro:
Quem não está informado de algumas pequices gramaticais, fica inteiramente
esmagado em suas ambições literárias.
Não podemos conceber a existência de um bom escritor ou mesmo de
escritor aceitável se não se justifica pela urbanidade da linguagem.
A questão de escrever com precisão e com razoável primor a língua que
se fala é uma dessas decências elementares, dessas virtudes de urbanidade que
não podem ser indiferentes à Arte Literária.

Nítidas provas de que não há nenhuma incompatibilidade entre o
escrever gramaticalmente certo e o escrever admiravelmente bem, extraindo da
palavra efeitos surpreendentemente belos e eficazes, são, por exemplo, os estilos de Alceu Amoroso Lima e Gilberto Amado – cimos do pensamento contemporâneo.
294

DISCURSO DO SR. ABGAR RENAULT

295

Concluindo esta digressão, direi que somente os grandes têm o direito
de tomar liberdade com as “pequices gramaticais” de que fala o texto do mestre. Liberdade pressupõe disciplina.

Como se vê, a obra de José Carlos de Macedo Soares, em que os estudos históricos ocupam o maior espaço, é numerosa, ampla, diversificada em
múltiplos temas, de elevado teor cultural e escrita com o carinhoso cuidado
de quem sabe que escrever é uma forma de construir.
Não obstante o seu lídimo valor, aquele que a compôs foi ainda mais
importante. Quero dizer: o homem foi ainda mais alto do que o escritor.
Com ele convivi durante o período em que ambos fomos ministros do
Presidente Nereu Ramos, nome que declino reverentemente, em homenagem
a uma das mais fortes personalidades morais e intelectuais e a um dos raros
homens de estado deste País.
Costuma ser perigoso o contato com gente de fama. O homem é, em
geral, estragado pelo poeta, pelo músico, pelo pintor, pelo romancista, pelo
crítico, pelo poderoso, que se hipertrofiam desmedidamente e lhe comprometem a autenticidade Nada me horroriza tanto como a importância, seja qual
seja o seu pretexto. Nada me parece tão triste como a invasão e ocupação do
homem, em seu ser quotidiano e essencial, pela sua arte, pela sua ciência, pela
sua cultura, pelo seu poder, pela importância a ele superposta por qualquer
forma de fama, notoriedade ou glória, frequentemente maiores do que ele
próprio. Essa ocupação o torna inabitável.
Macedo Soares era o oposto. Os seus títulos, que iam a 68, entre nacionais e estrangeiros, os cargos eminentes que ocupou no governo da República
e no seu Estado, o poder que várias vezes deteve nas mãos, o seu imenso prestígio político, social e literário, nada de tudo isso me pareceu nunca presente
nesse fidalgo; nunca o fulgor da glória e do fausto ofuscou a sua naturalidade,
nem os vapores do orgulho derivado da fama lhe toldaram o olhar ou exacerbaram a discreta aristocracia do seu modo de ser. Foi um gentil-homem, cuja
fidalguia de espírito e de maneiras dele fez harmoniosa personalidade.
Político muito hábil, dotado de temperamento imaginoso e pugnaz,
deixou em numerosos corações memória indelével do que logrou fazer, como
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ministro da Justiça do Presidente Getúlio Vargas, em benefício de presos
políticos, cuja vida na prisão melhorou sensivelmente e a muitos dos quais
concedeu liberdade. Aliás, foi essa a condição por ele imposta para aceitar
aquela pasta.
Do homem de ação fulminante ou paciente e sempre eficaz que ele foi,
deram testemunho as horas aflitas da revolução de 1924, quando realizou
prodígios para socorrer o povo da capital do seu grande e poderoso Estado.
Como embaixador e como chanceler, demonstrou a sua aptidão para
lidar com problemas políticos de envergadura internacional, e, segundo
vimos, parte muito significativa da sua obra – o volume Fronteiras do Brasil
no Regime Colonial – tratou de história diplomática. Seus notáveis talentos
de conciliador e pacificador, aliados à perspicácia, à inteligência e à tolerância,
valeram-lhe o título de Chanceler da Paz, que lhe foi conferido, após a vitória
dos seus esforços a fim de pôr termo à guerra do Chaco, havendo sido de seu
punho a redação do protocolo final.
Lídimo liberal, de coração e por formação, a sua foi uma das vozes de
mais pura inflexão democrática que o Brasil já pôde ouvir e compreender.
Homem abastado, morreu pobre, porque era do seu natural distribuir
largo, entre os amigos, muito do que possuía, e doar somas vultosas a obras
pias vinculadas à Igreja Católica.
As suas virtudes de homem público se entroncavam nas qualidades primorosas que compunham o homem privado e tiveram como raízes últimas
o seu amor ao Brasil, a inflexibilidade da sua crença democrática, o seu
ardente coração, a firmeza da sua fé, a fé que inspirou a Chesterton estes
versos profundos:

The men who wear the Cross of Christ
Go gaily in the dark.
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Senhor Abgar Renault,
Reservou-me o destino o exercício de misteres educacionais que, por
nos serem comuns, de vós me aproximaram, há trinta anos. Bendigo a circunstância por me haver ensejado admirar de perto o dignitário da inteligência brasileira, cujos triunfos sucessivos são coroados nesa noite de gala.
A Academia conta, dominantes em seus quadros, exemplos dessa pluralidade de produção literária e de ação pública. E se em vossos privilégios
sobressaem os dotes poéticos, aqui chegastes exibindo louros colhidos em
múltiplas áreas de atividade benemérita.
É excepcional mesmo que, entre patronos e titulares, alguém se haja
limitado ao ofício de escritor. Donde a Instituição consagrar, quase sempre,
vidas de estrutura complexa. Assim aconteceu ao comediógrafo e folhetinista
França Junior, advogado e membro do Ministério Público; ao teatrólogo e
cronista Urbano Duarte, que foi militar; ao poeta e jornalista Augusto de
Lima, professor, magistrado, parlamentar; ao jornalista e historiador Vitor
Viana, alto funcionário do Estado; ao historiador e ensaísta José Carlos de
Macedo Soares, diplomata e político.
Sois, como todos os da constelação que ilumina a Cadeira que vindes
ocupar, homem de ação multifária. Predestinado para esparzir beleza através
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da Poesia, pouco tempo, entretanto, reservais a esta e, ao compô-la, é como se
cedêsseis a imperativos imanentes, despreocupado da sorte de vossos versos.
Quando, de uma feita, tentastes justificar a avareza com que entregais à
publicidade as vossas letras, dizíeis: “Escrever para quê? Para quem? A
Literatura está ajudando a acabar com o mundo ou a torná-lo mais inabitável.” E acrescentáveis: “A humanidade precisa de calar a boca, isto é, deixar de
ler, de escrever e de publicar coisas durante uns cem anos, para ter descanso
de si mesma – o único descanso de que ela precisa realmente.”
Delicioso paradoxo que requer imediata exegese! A Crítica Literária
que, pela natureza dos conhecimentos de que se serve, entre eles a análise psicológica, vai ascendendo à condição de ramo das Ciências Humanas, recusar-se-ia, decerto, a vislumbrar, nesses períodos, simples ironia.
Em vossa mensagem, estão implícitos traços fundamentais de vossa personalidade. É a melancolia constitucional, tantas vezes confessada e sempre
delicadamente disfarçada, ou atenuada, por aquele outro característico de
vosso biótipo: a irrequietude. Esta não vos consente vagares para longos tornos, nem para passar a limpo o que redigis, sequer para ordenar vossa produção, havendo-me confidenciado um amigo comum temer que interrompêsseis
o cerimonial desta noite a fim de falar ao telefone para Belo Horizonte,
Brasília ou Paris, onde outras tarefas vos aguardam.
Nada impediu que brindásseis nossa Literatura com gemas tais que
aqui chegastes sufragado em primeiro escrutínio, da primeira vez em que disputastes uma Poltrona azul. Não sei se foi também a vez primeira em que
seriamente pensastes no assunto; sei, porém, que disso cogitaram antes alguns
dos que vos admiram a personalidade numerosa.
Inscrevo-me entre estes e quando, há de haver três anos, ocorreu um
claro nesta Casa, de vós indaguei telegraficamente para a Europa, em atitude
insinuativa, se éreis candidato, ao que laconicamente respondestes: “Não disponho de munição.”
Perdoai-me que inicie esta gratulatória, apontando-vos um equívoco. É
que dispondes de munição, pesada munição, capaz de prescindir de vulto,
visto como a qualidade é de prol.
Sois, antes de tudo, o homem que se preparou para escrever, saciando-se nas fontes cristalinas da criação literária e afiando destramente os instru298
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mentos da expressão, conhecendo os modelos como poucos e o idioma como
raros. Nesse gosto do apuro, de regra desaparece o apetite de escrever. É a
tortura dos que buscam as formas castiças, de fundas raízes no idioma, ao
contrário do que se vai generalizando.
Ocorre com os obstinados na perfeição da forma literária algo de semelhante ao que preocupava o sábio espanhol Santiago Ramón y Cajal: o perigo
de admirar excessivamente os descobridores científicos, porque disso pode
resultar que estagne a criação intelectual, na presunção de que é impossível
emparelhar com os padrões.
Quanto a vós, fostes capaz de fazê-lo, e prematuramente, como o atestam vossos poemas da juventude, influenciada pelo Parnasianismo.
Não sei se vos agradará aludir, de logo, à produção do poeta, visto ser
tão proteica uma atividade, hoje necessariamente severa pela vossa atual condição de magistrado. Mas é sobretudo como cultor da Poesia que aqui ingressais, vós que sois, por igual, exímio prosador. E, como acabais de depor, foi
ao poeta que se endereçou Macedo Soares quando sugeriu que vos candidatásseis à Academia.
Trazeis tendências cromossômicas para as Letras e para a missão de
educar, em que, por igual, exceleis.
A vocação é, não raro, o resultado de um exemplo, e, quando este é alto
e iterativo, então ela se torna nuclear. Tivestes o paradigma na pessoa letrada
de vosso genitor, mestre Leon Renault, oracular autoridade no ensino técnico
profissional e cujo abnegado exercício vos proporcionou habitar o próprio
educandário que dirigia, o Instituto João Pinheiro.
Na casa paterna se complementava – e com que exação! – o plasmar de
uma cultura, prosseguida no Colégio Arnaldo e, finalmente, na Faculdade de
Direito de Belo Horizonte.
Foi a essa altura que, pela primeira vez, vos vi, sem, contudo, chegar a
conhecer-vos. Devia realizar-se no Rio uma semana de debates científicos
entre estudantes de Medicina. Em companhia de seis condiscípulos fui à capital mineira, para tratar da organização do certame. Da tarefa cuidávamos
durante o dia e, nas três noites passadas naquela cidade, convergíamos para a
Rua da Bahia, centro onde se encontravam, àquela hora, os candidatos à vida
literária. Lá estava o Café Estrela, onde se reuniam algumas dessas esperanças,
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cedo legítimas realidades do Brasil: Afonso Arinos, Aníbal Machado, Carlos
Drummond de Andrade, Cyro dos Anjos, Emílio Moura, Gustavo
Capanema, João Alphonsus, João Pinheiro Filho, Martins de Almeida,
Mário Casassanta, Milton Campos, Pedro Aleixo, Pedro Nava, entre outros.
Naquele Deux Magots da renovação cultural de Minas, chegou-se a reservar
uma sala dos fundos para os iniciados: aí se combinou A Revista, de vida tão
fugaz quanto luminosa.
Da plêiade vários eram revisores do Diário de Minas, órgão do grave
Partido Republicano Mineiro, e não houve que hesitar: deliberaram transformá-lo em jornal vanguardeiro, nele introduzindo colaboração puramente literária, o que faria rezingarem os circunspectos homens da Política, e suscitaria
reclamações.
Dispostos a influir firmemente nos rumos novos da Literatura, os
jovens intelectuais criaram o Curso Ariel, para modernizar o pessoal recalcitrante: datam de então vossas estreias como professor de Literatura, e isso
ocorria paralelamente à publicação de vossos primeiros versos.

O POETA
Sois dos poetas que buscam a inspiração no interior, nos recônditos da
alma, pouco influenciados pelo derredor: o ambiente para vós unicamente
desencadeia os estados emocionais, e estes passam ao verso, no qual a paisagem é secundária, fundo ou contraste apenas.
Em vossa produção, salientam-se os valores intrínsecos e nela são
contingentes os elementos externos, primaciais condicionadores para
outros poetas.
Essa poesia subjetiva não retrata vicissitudes coletivas e nem apresenta
conotações outras que não sejam traduzir pessoal e permanente desencanto.
De início, sob a poderosa influência clássica, escrevestes Sonetos
Antigos, formalmente perfeitos e denotadores de seguro domínio da técnica.
Nomeastes – os “desmandos” de vossa adolescência, deixando a quem os ler
opinar sobre se foram ditados por amores desafortunados ou pelo simples
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desejo de demonstrar que bem apreendestes aquilo que Manuel Bandeira chamou a “forma”, a que nem faltam arcaísmos:
Essa vossa serena fermosura,
Que as mostras vos empresta de huma santa,
Tanto mais a frieza vossa apura
Quanto mais a minh’alma prende & encanta
Mostraes vossa esquivança em tal ventura,
Co hum riso feito de belleza tanta,
Que já não sabe alfim minha tristura
Se esse desdém se aguenta ou se aquebranta.
De tal sorte esquivaes, gentil Senhora,
O meu Amor, de guisa tal tecendo,
E destecendo a trama deste engano,
Que, se hei perdido huma esperança agora,
Outra virá bem cedo apparecendo,
Pera asinha volver-se em desengano.

São esses versos pouco anteriores à ruidosa irrupção do movimento
modernista entre nós, embora pareçam contemporâneos da primeira edição
das “Rimas” do sublime épico. Bem que os historiadores de nossa Literatura
descubram nítidos precursores daquela revolução literária, acorda-se geralmente em assinalar-se-lhe o início na famosa semana, por certo encenada para
tomar de assalto a cidadela onde se encastelavam os prestigiosos da época.
Jamais, em nosso meio, uma mudança de rumos estéticos provocou tal
impetuosidade. Nem se fale das disposições musculares de que pareciam providos os companheiros de Graça Aranha, na famigerada noite de 19 de junho
de 1924, e nos incidentes do Teatro Municipal de São Paulo, durante os
quais, segundo depôs Menotti del Picchia, era o palco alvejado por batatas,
cenouras e legumes menos nobres. A campanha ateou-se também violenta na
imprensa. A atenuante só poderia residir em que um aviso pretendente a der301
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ribar normas cristalizadas tem que ser bradado, exagerado e vociferado para
ser ouvido.
No meio da tormenta que se desencadeou, vossa palavra, embora firme
e convicta da necessidade de romper com o que Aníbal Machado apelidara –
deformação oficial do hábito –, foi de moderação. Nem se diga que de mineira moderação, porque alguns de vossos coestaduanos foram árdegos no prélio.
Reais e justas eram, sem dúvida, as motivações para novos rumos.
Tinha-se de sair daquilo que Peregrino Junior chamou de “saturação estética”. Mas os padrões eram em tanta maneira arraigados no prestígio que nem
sequer se atentara na insubsistência dos seus alambicados e repisados argumentos, quase todos de importação.
Entrar no Brasil, antes de sair dele, transportar para a criação literária
os nossos temas e particularidades de nossa linguagem, a fim de universalizá-los – era e é desígnio compulsório.
O inventário revela resultados altamente positivos, no tocante ao aspecto linguístico e, sobretudo, na adoção dos temas locais e no domínio de várias
técnicas, algumas com forte selo pessoal.
Adotastes, como tantos, novas linhas de expressão poética, mas, no
verso como na prosa, mantivestes sempre coerente limpidez de linguagem.
Não deixastes de ser bom brasileiro por terdes mergulhado a fundo na
Cultura clássica e universal. Este procedimento parece indispensável e não
prejudica a originalidade, nem o caráter nacional da produção literária.
Graça Aranha dava a impressão de que a terra e as coisas do Brasil
somente poderiam ser celebradas com a total ruptura das formas convencionais. No entanto, Manuel Bandeira, adepto oportuno das novas correntes,
sentia, nos versos dos nossos românticos “de vez em quando, um cheiro forte
da terra e aquela sensualidade cansada, aquela meiguice virginal (dengue) do
brasileiro”, e chegou, depois, a exaltar a riqueza de sentimentos e pureza da
forma na poesia neoclássica de José Albano.
Adotando uma posição sem exageros pudestes manter-vos atualizado
nas novas fases, de muito prenunciadas por Amoroso Lima, o grande crítico,
e mais do que isso, o grande filósofo de nossa Literatura.
É um dos privilégios de nosso tempo ter-se ampliado a média de duração da vida. Os homens viviam menos que o período áureo de um movimento
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literário, enquanto os atuais podem ser contemporâneos de várias de suas
fases e até de movimentos sucessivos. Daí alguns terem evolvido, ao ponto
de se tornarem irreconhecíveis, quando se lhes cotejam produções de diferentes épocas.
Ficam valendo, por isso, os elementos intrínsecos dos poemas, o
“intrínseco” de Kenneth Burke, fundamento da concepção estética da Crítica,
de que é paladino, entre nós, Afrânio Coutinho.
A evolução que realizastes não atingiu a temática, sempre a traduzir
vosso incorrigível desengano, a despeito de visões agradáveis:
No dia neutro e cinzento,
igual ao meu pensamento,
tua aparição azul,
– o milagre de um momento –
teceu e vestiu de azul
o dia e o meu pensamento.
A tua presença azul
foi milagre de um momento,
que passou... Meu pensamento
é um dia neutro e cinzento.

Mesmo quando vos permitis mais liberdade e instilais um pouco de
humour no poema, este vos trai o pessimismo.
Quando o Ministério da Educação, onde assessoráveis Gustavo
Capanema, foi transferido de modestas salas da Cinelândia para o famoso
palácio, a atrair, por sua arquitetura revolucionária, a atenção geral, o que de
vós proveio foi uma endecha:
E porque sou esquerdo, antigo e triste,
(muito depois do “Mal Secreto” – lembram-se? –
“Quanta gente que ri talvez existe...” –
ainda é possível rir e sorrir sem ter de quê).
Não amo novidades, nem mudanças,
e prefiro saudades a esperanças.
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Nada de prédio de vidro em que ar e luz entrem e se espalhem
com o método minucioso que sabe cada canto, cada mesa, cada arquivo, cada
[gaveta
Nada de máquinas batendo, nem de vozeios a distância
(o marulho de um mar que nunca houve):
não amo os ruídos mesmo diluídos e difusos: prefiro os silêncios concentra[dos,
às vezes cheios de perguntas, mútuas perguntas.
Nada de partes a querer e requerer registros de diploma,
registros de professor, sobretudo de professor (oh, sim!, de professor!)
certidões, médias mais baixas, dispensa de frequência,
decretos de aprovação em todas as disciplinas de todos os cursos
– tudo exigido em urgente voz por cima das paredes anãs.
Não quero a visão incansável do mar afogando em seu verde sujo o meu
[olhar.
Já sei de cor todos os seus tritões e todas as suas sereias.
Nada do mar me fascina. E nem do ar:
salvo o da Aeronáutica, nenhum Ministério deve ter intimidades com aero[porto.
Gosto da terra firme, dura, de pedra, de chão ou de asfalto.
Valem menos no ar dez homens vivos, a jato,
do que na terra um homem semimorto.
Que me importam elevadores prateados
por dentro, se por dentro e por fora estão parados?
Vou querer é regressar ao Rex.
Quero a água quente do Rex,
a campainha do Rex, o silêncio, o barulho do Rex,
o telefone oficial quebrado, o paciente armário de livros,
o retrato implacável na parede – o retrato eterno na resignada parede,
o retrato muito eterno com as irremediáveis palavras por baixo:
“A educação física fará de cada criança um cidadão útil à Pátria”.
Prefiro a mesa com o vidro quebrado do lado direito,
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com a lista dos telefones importantes atrás da cabeça da gente,
as paredes descascadas e sem mais esperança,
entre as quais por cinco anos trabalhei, sorri, danei-me, comi terra, sorri de
[novo e sonhei.
Prefiro, sobretudo, a janela aberta para o poente
(a janela que nunca se fechava completamente)
por onde entravam cada tarde, em film crepuscular,
imitações da paisagem mineira que ama o meu olhar.
Não quero o novo, o grande, o claro, o alegre:
prefiro a sala velha sem luz, sem ar, sem água gelada,
o prédio velho, sem jardins, sem estátuas nuas, sem peixes, sem nada,
nada do que de moderníssimo aqui existe,
porque, por menos que pareça, sou esquerdo, antigo e triste.

Vosso lirismo atinge culminâncias no gênero elegíaco. Um dia, esvoaçaram sobre vosso lar asas negras: um filho na antemanhã da vida vos foi
arrebatado.
No recolhimento a que vos entregastes, redigistes A Lápide sob a Lua,
fixando em excruciante nênia, um sofrimento que nos faz lembrar o de
Fernando Pessoa, quando dizia:
Escrevo meu livro à beira-mágua.
Meu coração não tem que ter
Tenho meus olhos quentes de água.
Só tu, Senhor, me dás viver.

As estrofes compaginadas no volume revelam um temperamento
refinado, que de vós arrancou algo de semelhante ao “Cântico do
Calvário” de Varela. Já na introdução, exclamáveis sem blasfemar, porque é rija a vossa fé:
Tombo, Senhor, submisso mas inconformado na desesperança.
E não Te reconheço na cruel desnecessidade da Tua lança.
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E fixastes a incomportável cena:
Vejo o corpo morto da tua mocidade
dormindo sem sono a sua construção de ossos e músculos.
Estás ferido, e dóis, deves doer, e nem te queixas e não choras,
e nunca me dirás o que sentiste
quando sobre a tua frágil cabeça de menino e deus a vida desabou.

Lamentastes, de outro lado, um presente e um futuro radiosos:
O que eu choro na tua ausência
não é a rosa do teu corpo jovem, abatida na haste,
nem a tua alegria, que não mais verei:
doem-me os teus frutos, que, ao caíres, esmagaste sobre ti;
amarga-me o quinhão de tempo e flor
arrebatado às tuas mãos de vida.

Como a todos os pais, porém, o que vos assombrava era a lembrança
do menino que embalastes:
Por tua casa pálida e noturna
hoje passei, terrestre, sem parar;
na límpida corola da manhã
aberto sol, que ria ao mar e ao céu,
feriu-me o peito, e minha dor cansada
doeu-me como doeu a hora primeira
da tua ausência eterna e nunca ausente.
Mais do que a sombra de teu vulto vi
o claro outrora do teu riso largo
e a infância às vezes dos teus olhos bons,
e no silêncio da atmosfera lúcida
o longe ouvi da tua voz perdida.

As doridas impressões resumiram-se na exclamação desalentada:
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Agora morro derradeiramente.
Somados estes “elementos interiores do poema” aos rápidos traços da
natureza ambiente, ele faz lembrar Thomas Gray, de produção por tantos traços próxima da vossa, romântico inglês, cuja “Elegy Written in a Country
Churchyard” analisastes magistralmente, e que também transfundira ao verso
“sua melancolia, seu amargor, seu desencanto, sua total desesperança, seu total
desconsolo diante da injustiça do destino”.

MESTRE DE LÍNGUA INGLESA E TRADUTOR
Vossos pendores pela língua inglesa tornaram-vos um erudito e um
douto nesse idioma. Sabedor de tudo e perfeito sabedor. Preparastes-vos para
tal, desde os verdes anos, e com profundeza de que dão provas o notável concurso para catedrático no Colégio Pedro II, a redação do capítulo da Enciclopédia Delta-Larousse sobre a evolução e estrutura da Língua e a série de conferências sobre o Romantismo na Poesia inglesa.
Vem a pêlo referir singular episódio. Realizava-se em Teerã um dos
Congressos educacionais da Unesco. Técnicos da Inglaterra e dos Estados
Unidos participavam do grupo encarregado de redigir, em Inglês, as conclusões, cuja leitura foi feita antes da sessão plenária. A certa altura, apontastes
no documento um erro sintático, oferecendo, de pronto, perfeito substitutivo.
O inglês e o norte-americano detêm-se no problema e decidem pela validade
de vossa opinião. Pouco depois, era o vosso ouvido despertado por outro
senão linguístico. Veio mais afoita, porém igualmente provecta, a vossa emenda. Desta feita, o caso foi mais prontamente resolvido pelo delegado britânico: “Não ouso discutir sobre língua inglesa uma opinião do representante
brasileiro.” E o corretivo se fez sob aplausos que não se dirigiram a vós, porque se endereçaram à nossa terra!
Em apreciar este aspecto de vossa cultura, cabe aludir vosso sobrexcelente papel do tradutor, que não é servil portador de textos de uma para outra
língua, no predominante intuito de alimentar editoras e forjar erudições de
segunda mão.
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Ortega y Gasset escreveu que a tradução de uma obra poética não é a
própria obra, mas “um artifício técnico que dela nos aproxima, sem pretender
jamais repeti-la ou substituí-la”. E julgava impossível “a manipulação mágica
em virtude da qual a obra escrita em um idioma surge subitamente em outro
idioma”. Nisso talvez esteja a regra, inaplicável, porém, ao vosso caso, porque
bem conheceis o idioma original, o vosso e a linguagem da Poesia.
Assim apercebido, senhoreastes o pensamento criador para, depois,
vazá-lo em termos, não raro distantes dos que lexicamente lhes correspondem, mas veiculadores seguros das ideias dos autores. E isso vinha muito a
propósito, quando se tratava de poesia de guerra, menos ciosa da forma do
que de comunicar estados emocionais. Como acentuou Álvaro Lins, os
exemplos que se enfeixam no volume Poemas Ingleses de Guerra revelam que
os autores traduzidos, em sua maioria convocados eles próprios para defender seu País, lamentavam a interrupção de sua juventude, alguns eram até
pacifistas confessos, mas nunca se atemorizaram diante da conjuntura e desejavam dar ao País a sua contribuição em favor da liberdade, indo William
Hodgson a suplicar:
Senhor, faze de mim um soldado!
Faze de mim, Senhor, um homem!

Para sublimar o sacrifício dos compatriotas, esses artistas do verso
empenharam-se em exaltar os que desapareceram.
Quando termina a guerra de 1918 é de Edward John Moreton Drax
Plunkett a advertência que assim transpusestes à nossa língua:
Não sopres teu clarim, Vitória, ao firmamento,
nem entre os batalhões, nem junto às baterias.
Vai às covas, onde entre o arame ferrugento
e o ferro velho ao pé do qual a artilharia
rumo a leste passou, tal a maré enchendo,
estão os que morreram já há longos dias;
lá sopra teu clarim, Vitória, e te anuncia
aos mortos que tanto esperavam teu advento.
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Não somos nós que merecemos a coroa.
Eles entre ervas que se alteavam, esperaram.
Ao bafo dos canhões queimava o lamaçal.
A ossaria esquecida o alvo inverno estalou-a,
Passaram estações, mil noites flamejaram,
e a eles tu chegaste, afinal, afinal!

São do mesmo tom, trasladados por vós ao vernáculo os versos de W.
J. Brown, durante o segundo conflito mundial:
Louvor aos mortos,
reverência aos que souberam
o quanto a vida é boa
e, sabendo-o, morreram;
que amor, lar e amizade não tiveram,
salvo os sagrados pelo sacrifício.
Louvai os mortos felizes,
aplaudi o valor dos que acharam na terra
causa por que morrer. Lágrimas pelos mortos.
Nunca mais voltarão
a caminho nenhum, nem a nenhuma porta.
Alongam-se em vão
muitos maternos braços esfomeados.
Para sempre sozinhas
as noivas ficarão.

O poeta que, porém, de vós mereceu mais detido estudo foi o indiano
Rabindranath Tagore e que também traduzistes, suponho que não do
Bengali, mas do Inglês, idioma para o qual ele próprio vertera seus poemas.
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Nem só a poesia, mas o próprio exemplar humano da “doce alma de
Bengala” vos encontrava e atraía.
De admirar-lhe a poesia fostes à biografia referta de lances de onde flui
tranquila filosofia, comunicativa por sua grandeza. Não é exagerado afirmar
que o suave artista foi também aí um dos vossos modelos.
De Afrânio Peixoto ouvi que, certa vez, ele e outros membros da
Academia foram chamados ao Itamaraty pelo Barão do Rio Branco.1 Chegando ao Palácio, ali já encontraram um grupo de banqueiros, aos quais o
Chanceler se dirigiu em primeiro lugar, comunicando-lhes a próxima passagem pelo Brasil de um financista britânico que o Governo desejava homenagear. Pedia aos homens de negócios que o recebessem, levassem a conhecer as
belezas do Rio e, por fim, a um almoço, encomendado pelo Ministério a
determinado restaurante. Voltando-se para os acadêmicos, disse-lhes o chefe
da diplomacia brasileira que, no mesmo navio, viajava Tagore, rumo ao Prata.
Solicitava aos intelectuais que recebessem o poeta, mostrando-lhe os encantos
da cidade e, afinal, o conduzissem ao mesmo restaurante. Rematando o
encontro, informou o Titular que sabia serem de apertura financeira as condições dos homens de letras, razão pela qual lhes forneceria veículos para o passeio; lembrava-lhes, além disso, que ao “profeta da Índia livre”, também pro-

1. Aí está, fielmente reproduzido, o que me narrou Afrânio Peixoto, ao salientar a presença de Rio Branco em todos os passos importantes para a vida nacional, no caso a visita de
um banqueiro vinculado ao País e a de um célebre poeta.
Não consegui, até agora, apurar em documentos essa viagem de Tagore, que se teria realizado antes de fevereiro de 1912 (data da morte do barão). É conhecida, entretanto, a passagem do poeta indiano pelo Rio, em 1924, quando à frente do Ministério do Exterior se
encontrava Félix Pacheco.
Não deixa de ser curioso lembrar que, no discurso da posse acadêmica do médico-romancista, atribui ele a Francisco de Castro uma intervenção benéfica no episódio da Escola
Militar, em que foi protagonista Euclides da Cunha. A versão foi contestada por Alberto de
Faria, no Jornal do Commercio, com o argumento de que Euclides fora ter a uma enfermaria,
e não à prisão, por interferência do Conselheiro Tomás Coelho, ministro da Guerra, mas
Afrânio preferiu reproduzir o que ouvira do próprio Euclides. Procedo semelhantemente,
embora, ainda como o autor de A Esfinge, admita lapso de memória no informante. (V.
Discursos Acadêmicos, 1907-1913), vol. II, 1935, Civilização Brasileira S.A. p. 234.)
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fessor de Religião, era defeso comer carnes, tendo sido reservado para ele um
cardápio especial.
Tudo aparelhado, dirigiram-se os acadêmicos ao porto, no momento
aprazado, ali recolhendo Tagore, que lhes deu impressão de humildade,
sobretudo pela mansuetude do olhar.
Visitaram os recantos cariocas e, afinal, dirigiram-se ao almoço. Tão
embevecidos estavam todos com a palavra tranquila de Tagore que só deram
pelo fiasco iminente, quando o poeta se dispunha a mastigar um pedaço de
bife espetado em seu garfo. Lembrou-se Afrânio da recomendação do ministro e, segurando o braço do conviva, pediu-lhe que aguardasse um minuto.
Correu a interpelar o dono do estabelecimento e, então, se apurou que haviam
sido trocadas as mesas: aquela era a destinada ao financista inglês.
Recomposta a situação, indagou o autor de Maria Bonita ao mestre de A Lua
Crescente: “Se sua religião o impede de comer carne, por que o ia fazendo?”
E a resposta vem pronta, embora serena: “É que minha religião, antes de me
impedir a ingestão de carnes, me impede de dar escândalos!”

O EDUCADOR
Das mais preclaras, e de experiências feita, é vossa autoridade como
educador, exercitada em todos os níveis de ensino. Nesse peregrinar por escolas se vos foi sedimentando o cabedal do psicólogo.
O contemporâneo exercício do magistério e de elevados postos administrativos, Secretário do Governo em Minas, Diretor do Departamento
Nacional de Educação, Ministro de Estado, permitiu-vos planejar e executar
métodos, reformas e inovações cruciais para o meio brasileiro.
Batestes-vos pela escola pré-primária, considerando que “o mundo de
hoje vive em estado permanente de catástrofe” e “vai sendo afligido por um
mal trágico – a ausência de infância –, causado pelo abandono da criança ao
deus-dará nas classes pobres ou pela educação inadequada ou insuficiente por
parte da classe média ou da classe rica”.
311

312

RECEPÇÃO DO SR. ABGAR RENAULT

Assim se frisava o aspecto educacional integral da escola, quando já se
podem lobrigar resultados funestos do arbítrio individual, advogado por educadores medíocres e psicólogos de gabinete.
Um dos pontos salientes de vossa pregação foi interessar o Governo no
ensino rural. “A mentalidade urbana que vem, há tantos anos, dominando a
administração pública, tem de ceder o passo ao calado clamor que sobe dessas
dilatadas áreas de solidão, silêncio e isolamento”, dizíeis.
Aí o papel da escola, ao invés de subalterno, será porventura mais complexo que o do ensino ministrado nos meios urbanos. A rarefação populacional em certas áreas é tal que a escola representa um dos excepcionais, às vezes,
o único dos centros de convivência e de educação. E o que se deseja não é
aperfeiçoar o primitivismo campestre mas extingui-lo, propiciando a todos os
indivíduos as conquistas da civilização.
Professando em cursos de grau médio, fostes pioneiro da sua integração
com os de grau superior, dirigindo o primeiro Colégio Universitário do País,
destinado a estudos introdutórios à formação profissional. Aí estava o germe
da reforma da Universidade brasileira, ora em desenvolvimento e para a qual
também tendes substancialmente concorrido.
Durante os três biênios em que recolhi a honra de presidir ao Conselho
Federal de Educação, pude admirar a excelsitude dos méritos com que os seus
componentes servem à mocidade e ao País. Vindos dos vários rincões brasileiros, desligam-se periodicamente de seus interesses e convergem para examinar com diligência, isenção e superioridade os problemas de sua alçada.
Na suprema corte educacional do País, foram famosos vossos pareceres
e intervenções orais acerca de problemas pedagógicos e didáticos, assim como
os relativos a dúvidas de natureza jurídica e linguística.
Doutrinando, certa vez, sobre o complexo problema de selecionar diretores para estabelecimentos de ensino médio, escrevíeis: “A despeito do equilíbrio que deve existir entre os dois complexos de atributos – os herdados e
os adquiridos –, os quais se exigem reciprocamente e se completam, parece-nos que, antes de serem “atributos de cultura e preparação técnica”, os traços
essenciais do diretor são “atributos de caráter e personalidade”, e a verificação
de uns e outros sugere a adoção de processos mais eficazes, além dos que vêm
sendo utilizados pela administração federal. Ponderadas essas duas constela312
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ções de predicados; analisadas as suas influências no meio social; compreendida a missão do diretor e considerando que a direção de uma escola deve ser o
oposto do poder arbitrário, o seu efeito supremo é encorajar as energias, as
virtualidades e a força criadora daqueles a quem orientar, solidarizando-os no
mesmo esforço e exaltando-lhes o sentimento de responsabilidade pessoal na
obra comum, julgamos que, para os efeitos do art. da lei 43 da Lei de
Diretrizes e Bases, entender-se-á por “diretor qualificado aquele que reunir
qualidades pessoais e qualidades profissionais, compondo uma força capaz de
infundir à escola a eficácia do instrumento educativo por excelência e de
transmitir a professores, a alunos e à comunidade sentimentos, ideias e aspirações de rigoroso teor cristão, cívico, democrático e cultural”.
Apura-se, uma vez mais, a preocupação do mestre em sobrepor os dotes
morais aos culturais.
De outra feita, éreis o jurista, procurando interpretar o sentido exato de
textos da Lei de Diretrizes e Bases, os quais, nebulosos em sua redação, passavam a indecifráveis depois que a respeito os hermeneutas de profissão apresentavam razões divergentes.
Um dia, vossa palavra tem repercussão universal. O educador eminente
ascende à tribuna da Conferência da UNESCO em 1960, em Paris, e expõe
ao mundo, ali representado, uma antevisão da América Latina, superpovoada
e ignorante, daí pobre e doente e, pois, inapta para a vida.
A autoridade de quem assim clarinava não decorria apenas de completo
domínio do assunto, meditado em longa e dura experiência pessoal, nem do
simples manejo de algarismos fornecidos por assessores burocráticos. Era a
autoridade de quem sugeria fórmulas para obviar uma situação de desespero.
O brado repercutiu de tal maneira que se transformou em pronunciamento
coletivo e ecoou na imprensa do mundo inteiro.
Sr. Abgar Renault, o discurso que acabais de proferir bem atesta, na sua
elegância e propriedade, os reais méritos que vos trouxeram à Cadeira 12.
Permiti que colabore na evocação de José Carlos de Macedo Soares,
vosso antecessor imediato, narrando um episódio que, várias vezes, me expôs
e que destacava entre os salientes de sua vida pública.
Em 1932, ao regressar da Conferência do Desarmamento, onde presidia a delegação brasileira, Macedo transitou pela capital italiana, sendo recebi313
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do, em audiência especial, por Benito Mussolini. O preparo da entrevista fora
esmerado e atendera a todas as minúcias de rígido protocolo. Depois de
aguardar alguns minutos na antessala, o visitante haveria de entrar sozinho no
comprido salão, ao fundo do qual o Duce se encontraria sentado junto à sua
mesa de trabalho. Deveria o embaixador brasileiro ir até ao hospedeiro e,
somente então, este se levantaria. Nada disso funcionou, entretanto. Mal chegou, o delegado do Brasil foi convidado a ingressar no local do encontro. O
chefe do Governo italiano saltou da cadeira e, quase vociferando, rumou para
José Carlos, que, assustado, lhe recolheu forte aperto de mão. Sentaram-se os
dois, conversaram longamente, ultrapassando o prazo estipulado, e em tal
clima que Macedo Soares se aventurou a revelar ao ditador suas preocupações:
apurara, nos meios católicos de Roma, sério mal-estar ante a iminência de uma
reunião oficial, em cuja ementa figuravam três itens seguramente delicados para
as relações do Quirinal com o Vaticano. Mussolini indagou quais os assuntos
e, ao inteirar-se destes, bradou: Tutti cancellati. E, depois de cordial abraço,
conduziu Macedo até à porta, que abriu, diante dos secretários da delegação
brasileira, preocupadíssimos com o vozear que haviam percebido.
Sabedor do feliz resultado da intervenção de José Carlos, o Cardeal
Eugênio Pacelli, então secretário do Estado Pontifício, visitou-o no hotel e
pôs-lhe à disposição os arquivos secretos do Vaticano. Macedo aí fez copiar
alguns dos importantes documentos que integraram seu precioso acervo destinado à redação dos 11 volumes que projetara sobre a História da Igreja
Católica no Brasil.
O Ministério das Relações Exteriores e o Instituto Histórico recolheram boa parte da vida ilustre, e a Academia homenageia-lhe a figura, destinando-vos a Poltrona que ocupou.
Sr. Abgar Renault, pela altura de vossa mensagem literária, pelo
caráter missionário de vosso papel de educador, pela nobreza de vossos
sentimentos humanos, sois, como disse Carlos Drummond de Andrade,
um brasileiro do mundo.
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I
DISCURSO DO SR. CYRO DOS ANJOS

Senhores acadêmicos,
Nos versos que abrem A Cinza das Horas, livro de estreia, Manuel
Bandeira formulou, contra o destino, uma queixa isenta de ressentimento, mas
cônscia de sua justiça e pouco disposta ao perdão. Quem não conhece pelo
menos a primeira quadra desse famoso poema?
Sou bem-nascido. Menino,
Fui, como os demais, feliz.
Depois, veio o mau destino
E fez de mim o que quis.

O requisitório iria ressoar, com frequência, nos versos e na prosa do
escritor, ao longo de extensos dias que, no entanto, conheceram, em nossas
Letras, uma das glórias mais puras, uma veneração e estima que poucos,
muito poucos escritores brasileiros alcançariam dos seus contemporâneos.
Na maturidade, o Poeta se terá reconciliado, aparentemente, com aquele “mau destino” que, cumprida a sentença, viera devolver-lhe os bens destroçados, na juventude, “sem razão nem dó”. A “Canção do vento e da minha
vida” permitiria supor que Bandeira se dera afinal por indenizado. Aí o
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vemos, na altura dos cinquenta anos, a lançar para trás longa mirada, e a concluir, não sem remoque e uns longes de gabolice, que tudo o que lhe tirava o
vento, reposto lhe era, e tresdobrado: folhas, frutos, flores; aromas, estrelas,
cânticos; afetos, sorrisos, mulheres.
Com precaução, pus o verbo no condicional, que é o reino do aleatório.
Permitiria – disse. Não estou persuadido de que Bandeira haja efetivamente
acertado as contas com o destino, conquanto o faça crer no Itinerário de
Pasárgada. “De fato” – escreve –, “cheguei ao apaziguamento das minhas
insatisfações e das minhas revoltas, pela descoberta de ter dado à angústia de
muitos uma palavra fraterna.”
Se não houvesse a confidência, eu diria que a canção dos dias maduros
se inspirara num sentimento impessoal, nascera do espetáculo de outras vidas,
pois, contrario sensu, é a impressão que se colhe na sequência da obra.
Com que fundamento me atrevo a dissentir do próprio Bandeira, na
inteligência desse poema? Por que ouso imaginar que o poeta se enganou, não
na interpretação dos fatos, porém na do sentimento comunicado pelos versos?
Não haveria excessiva impertinência nisto, se concedêssemos que nem
sempre somos nós quem melhor vê dentro de nós. Ou que, frequentemente,
sejamos quem pior veja. Bandeira, tão arguto para inspecionar os homens e os
acontecimentos, poderia ser mau inspetor de si mesmo. Nada para estranhar.
O homem é um tumulto de criaturas, e sua unidade talvez se apanhe mais
seguramente de fora que do íntimo. Deixo, porém, esses argumentos, quem
sabe falaciosos, e procurarei oferecer-vos razões mais objetivas.
Depois do momentâneo contentamento que se espelha na “Canção do
vento e da minha vida”, o que se observa é o retorno do leitmotiv, aquela
grave queixa que impregnará toda a poesia de Bandeira. Na própria Lira dos
cinquent’anos, acrescida, noutra edição, de novos poemas, o lampejo de euforia, o desdém ao vento, é contrariado por este amargo reparo:
Criou-me, desde eu menino,
Para arquiteto meu pai.
Foi-se-me um dia a saúde...
Fiz-me arquiteto? Não pude!
Sou poeta menor, perdoai!
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E, na edição primitiva, não se lia já o duro “Soneto Inglês n.º 2?”
Aceitar o castigo imerecido,
Não por fraqueza, mas por altivez.
No tormento mais fundo o teu gemido
Trocar num grito de ódio a quem o fez.

Em Belo Belo, livro dos sessenta anos, vemos multiplicarem-se os vestígios da persistente mágoa. Leia-se o “Poema só para Jayme Ovalle”. Não sei
de versos, em nossa Literatura, que exprimam solidão e melancolia mais
entranhadas. Este poema, de ritmo obsessivo, raveliano, parece refletir algo de
invariável que flutua no sentimento do poeta:
Quando hoje acordei, ainda fazia escuro
(Embora a manhã já estivesse avançada).
Chovia.
Chovia uma triste chuva de resignação
Como contraste e consolo ao calor tempestuoso da noite.
Então me levantei,
Bebi o café que eu mesmo preparei,
Depois me deitei novamente, acendi um cigarro e fiquei pensando...
– Humildemente pensando na vida e nas mulheres que amei.

Chuva de resignação! Eu a vejo miúda, apagada, essa que encharca, de
fato, e se infiltra mais que a dos súbitos aguaceiros. O triste chuvisco da
manhã escura representaria a submissão do poeta ao sofrimento – a submissão, longamente exercitada, que prestes vinha aquietar os seus assomos de
rebeldia ou as intermitências de desespero?
Não me sinto seguro, ao formular conjeturas dessa espécie, tão fantasiosas, de ordinário. De qualquer modo, é patente, aqui, a interferência da
biografia na obra. E não se há de omitir uma confissão do próprio Bandeira,
em página sobre Rachel de Queiroz. Diz ele, com alguma faceirice, que sempre versejou sem vocação de poeta, e que nunca fez um verso “senão para
desabafar as suas pequeninas penas e ainda menores alegrias”.
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Deixo de lado a primeira parte da declaração, infiel por modéstia, mas
tomo nota da segunda, que dá à sua poesia o cunho de desabafo. Como, em
Belo Belo, nos vemos longe da transitória euforia da “Canção do Vento e da
Minha Vida!”
Entretanto, Bandeira está no auge da sua glória. Tudo o que o vento
lhe tirara, tinha-lhe vindo, efetivamente, de retorno. Sua vida ficara cheia de
tudo, lê-se no poema. Ai de nós... Sempre falta alguma coisa à vida, principalmente nesses complicados seres, que são os poetas. Mas admitamos que sim:
eu me arriscaria, então, a insinuar que plenitude não significa satisfação. O
animal humano é insaciável, e estar repleto não é estar satisfeito. Pode dar-se
até mesmo o contrário, tão inconsequente é a nossa pobre alma.
Cheia estava a vida de Manuel. Dominara o valetudinário a enfermidade que o acometera e invalidara por longos anos. Negaceando a morte, ganhara forças, multiplicara a produção, dera de trabalhar duro, numa idade em que
os outros tratam de se aposentar. Seu nome alteara-se nas Letras nacionais e
passara a ser conhecido lá fora. Vê-se rodeado de amigos e doces afetos femininos lhe mitigam a solidão. Afeições e amores suprem as carências daquele
grande afetivo que perdera pai, mãe, e irmãos.
Nada disso apaga, porém, a lembrança da adolescência truncada, e nem
sempre se mostrará ele resignado, como no poema para Jayme Ovalle.
Nesse mesmo livro, a ferida se abre de novo, em versos desentranhados
de “Um retrato da morte”, de Fidelino de Figueiredo:
– Tu és a Morte? – pergunta.
E o Anjo torna: – A Morte sou!
Venho trazer-te descanso
Do viver que te humilhou.

Vire-se a página, e se encontrará um Manuel que tristemente cisma:
Um dia serei feliz?
Sim, mas não há de ser já:
A Eternidade está longe,
Brinca de tempo-será.
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Porém o leitmotiv retorna, vivo, veemente, é no segundo “Belo Belo”,
poema que deu nome ao livro. Aí, Manuel abjura, categórico, o poema
assim também epigrafado, e anteriormente inserido na Lira dos
Cinquent’Anos. Há uma explosão de sentimentos bem diversos dos que inspiraram a “Canção do Vento e da Minha Vida”. Vê-se que a vida não ficara cada vez mais cheia de frutos, de flores, de folhas. Nem de aromas, estrelas, e cânticos. Nem de afetos, e mulheres, e tudo. A plenitude era ilusória.
O poeta lamenta:
Belo belo minha bela
Tenho tudo que não quero
Não tenho nada que quero.

Deixo de ler, aqui, todo o poema, que é, por certo, um dos mais felizes
dessa fase da produção bandeiriana. São bastante conhecidos esses versos.
Quero apenas lembrar que o segundo “Belo Belo” remata nesta exclamação
imbuída de sombrio niilismo:
Vida noves fora zero.

Vida noves fora zero! Tudo se converte em nada. Tudo, por fim, é
nada. Nada são os frutos, as flores, as folhas. Os aromas, as estrelas, os cânticos. Os sorrisos, os afetos, as mulheres.
Tudo? Nem tudo. Algo escapa à voragem do nada. No poema
“Cotovia”, onde, a meu ver, se manifesta o Bandeira mais genuíno, o poeta
nos revela um bem que lhe dá instantes de integral felicidade. Um bem que
redime: o afloramento do mundo da infância à tona da consciência dilacerada.
Só nesse relampaguear de lembranças encontrará refrigério. Trazendo-lhe o
mais remoto dos seus dias de criança, a cotovia, de pequenino bico, que sabe
torcer o destino e,
... no espaço de um segundo
Limpar o pesar mais profundo,
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traz-lhe, ao mesmo tempo, a extinta esperança, a perdida alegria. A infância é,
pois, tudo o que fica desta vida que não passa de uma traição, uma “agitação
feroz e sem finalidade”.
Relembre-se, agora, o “Noturno do Morro do Encanto”. Naquele
fundo de hotel, que parece um fim de mundo, o poeta mal sente o existir. É
uma sombra. Apenas ouve o tempo, “segundo por segundo, urdir a lenta eternidade”. Viveria ainda bastante, após esses versos de 1953. O moço tuberculoso, a quem, em 1914, o médico suíço não dera além de quinze anos de vida,
rompeu, galhardamente, até uma idade que nem os mais ambiciosos ousam
almejar. Mas a premonição da morte não o deixa, nunca o deixaria. No fundo
do hotel, pressente que ela o espreita. Ingênua! Talvez nem desconfie que já
foi riscado do mundo dos vivos:
Falta a morte chegar... Ela me espia
Neste instante talvez, mal suspeitando
Que já morri quando o que eu fui morria.

A morte viria depois de Manuel transpor a pouco pisada soleira dos
oitenta. Que diria o médico do sanatório de Clavadel? Os médicos não gostam muito de ver os seus prognósticos falharem.
Nessa altura, o poeta confessava que tinha vontade de morrer. Não é
que a vida não lhe falasse aos sentidos, à inteligência, ao instinto, ao coração.
Estava cansado, eis tudo. A vida é um milagre, e de sua vida, mais que de
outra qualquer, se pode dizer isso. Mas a vida oprime, despedaça. E sobretudo cansa. Manuel estava cansado de milagres e já abençoava a morte, que lhe
parecia o fim de todos os milagres.
Grande maçada é morrer – exclama, bonachão. Porém já quer amar a
morte, morrerá, quando ela for servida,
Sem maiores saudades
Desta madrasta vida,
Que, todavia, amei.
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A morte, agora, é que o seduz. As saudades o obsidiam, apertam o
cerco. E a morte lhe permitirá ir beijar os pais, os irmãos, os parentes, ir abraçar longamente o Vasconcelos, o Ovalle, o Mário. Talvez, mesmo, avistar-se
com o santo Francisco de Assis. Depois, ele há de se abismar na contemplação de Deus e de sua glória,
Esquecido para sempre de todas as delícias, dores, perplexidades
Desta outra vida de aquém-túmulo.

Espera partir sem medo – já o dissera. Conta aprender as lições do
aeroporto que a janela do novo quarto lhe descobre. Inestimável janela que
lhe restituíra a aurora, e que o deixava banhar os olhos “no mênstruo incruento das madrugadas”. A mesa está posta, desde muito, com cada coisa em seu
lugar. A noite poderia descer.
Viera a conformidade. Mas o perdão, esse não veio. Numa crônica de
1956, Manuel se diz “velho bardo, já bastante humilhado pela vida”. Quase
um decênio depois, nos versos de “Preparação para a morte”, pungem, ainda,
as “persistentes mágoas das peremptas feridas”, de que falara em Estrela da
tarde. E no poema “Antologia”, também dos derradeiros, e que, segundo confessou, exprime o sentido geral de sua obra, o poeta, reunindo versos de fases
distintas, colheu exatamente aqueles que, em diferentes tons, transudam a
mesma iterativa ideia de que “a vida não vale a pena e a dor de ser vivida”.
Bandeira submeteu-se, porém não perdoou – dissemos. O que recebeu,
e recebeu muito, não o ressarciu daqueles outros bens que lhe foram arrebatados, e que, na verdade, nunca lhe foram restituídos, mas transmudados em
bens menos perecíveis, os que nutrem uma vida interior, plena, rica, apta a
substituir a outra, que não passa de “agitação feroz e sem finalidade”.
A esses bens, Manuel por certo preferiria Pasárgada. Mesmo sabendo
que, possuindo Pasárgada, já não seria Manuel.
Se fosse levado por Satanás ao cimo da montanha, e este lhe perguntasse: “Queres Pasárgada, com a filha do Rei, ou preferes o cetro da Poesia, com
o espectro da Morte?” – não duvido que respondesse: “Dá-me Pasárgada e a
filha do Rei!” E, abrindo a dentuça, num sorriso irônico, mastigaria: “Volta
para o Inferno, com Poesia e tudo!”
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O seu lado Ovalle, o seu lado Sinhô, o seu lado Zeca do Patrocínio –
boêmios que tanto o fascinavam –, não lhe deixaria trocar a vida sensorialmente vivida por glória alguma deste mundo. Mas o destino tem lá os seus
planos, não costuma fazer consultas nem oferecer alternativas e opções. Veio
sob a forma de “mau gênio” e surpreendeu o adolescente em sonhos, numa
noite de Itaipava, após longo giro a cavalo. Traz-lhe a primeira hemoptise,
dá-lhe, como companheira, não a filha do Rei, de quem só veria a cor dos
cabelos, mas a Dama Branca, que nunca o houvera de deixar.
Concordareis comigo, estou certo, em que o destino andou bem, não
lhe facultando uma opção, pois assim pôde fazer de Manuel esse Manuel que
não é só depurada poesia e sutil pensamento, colhido em prosa tão límpida,
mas é vida e obra, gesto e criação, figura harmoniosa de homem e de artista.
O preço foi duro. Não há discutir com o destino. Traz-nos o projeto.
Talvez nos consinta detalhes de colaborador. Mas a armação, o arcabouço
virá pronto. Por quê? Para quê? Nem ao Deus de Einstein, que era o de
Manuel – segundo se lê em carta a Odylo Costa, filho –, nem ao meu Deus,
que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó (e também de Ovalle), se ouvirá
essa tremenda resposta. Deus ficou mudo. Deus já não fala, desde o tempo
dos grandes profetas. Devemos decifrá-lo é dentro de nós.
Sem a violência do “mau gênio da vida”, Manuel talvez se perdesse na
multidão. “Quando não escrevo é sinal de que vou passando muito bem, nada
me aflige”, disse, numa entrevista. A clausura involuntária, a solidão, o assédio
da morte o ajudaram a ser o singular Manuel que viríamos a conhecer.
Considerei, pois, senhores, que, para servir a verdade sobre Manuel,
devia eu tomar, aqui, e contra Manuel, a defesa do destino, esse destino a que
Manuel jamais perdoou.
O Destino – que agora sou tentado a escrever com maiúscula – em
nada se mostrou omisso para que Bandeira, que ele fez nascer poeta, viesse a
tornar-se grande poeta. E, sobre grande poeta, fino letrado, o mais completo
que talvez tenhamos tido, tanto pela exploração e pela apuração das virtualidades do seu espírito, como pelos conhecimentos tão diversificados que acumulou, no seu longo repouso de enfermo.
Façamos as contas com o Destino, balanceemos o que Bandeira perdeu
e o que Bandeira ganhou. No inventário do ativo, começaremos, naturalmen324
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te, pelo dom da Poesia, que ele recebeu com abundância. Lembre-se, de passagem, que o dom corre o risco de frustrar-se, não é auto-suficiente. Pede estímulos, proteção adequada, e nalguns casos essa proteção pode assumir o
aspecto de desfavor, desajuda. Lá chegaremos. Vejamos, por ora, que imediatos cuidados o Destino empregou para que o seu propósito fosse atingido.
Manuel não foi apenas “bem-nascido”, como se declara no poema
“Epígrafe”. Direi que foi excepcionalmente bem-nascido, e em acepção de
importância maior que a genealógica dada pelo poeta. Na geração destes, uma
estirpe ilustre não terá grande préstimo, ao que parece. O Espírito sopra onde
quer. Nem será por mera coincidência que alguns dos principais das Letras
Brasileiras nos tenham vindo, não de casas-grandes ou palácios, mas de meios
obscuros, onde quase nunca se chega a saber quem foi o avô: Machado de
Assis, Gonçalves Dias, Lima Barreto, Cruz e Sousa.
Bandeira foi excepcionalmente bem-nascido – ia dizendo, e penso no
ambiente que o cercou, desde cedo, no lar. O pai, homem culto, viajado, imaginoso, alegre, brincalhão, em quem a curiosidade intelectual se aliava à sensibilidade artística, criou condições singularmente propícias ao desenvolvimento das aptidões do filho. Profissional ilustre, embora sempre carregado de
tarefas práticas, não abria mão, entre um estudo especializado e um trabalho
urgente, de se afundar na leitura de Swedenborg, ou de tomar lições de aquarela, aprender o Hebraico, entreter-se com Poesia. Gostava de versos, fazia o
filho lê-los, e até decorá-los. Mais tarde, quando este adoece, vemo-lo assíduo
ao seu quarto, a distraí-lo com um teatro de brinquedo a que chamavam
“óperas”. E ficavam os dois, esquecidas horas, a representar ou declamar para
o seu público imaginário...
A esse pai encantador junta-se a figura amorável da mãe. Tinha o apelido de Santinha. Descreve-a o poeta:
Santinha eram dois olhos míopes, quatro incisivos claros à flor
[da boca.
Era a intuição rápida, o medo de tudo, um certo modo de dizer
[“Meu Deus, valei-me”.
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Disposta, batalhadora, nada tímida, mas, ao mesmo tempo, temerosa,
cheia de presságios, cercava o caçula de carinhos. E, quando este apanhou a
grave enfermidade, tornou-se toda diminutivos: a camisinha de Neném; o leitinho de Neném. “E eu já era marmanjo”, comenta Manuel.
A irmã até morrer lhe servirá de enfermeira. É o “anjo moreno, violento
e bom”, que desce do Céu e vem ficar ao lado de Manuel, depois que a gripe
a levou, em 1918. Fina, inteligente, dotada para a música, mostrava-se interlocutora à altura, fazia-lhe reparos sagazes. Quando o mano se atracou, pelas
páginas do Correio de Minas, com o crítico Machado Sobrinho, numa polêmica sobre metrificação, ela observou-lhe, irônica: parecia que estava querendo penetrar na Literatura Brasileira via Juiz de Fora.
Outras figuras familiares completavam esse grupo íntimo, tão estimulante: o tio Cláudio, que fazia versos e orientava o sobrinho em Poesia;
Alberto Childe, artista e erudito, a quem Bandeira muito se prendeu, e o
jovem Honório Bicalho, que, mais tarde, o faria ir amiúde a Juiz de Fora.
Em círculo maior, concêntrico ao doméstico, que ambiência o aguardava! No Ginásio Nacional, hoje Colégio Pedro II, os mestres eram João
Ribeiro, Silva Ramos, Said Ali ou José Veríssimo, e companheiros havia
como Sousa da Silveira e Antenor Nascentes. Da influência que uns e outros
exerceram em sua formação temos documento em mais de uma página do
Itinerário, das Crônicas da Província do Brasil ou da Flauta de Papel.
Entretanto, a boa fortuna não lhe daria apenas isso. Dar-lhe-ia, ainda, o
privilégio de se ter frequentes vezes assentado, no bonde, ao lado de Machado
de Assis, amigo de seu pai. De uma feita, ajuda o Mestre a recordar-se de certa
passagem de Os Lusíadas. Vejam só: o rapazola tinha já de cor o seu Camões!
Foi na altura dos dezoito anos que o “mau gênio da vida” interveio,
para fortalecer o Manuel poeta, e não permitir o Manuel arquiteto, que o pai
vinha habilmente insinuando, através de conversas e leituras.
Até ali, a vida que levava teria favorecido a formação do letrado ou do
erudito. Do arquiteto, não sei.
Não creio que tivéssemos ganho um grande imaginativo da arquitetura,
um fecundador, efetivamente rico de sêmen. Por certo, conheceríamos um
Bandeira atento às harmonias e melodias arquitetônicas; nunca, porém, uma
vocação irreprimível, em que essa forma de se expressar não encontrasse suce326
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dâneo. Quem sabe mal passaria de um desses beija-flores que adejam em torno
de todas as artes, sem, contudo, se fixarem, virilmente, em qualquer delas?
Mostrando-se cruel para com Bandeira, homem comum, o “mau gênio”
revelou-se verdadeiramente providencial, no que concerne ao Bandeira poeta.
O meio em que este se criara havia suscitado condições propícias a que
desabrochassem os seus variados talentos. Desempenhara a missão, e, dali pela
frente, podia constituir-se em perigo, ocasionar desvio de rota. É bem admissível que Manuel não subisse a escarpa, não galgasse os cimos, e se desse por
satisfeito com os achados e amenidades do amadorismo. Havia mister que um
profundo trauma fosse desencadear o poeta, não deixá-lo contente da fabricação de pastichos ou das pesquisas de erudito, nem saciado com os prazeres de
mero diletante. As facilidades são boas, deixam-nos deslizar docemente. Mas,
a certo momento, a privação pode mostrar-se estimulante, ninguém o ignora.
Na gênese do poeta, certa espécie de privação parece essencial. Poesia, no
mais comum de suas manifestações, será vida reprimida, constrangida, vida
carente, vida desfalcada. A atividade vital plena dificilmente conduz a essa
espécie de existência supletiva que extrai do existir os momentos mais altos,
para que se perenizem e se comuniquem.
Atirado à sua cama de tuberculoso, esse eterno doente que, no entanto,
alcançou a longevidade, foi, de fato, arrojado para dentro de si – para o mais
íntimo de si.
A presença constante da morte, a vida mutilada, a nostalgia do mundo
lá fora, tanto mais aliciante em seus feitiços quanto mais trabalhava a imaginação do enfermo – enfim, a mágoa funda, o desespero se foi convertendo,
pelas secretas alquimias da alma, em pura substância poética. Que a doença, a
reclusão, o longo monólogo adubaram a poesia de Manuel, não haverá dúvida. E o artesão, que ele nascera, foi adestrado, ao mesmo tempo que se lhe
aguçava a inteligência crítica indispensável à Arte, que, na expressão valéryana,
é o “encadeamento de uma análise a um êxtase”.
Eu não diria que a Poesia nasce da dor, e muito menos do bem-estar. É
sabido que a emoção poética difere essencialmente das emoções ordinárias,
embora sempre venha mesclada a elas.
Acredito, contudo, que não teríamos o grande poeta, que Manuel foi,
se o sofrimento físico, transposto para o plano moral, não lhe houvesse feito
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a longa e sinistra visita. Pode-se duvidar que a dor tenha levado Bandeira à
Poesia. Mas ninguém duvidará que ela o apurou, afinou-lhe a sensibilidade.
Melhor se diria: angelizou-o.
Quem negará que Manuel foi um anjo – velho anjo, que desceu à paisana, no Beco, sobraçando um alaúde? O que haja de sensual, de irônico ou até
de sacrílego nalguns de seus poemas, é coisa inocente, não afeta a condição
angélica. Sou tentado, mesmo, a chamar-lhe Emanuel, como fez Drummond,
pois Emanuel significa “Deus conosco”, e a Poesia autêntica é uma das manifestações de Deus.
A dor fez de Bandeira um asceta. Com veleidades epicurísticas, já se vê,
mas, ao fim de contas, asceta.
A dor nos dá extraordinária intimidade com nós mesmos – diz Louis
Lavelle. Faz-nos dobrar sobre nós, e neste ato o ser desce, dentro de si, até à
própria raiz da vida, naquele ponto extremo em que a vida, parece, vai ser
arrancada. Não será por si mesma um bem. Pelo contrário, é a privação violenta de um bem. Porém a consciência disso, levando o nosso ser interior a
descobrir a significação do que perdeu, lhe dá infinitamente mais.
O abalo da doença, acrescido, mais tarde, pela perda, a breve espaço,
dos entes mais queridos, deu outra dimensão à vida de Bandeira. A morte do
seu pai – diz-nos –viera amadurecer, nele, o poeta. E explica:
Quando meu pai era vivo, a morte ou o que quer que me pudesse acontecer
não me preocupava, porque eu sabia que, pondo a minha mão na sua, nada
haveria que eu não tivesse a coragem de enfrentar. Sem ele, eu me sentia definitivamente só. E era só que teria de enfrentar a pobreza e a morte.

Noutra página – um discurso proferido no Colégio Santo Inácio – revela que, embora fizesse versos desde os dez anos de idade, a Poesia lhe foi apenas distração de adolescência. Queria era ser arquiteto, construir casas, modelar
cidades. Tudo fora por água abaixo com a doença. E remata: “Então, na maior
desesperança, a Poesia voltou como um anjo e veio sentar-se ao pé de mim.”
De como o sofrimento fecundou a obra bandeiriana diz-nos Schmidt,
por ocasião do cinquentenário do poeta: desde Carnaval até os versos ultimamente publicados, nada se encontrará nela que não tenha uma nota de resig328
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nada e altiva aceitação do destino. A vivacidade e o humour, uma das faces de
Bandeira, permitiam-lhe “dosar o seu intenso fundo de solidão e de mágoa
com flagrantes pitorescos, que procuram esconder o frio daquela alma tão
clara na sua íntima tragédia”. A poesia desse homem triste, mas sobranceiro e
viril – conclui Schmidt –, sempre evoluiu para a crescente libertação das
melancolias que lhe envolvem os primeiros poemas.
Manuel pôde, afinal, libertar-se? Acredito. Em Opus 10, até admite que
sorrirá para a morte, a Iniludível, que nunca cessou de espreitá-lo. Dura ou
caroável, pode vir.
Na longa aprendizagem do sofrimento, descobrira que da tristeza se
pode extrair alegria. Não brinca só nos versos: acolhe os amigos com invariável sorriso, gaio ânimo. Pilheria nas cartas, sempre mostra bom humor.
Misteriosa operação da alma, essa alegria dos tristes. O santo consegue produzi-la. O artista, nem sempre. Manuel conheceu-a. Ribeiro Couto alude aos
seus acessos de riso entremeados de acessos de tosse. Lúcia Miguel Pereira
observa-lhe o repousante sorriso, a serenidade acolhedora. A Dante Milano
intrigava aquele riso enigmático, em que se abria o poeta, quando, no Bar
Nacional, a mesa de boêmios era virada por um deles, já meio alto.
Drummond nos diz:
Eis que a boca amaríssima se abre, os dentes pontudos se mostram, e, no sorriso desse homem, há um mistério, um encanto grave, uma humildade e uma
vitória sobre a doença, a tristeza e a morte.

E, para Vinicius de Moraes, o velho bardo nunca deixou de ser criança:
“Olhem para ele – aparentemente secarrão, fisgado na sua elegância. Mostrem-lhe um pouco de amizade, para ver. Faz passes de mágica, toca violão, e
encantado, sorrindo pelos dentes, pelos óculos, pela mocidade do corpo
todo...”
Mas, ponhamos termo à divagação, e voltemos ao inventário dos paradoxais benefícios trazidos pela doença. Além daquele sofrimento que tira
aqui, para ali devolver, em forma superior, mais alta e rica, veremos que do
destino outras vantagens advieram a Manuel, sob aparência negativa, todas
concorrendo na constituição do perfeito clerc.
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Casar é bom, não casar é melhor, sentenciou São Paulo, pensando no
serviço do Senhor. Os interesses da Poesia não exigiriam, por certo, a castidade, mas talvez lucrassem com o celibato. Os poetas nunca foram maridos
exemplares. Para as mulheres, melhor será que eles as tomem na condição de
musas, antes que de esposas. O vate há de ser solitário, tal como Teofrasto
queria o filósofo. Para o autor de Caracteres, é impossível servir, ao mesmo
tempo, a dois amos tão tirânicos: a mulher e os livros. O marido não passaria
de um asno doméstico – opinava, com algum exagero.
O nosso Manuel viu-se privado do precioso equilíbrio de uma ligação
estável, e daquelas emoções da paternidade, cujo desconhecimento o deixava
melancólico e cismativo. Mas, em contrapartida, poupou-se aos cuidados, às
inquietações, aos mil problemas do pai de família.
Foi a pobreza que o condenou à vida de solteiro – diz, numa entrevista. Também a doença, imagino. E é certo que esta, ao mesmo tempo, o preservou da vida boêmia, para que propendia com enorme curiosidade. Ele
próprio nos refere que soube economizar a saúde, numa quadra em que os
outros a esbanjam.
A doença afastou-o, por fim, da burocracia, e, em especial, dos gabinetes governamentais onde às vezes se consomem as melhores disponibilidades
do escritor. A estes, comumente são confiados os discursos, as mensagens, as
exposições de motivos. Quanta energia consumida na literatura burocrática!
Quantos poemas, quantos romances não escritos, porque a fala ministerial ou
presidencial exauriu as forças do escritor! Podem vir mercês que tornem a
vida menos sujeita a privações. Subsiste, porém, a nostalgia da vocação desviada, e ao bovarismo do literato seduz mais o desamparo em que viveu Manuel,
desde que coroado pela glória em que Manuel morreu.
Que fecunda pobreza, que doença fecunda! Com o modesto montepio
que o pai lhe deixou, Bandeira, homem sóbrio, pôde aguentar-se, na sua
“limpa solidão”, e entregar-se, totalmente, aos trabalhos e estudos que lhe
apraziam. Preservando-o da penúria, o montepio não lhe dava senão o minimum minimorum. Talvez por isso, talvez por ter sido favorecido pela pobreza, aquele que se proclamou “tísico profissional” se haja tornado um dos
maiores trabalhadores que já se viram em nossas Letras. Os versos de
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“Andorinha” não encerrarão uma verdade biográfica, a menos que o poeta
considere vã toda a espantosa atividade que desenvolveu.
Sua vida não passou à toa, à toa, nem na acepção de “a esmo” ou “inutilmente”, nem na outra, mais popular, de “sem ocupação”. Em Campanha ou
Teresópolis, em Maranguape ou Quixeramobim, depois em Clavadel, mais
tarde na Rua do Curvelo, na Lapa, na Avenida Beira-Mar, o solitário lê, estuda, fabrica seu mel. E, na altura dos cinquenta anos, dispara a produzir, escreve
como nunca, leciona, traduz, faz crítica literária, crítica de Artes Plásticas, crítica de Cinema, discreteia sobre Música, acompanha todos os acontecimentos.
Neste sentido, poder-se-ia entender o já lembrado refrão que nos diz ir
a sua vida cada vez mais enchendo-se de tudo. Seria a recuperação da vida
plena, através da intensa atividade do espírito.
Que mais deu o Destino a Bandeira, em troca do pulmão que lhe
tomou? Os climas brasileiros de montanha não gozavam, ainda, de prestígio.
Fora da Suíça não havia salvação, e o engenheiro Manuel de Sousa Bandeira
se impôs o sacrifício de mandar o filho para o sanatório de Clavadel. A estada
ali – diz o poeta – quase nenhuma influência literária exerceu sobre ele. Mas,
páginas adiante, confessa que foi em Clavadel que, pela primeira vez, pensou, a
sério, em publicar um livro de versos. Teria a camaradagem com Paul Éluard e
Charles Picker estimulado esse propósito? Na verdade, o insulamento, a distância dos seus e da Pátria, a morte, que rondava, lhe bastariam, como estímulo.
Quando, sobrevinda a guerra de 1914, teve de regressar ao Brasil, estava preparado a assumir a posição que o aguardava nas Letras Nacionais. Só
faltava que a gente mais nova desencadeasse o Modernismo, do qual foi ele
precursor, “o São João Batista”, no dizer de Mário de Andrade.
Não acompanharei, aqui, a tão estudada biografia. Queria dizer somente isto: se fossemos considerar os acontecimentos em termos de Destino,
veríamos que este feriu a Manuel apenas o suficiente para lhe arrancar uma
obra que se podia ter dissipado na vida boêmia ou nos adejos diletantes.
Trouxe-lhe a doença, mas deu-lhe firmeza, paciência e altivez para vencê-la.
Escreveu Álvaro Lins, numa das séries do seu Jornal de Crítica:
Fecham-se todos os caminhos – o do bom êxito profissional, o do equilíbrio
doméstico, o dos amores, o da fortuna, o dos prazeres efêmeros, o dos suces331
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sos acidentais – e só fica o insubstituível caminho: o da porta estreita. E a
vida tem que ser perdida num sentido, para ser ganha no outro. Em Manuel
Bandeira há essa legenda de um ser humano que perdeu a vida no sentido
pessoal, para ganhá-la no sentido artístico. O problema que o destino colocou diante dele – concluiu o ilustre crítico – não foi o da felicidade, mas o
da glória.

Assim me parece. E deu-lhe glória em vida, favor que escassamente
concede. Como acentuei no início deste discurso, poucos escritores brasileiros
terão recebido, em seus dias, consagração semelhante. Basta lembrar que,
desde a vitória do movimento modernista, Manuel, o sábio, Manuel, o moderador, passou a ser o pontífice inconteste. Outro notável poeta, a quem ele
proclamava o maior, ganharia dimensões incomuns, vindo a tornar-se grande,
não apenas na Literatura Brasileira, porém no âmbito largo deste mundo contemporâneo, demolidor de fronteiras. Mas do próprio Drummond vinha a
palavra mais carinhosa na aclamação ao velho bardo.
E, no tocante à influência que Bandeira exerceu, todo o mundo sabe
que ninguém, entre nós, se viu mais cercado de admiração e de amizade.
Mesmo antes de o movimento modernista ganhar força, o quarto do enfermo
já era meta de peregrinação. Depois, que esplêndido grupo de escritores e de
artistas irá frequentá-lo, estes coexistindo, aqueles substituindo-se no tempo!
Carinhosamente, passam a suprir a família que Manuel perdeu e a preservá-lo
do isolamento ao mesmo tempo que o ajudam a resguardar aquela faixa de
solidão indispensável a que o artista crie. Ternas figuras femininas juntam-se
ao círculo. Umas lhe dão amizade. Outras, amor. Aos biógrafos do futuro
reserve-se o sugestivo capítulo.
Voltando à obra, veremos que os estudos a seu respeito se multiplicaram desde que o velho João Ribeiro escreveu sobre A Cinza das Horas em
1917. Seria temerário tentar reproduzir a longa série de nomes. Tanto a crítica oficial quanto a amadora desenvolveram, a propósito do autor, uma investigação ampla, diria, mesmo, exaustiva, que se renovava, sempre que Manuel
vencia um decênio a mais. O quinquagésimo, o sexagésimo, o setuagésimo, o
octogésimo aniversário e, finalmente, a morte do poeta deram ensejo a trabalhos preciosos, que nos instruem sobre a sua poesia, a sua personalidade, a sua
posição na Literatura Nacional.
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Através desses trabalhos, vê-se que Manuel foi “a vida inteira que podia
ter sido”, como conclui Otto Maria Carpeaux, no prefácio de Estrela da Vida
Inteira. E não aquela nostalgia da vida possível, irrealizada, “a vida inteira que
podia ter sido e que não foi”, de que nos falam os versos de “Pneumotórax”.
Quereria ele receber mais do que a vida lhe deu? Não creio. Nosso
poeta era desambicioso, só se mostrava glutão diante dos pratos da culinária
nordestina. Deve-se entender é que o bem recebido não compensou o bem
perdido, nem calou as “persistentes mágoas das peremptas feridas”.
Entretanto, Manuel recebeu o melhor daquilo que a vida pode dar, o mais
reconfortante, o mais duradouro, pois o resto será falácia ou apenas a vã satisfação de uma vã curiosidade.
Senhores acadêmicos,
Ao procurar, no espólio literário do meu antecessor, substância para este
discurso, que se sabe manco e pobre, foi que adquiri, aguda e severa, a consciência da inconsideração de um gesto, àquela altura, já irretirável, já sem remédio.
O estudo de um escritor por um escritor conduz a inevitável confronto.
Involuntariamente, a cada instante, retiramos os olhos de sobre o vulto estudado, para pousá-los sobre o nosso próprio vulto, e logo voltar ao objeto da
nossa observação, num ir e vir de pêndulo, que avalia e mede. E isto, quer se
trate ou não de grandezas comensuráveis e haja ou não esmagadoras desproporções. Afinal, só encontramos as medidas alheias por intermédio das nossas
próprias medidas.
Eu conhecia a obra poética de Bandeira, acompanhara-a desde quando,
numa república de estudantes, em Belo Horizonte, pus as mãos no volume
Poesias, que reuniu, em 1924, A Cinza das Horas, Carnaval e O Ritmo
Dissoluto. Dessa quadra, gravado pelo entusiasmo, ficou-me na lembrança o
“Madrigal Melancólico”. A crítica não o inclui entre as melhores realizações
do Bandeira pré-modernista, talvez por achá-lo um tanto declamatório e conceituoso. Mas era precisamente o que pedia a minha jovem admiração, e esse
poema pareceu-me o mais belo do livro, embora eu amasse, com igual fervor,
a “Balada de Santa Maria Egipcíaca”, os “Meninos Carvoeiros”, ou o imprevisto “Vulgívaga”. E que direi do balãozinho de papel, que o filho da lavadei333
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ra encheu com o seu soprinho de tísico e, subindo, subindo, foi cair nas águas
do mar alto?
Se nunca perdi de vista a sua poesia, o mesmo não poderei dizer de suas
páginas de prosa, que eu não adivinhava tão abundantes. Só as lera, até há
pouco, em reduzida parte. Por que essa negligência, que deixou tão lacunoso
o meu conhecimento naquilo que a prosa contemporânea oferecia como raro
modelo de ductilidade, finura, graça descuidada ou puro abandono lírico? Por
que terei deixado de ler o prosador, eu que admirava tanto o poeta?
Diria que na própria admiração se encontra a raiz desse pecado. A figura de Bandeira fixara-se, em meu espírito, como a do poeta, por excelência, e a
glória deste ofuscava a do prosador. Culparei, um pouco, a crítica. Estudando
preferentemente o poeta, não nos falava do Bandeira das crônicas e dos
ensaios. Tampouco mencionava o Bandeira erudito em Música, em Artes
Plásticas, Filologia, e até mesmo o artesão espantosamente hábil e sabedor,
que, conhecendo os mais sutis problemas da métrica, fosse em nossa língua,
fosse noutras, em certo momento alijou, sem nenhum apego, aquele enorme
lastro de sabedoria, para buscar nos ritmos soltos a expressão desejada, que a
ciência do metro não lhe dera.
O certo é que, fascinado pelo poeta, eu, burocrata de poucos vagares,
agrilhoado a tarefas opressivas e estéreis, fui protelando sempre o contato
com a prosa límpida, airosa, cheia de movimento e de novidade, que ele nos
oferecia. Entregara-me a ambicioso plano de leituras sistemáticas, em áreas
não essencialmente vinculadas à dos meus imediatos interesses. E a esse plano,
apenas empreendido, nunca levado a termo, sacrifiquei não poucos instantes
do melhor regalo.
Fechado viveu, por muito tempo, o volume das Crônicas da Província
do Brasil. À espera de vez, na fila que a minha inadvertência criou, esteve,
delongados anos, o Itinerário de Pasárgada, livro único em nossas Letras. O
mesmo aconteceu aos estudos sobre Gonçalves Dias, Antero de Quental,
Castro Alves, e a tantos outros escritos preciosos, como aquele sobre o
patrono da Cadeira que aqui ocupava, a aliciante figura de Júlio Ribeiro.
Acadêmico disciplinado, não descuidara de também examinar a obra do fundador Garcia Redondo e do sucessor deste, o poeta Luís Guimarães Filho.
Fê-lo com tal mestria, que nada me deixou a dizer neste discurso.
334

DISCURSO DO SR. CYRO DOS ANJOS

335

Concluindo: quase todo o Bandeira prosador, mestre de prosadores,
que se despediu nas leves, cristalinas páginas de Flauta de Papel e Andorinha,
Andorinha, quase todo esse Bandeira permaneceu guardado, para encontro
que se adiava e só agora se realizou. Jamais me ressarcirei de tal dano: a leitura, nesta estação da vida, já não produz os mesmos réditos que em quadras
passadas, mais fecundas.
Tomemos, porém, àquele involuntário confronto de que vos falei. A
frequentação do Bandeira poeta já me desencorajava de pensar na Cadeira que
deixou neste recinto. Um argumento me poderia ainda aliviar os escrúpulos.
Tratava-se de grande poeta, não havia dúvida, e eu sempre me tivera na conta
de romancista menor. Mas Poesia é Poesia, Prosa é Prosa. A vaga não se vinculava, especificamente, àquele ramo literário.
Com esta ideia procurei confortar-me, quando aos generosos acenos de
um dos vossos ilustres companheiros – meu velho amigo Aurélio Buarque de
Holanda – cederam as razões em que se escudava o meu retraimento. Vinte
anos tinham decorrido desde o dia em que, pela mão de outro amigo, o caro
Peregrino Júnior, eu viera assistir a uma de vossas reuniões. Da cordial acolhida que então me dispensastes nascera-me o desejo de participar do vosso convívio, nesta Casa que nobres espíritos, veneráveis vultos nos legaram, e onde,
no presente, se reúnem tantos escritores a quem prezo e admiro.
Mas a honra desse convívio não se alcança sem porfia, e, avesso a porfias, arquivei a minha veleidade. Convencido, afinal, apresentei-me agora, e
vós me acolhestes com uma benevolência que nunca poderei agradecer-vos
suficientemente. Poucas passagens de minha vida me dariam ideia tão nítida
da exígua parte que nos toca em certas decisões nossas. Quando, meio perplexo comigo mesmo, me vi candidato – e logo à vaga de Bandeira! –, tentei,
repito, convencer-me de que não ia, propriamente, ocupar a Poltrona deixada
pelo poeta, mas apenas preencher um claro tornado anônimo. Pois bem: assim
que obtive os vossos sufrágios, a minha consciência voltou a inquietar-se.
João Ribeiro, ao ocupar a Cadeira de Luís Guimarães Júnior, disse que
sua grande alegria se deixava turbar pela tristeza de uma grande humilhação –
a de suceder ao ilustre poeta. Parecia-lhe que a outro poeta, e da mesma estatura, devia caber o elogio do morto. O ilustre filólogo, já então divorciado
das musas, sentia-se incapaz de compreender os poetas, pelo menos os gran335
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des, a quem ele via como “astros de elipse longa, que parece não obedecerem
ao sol comum e que não se podem contemplar sem um secreto terror e assombro”. Para compreendê-los – imaginava – “seria preciso ter a constituição original e própria desses seres, a mesma densidade e fluidez que lhes é própria”.
A esse João Ribeiro meio hiperbólico, nada parecido com aquele outro,
que depois conheceríamos, tão sutil no manuseio dos pesos e das medidas,
José Veríssimo replicou, amistosamente, que, afinal, os poetas não eram aquele
bicho-de-sete-cabeças. Para entendê-los, basta sermos homens e sermos humanos. A grande Poesia, desde Homero até Tennyson, é clara, simples, natural.
Não lembrei as palavras de João Ribeiro com o intuito de adaptá-las à
circunstância em que me vi. Ao sentimento de que fui tomado não lhe chamaria eu humilhação, palavra que, no caso, entremostra orgulho ferido. Assim,
escreveria “vexame”, ou melhor, “constrangimento”, onde o mestre escreveu
humilhação. Constrangimento seria a palavra justa, pois não consegui convencer-me de que iria preencher uma vaga sem dono, aberta no quadro acadêmico. Ao pensar na Poltrona vazia, em que se assentou o poeta, sentia-me
como alguém que houvesse herdado roupas demasiado folgadas e fosse compelido a vesti-las.
A leitura do Bandeira prosador agravara esse desconfortável pensamento. Em vão descobri que, numa crônica publicada em 1957, ele me incluía
entre alguns escritores que lhe aprouvera encontrar nesta Casa. Tal manifestação, tardiamente conhecida, muito me comoveu, porém os escrúpulos subsistiram. Ocupo, constrangido, o seu lugar. Procurarei, com devoção, dar ao
eminente homem de letras aquilo que não lhe foi dado nesta fala canhestra.
Não tive o privilégio de pertencer à sua roda íntima: frequentei-o pouco. Já o
conheci numa altura em que as aproximações se tornam menos fáceis. Tolhia-me o receio de lhe perturbar o repouso, o estudo, a meditação. Aconteceu
também que as ocupações da vida me levassem a outros meios, a outros cuidados. Estimava-o e admirava-o a distância.
Percorrida toda a sua obra, folheado o principal que sobre ela se escreveu, ouvidos alguns amigos do poeta e lidas as cartas por outros recebidas,
posso, agora, senti-lo mais próximo, talvez, mesmo, chegue a vê-lo, como o
viu o restrito círculo de amigos íntimos. Procuro aprofundar, em mim, o
conhecimento desse Manuel cheio de antagonismos, fecundo em contrastes,
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nada captável às primeiras tentativas de compreensão. Manuel foi grande,
principalmente porque enfeixava inumeráveis Manuéis. O Manuel triste e o
Manuel jovial. O Manuel afável, discreto, mesurado, e o Manuel passional,
energúmeno, capaz até de truculência, não quando o ferissem – pois recebia
os doestos com tolerância, manha, e às vezes bom humor –, mas quando
sequer arranhassem o menor dos seus amigos. Quantos Manuéis a desafiarem
o analista afoito, que tente agarrar-lhe a alma! Aqui, finge de cínico, ali o
temos irônico ou zombeteiro; há pouco, parecia seco, ríspido quase, e agora se
desmancha em ternura, pensando em Ovalle, Rodrigo, ou na trinca de
Curvelo... Que Manuel vos apresentarei, no final deste longo discurso? O
Manuel faceiro, gostando de ser fotografado, filmado, gravado e entrevistado,
ou o Manuel que se encaramuja, com astúcia, preservando a sua solidão, para
se entregar à nobre lavoura da Poesia? Falar-vos-ei do Manuel obsequioso, o
Manuel das amizades perseverantes, ou do Manuel dos rompimentos ásperos,
que se desfaz dos livros de Éluard e apaga da parede o nome de Pablo
Neruda? Mostrar-vos-ei Manuel brigando ou Manuel querendo fazer as
pazes, só não as fazendo porque era de Pernambuco, embora sem a faca de
Pernambuco?
Como aqueles que de perto o cercavam, hoje vejo e ouço, a cada instante, Manuel e o seu pigarro, Manuel e o seu sorriso, Manuel e a sua dentuça,
Manuel e os seus mistérios, preparando o café matinal e depois de novo se
deitando, para pensar na vida e nas mulheres que amou. A esse Manuel – dez,
vinte Manuéis, encarnados num só Manuel verdadeiro –, não trago aqui apenas as palavras de reverência, que a sua obra impõe. Trago, também, carinhos
de amigo, que não pude levar-lhe nos dias do seu viver, longo viver de alegrias
escassas e penares muitos, mas tocado de beleza e de heroísmo.
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De quem serão, Sr. Governador, senhores acadêmicos, senhoras e
senhores, os versos que vou ler? Escutai-os:
Sem rima nem metro
no ritmo do suspiro, do gemido
dialoguei com a Morte
que na riba do Aqueronte passeava
entre o Mantuano e o Florentino.
Não é caveira, esqueleto,
nem traz ao ombro a foice longa –
mostrou-se bonita moça
de compassivos olhos, castos gestos.
Sorriram os Divos ante a arenga,
na hora do aperto – pensariam –
cada qual se arranja como pode.
Se fiz verso ou prosa, importa pouco,
fui à raiz da aflição, descarnei-a
Aos poetas de ofício
pedido vai:
não castigueis com vosso reproche a Belmiro Montesclarino,
339
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menestrel dos mais pobres.
(O de Mariana
pelos caminhos
de romaria
ouro de lei
distribuía.)
E sobraçando a desconjuntada lira
aqui me despeço das nobres damas e cavalheiros
que na simpatia e na amizade
superlativamente me honraram
aplaudindo esta fraca função.

Formulada a pergunta em outro ambiente e circunstância, eu decerto
ouviria um quase unânime – “Como saber? Adivinhar é proibido!” Mas, nesta
circunstância e neste ambiente, e, mais, com aquela chave do “Belmiro
Montesclarino”, a resposta não apresenta dificuldade: é de Cyro dos Anjos o
poema. Contudo, o espanto há de ser, praticamente, geral: talvez nem pela
cabeça de meia dúzia dos presentes passasse que o grande prosador é também
poeta. Sim, poeta ele é e foi o enfarte a sua musa. Musa que lhe inspirou, em
1963, doze poemas – os Poemas Coronários, “Lira ingênua / de Belmiro
Montesclarino / Cavaleiro da Ordem Hospitalária / e / Escritor Menor, /
Membro da Academia dos Angustiados. / Compostos / durante a
Enfermidade / do Autor, Que, segundo se Verá, / é Imperito nas Artes
Poéticas / Mas / em Temerário Assomo / Quis Dar Expressão / às Visões
e Efusões / das noites / em / claro”.
Em carta a Mestre Aires da Mata Machado Filho, confessa, após declarar que não considera o livro (em edição de cem exemplares, de alto luxo)
como peça literária:
Seriam apenas uma espécie de testamento. Achei que ia morrer, queria dizer
umas coisas, e essas coisas recusavam os trilhos da prosa. [...] Escrevi-os [os
versos] quase imobilizado no leito, depois que as dores do enfarte cederam.
[...] Estava tremendamente deprimido e chorava como um herói romântico, eu
que nunca fui chorão!
340

RESPOSTA DO SR. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

341

No poema inaugural, louva, franciscanamente, o
... Irmão dia
que com o fogo da alvorada
espanta o Anjo da Morte.

Versos menores, circunstanciais, apesar de alguns irrecusavelmente
belos, como aquele “no ritmo do suspiro, do gemido”, com a pungitiva assonância dos is. Porque o poeta Cyro dos Anjos comparece, de verdade, e com
alguma frequência, é no Cyro dos Anjos prosador.
Não no ensaísta de A Criação Literária, obra de ocasião, apanhado de
releituras e leituras feitas para atender, como declara, à curiosidade teimosa de
antigo aluno seu de Literatura na Faculdade de Filosofia de Minas Gerais.
Apanhado, inteligente, lúcido, abrangente de não pequena bibliografia; e,
claro, bem escrito. Contudo, não é o ensaio gênero por onde se possam, em
regra, aferir as virtudes de poeta subjacentes no prosador, e muito menos se
acha entre os gêneros em que Cyro dos Anjos está no seu elemento, como o
peixe dentro da água.
Como o peixe dentro da água está ele – isto, sim – é no Romance e nas
Memórias.
Com efeito, Sr. Cyro dos Anjos, vossas páginas de romancista e memorialista, poucas para a nossa gula, mas essenciais, vos incluem na categoria dos
autores para serem mais de uma vez versados e conversados. De O
Amanuense Belmiro, vossa estreia, que, por si só, bastaria para vos dar assento
na Cadeira que nesta Casa viestes a ocupar, diz um crítico da altura de
Antonio Candido ser, sem dúvida, obra-prima – lida por ele já cinco ou seis
vezes quando, há um quarto de século, sobre ela escreveu. É –acrescenta – “o
livro de um homem culto”, razão por que “ressoa tão diferente no nosso
meio, com um som de coisa definitiva e necessária”.
Vai para ele a minha predileção, embora o segundo, Abdias, seja psicologicamente mais trabalhado, mais fino.
São ambos de peso, decerto: este, tem mais força; aquele, mais graça; O
Amanuense é alado, arielesco, e Abdias prende-se mais à terra; um tende mais
para o mágico; o outro, para o lógico. Constituem, em boa parte, uma longa
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ruminação interior, uma série de avanços e recuos, de marchas e contramarchas, em torno das poucas certezas, e dúvidas muitas, do amanuense e do professor, devorados pela autoanálise.
Há, entre eles – incluíveis (segundo a classificação de Wolfgang
Kayser) na categoria “romance de personagem”, “propenso para o subjetivismo lírico e o tom confessional” –, analogias evidentes, e já muito proclamadas. Abdias personagem prolonga e completa a personagem Belmiro. A timidez, o humor e o lirismo, comuns aos dois, além de uns traços de cepticismo,
de raiz sobretudo anatoliana, acham-se mais presentes no segundo que no primeiro. Com razão ressalta Álvaro Lins, como prova de ser Abdias menos tímido, a circunstância de se haver casado, enquanto Belmiro se manteve celibatário. Em todo caso é lícito indagar se o casamento do professor não está no
âmbito das virtualidades da história do amanuense; se não é o próprio Belmiro
quem, metido na pele de Abdias, se decide ao matrimônio. Romance aberto,
deixando os destinos em suspenso, inconclusos, O Amanuense Belmiro permite essa hipótese. A história de Abdias já o apresenta marido de Carlota; e seria
de interesse conhecermos os antecedentes dessa ligação, de que talvez Belmiro
fosse capaz desde que – sendo sua castidade, afinal de contas, relativa – topasse com a mulher em quem visse a condição animal, e não a de mito. Esta
mulher poderia ter sido Jandira, assaz capitosa, não fosse ela marcadamente
arisca, inclinada à misogamia. Carlota, quero crer, não terá sido objeto de paixão do professor: o amor que este lhe dedica, no romance, é mais razão do que
paixão. É o dia a dia do amor. Tão tímido e respeitoso em relação a Gabriela –
projeção, até certo ponto, da Carmélia geradora do mito arabeliano, do romance antecedente –, o inquieto Abdias é calculista e algo frio com a esposa. Em
face de Gabriela, já viúvo (pesar da diferença dos anos), não se decide, como
Belmiro não se decidira em relação a Carmélia. O ente mítico persiste. O ter
Abdias o duplo da idade de Gabriela não seria, penso eu, razão de maior
importância para o professor não tentar a sério o casamento. Não. O motivo
real é a necessidade de persistência do mito no espírito abdiano. Já dizia
Belmiro que a sua união com Carmélia não baniria os mitos. Porque: “Mito
tocado é mito morto, e a imaginação busca outros, sentindo-se ludibriada.”
Porém as analogias entre os vossos dois grandes personagens não representam, Sr. Cyro dos Anjos, nenhum sinal de fraqueza criadora. E também de
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Álvaro Lins, mestre da crítica, a afirmação de que pertencerdes “à família dos
escritores de um só livro em vários livros, como obras que se desdobram e se
comunicam como se fossem uma só”, é “um caráter, uma espécie de criação
literária”, e não um defeito. E, assinalando a influência de Machado em vossa
obra, acentua que “isto de modo nenhum significa que a posição intelectual
do romancista mineiro seja subserviente ou secundária”. Não sois – acrescenta ele – “um imitador ou um copista, mas uma natureza humana semelhante à
de Machado de Assis e que por isso mesmo encontrou no criador de Brás
Cubas certos recursos e estímulos especialmente adequados para a sua natural
expressão literária”. E mais: “nunca por inspiração de outras obras seria possível a criação de livros tão densos em conteúdo humano e estético como O
Amanuense Belmiro e Abdias.”
Aliás, observa Antonio Candido, no seu estudo acerca de O Amanuense, que, tendo-se falado tanto em Machado a propósito de vós, ninguém se
referiu à “diferença radical” que vos distingue do patrono desta Casa: “Enquanto Machado de Assis” – diz o crítico –, “tinha uma visão que se poderia
chamar dramática, no sentido próprio, da vida, Cyro dos Anjos possui, além
dessa, e dando-lhe um cunho muito especial, um maravilhoso sentido poético
das coisas e dos homens.” E não é pequeno o elogio.
Mas – bem machadiano, deliciosamente machadiano, é o capítulo
“Finados”, de O Amanuense:
Defunto metódico esse que deliberou morrer no próprio dia de Finados, poupando, aos seus, visitas extraordinárias ao cemitério. Aproximei-me do local e
fui deitar, também, minha pá de terra ao morto. O coveiro não se assemelhava em nada ao de Vila Caraíbas, que enterrava as pessoas com um pesar
que se adivinhava sincero, amigo que era de todos. Lembra-me que, informado da morte de um compadre, não encontrou outras palavras, senão
estas, para exprimir à viúva sua grande dor: “Console-se, arranjarei uma terrinha virgem para ele...”

Assim também os capítulos “Um Vira-Latas” e “Agradeço-vos os
Salpicos”. E não menos este passo, no qual o amanuense, “velho profissional
da tristeza”, confessa haver amanhecido com certo peso no coração, peso que
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é uma soma de sua melancolia “com um pouco daquilo a que o Silviano
chama ‘inquietação fáustica’”, e ajunta:
Depois de nossa última conversa, achando bonita a expressão, dei para me sentir
um tanto ou quanto fáustico. Grande coisa é encontrar-mos um nome imponente, para definir certos estados de espírito. Não se resolve nada, mas ficamos
satisfeitos. O homem é um animal definidor.

De Gabriela escreve Abdias, em um de seus numerosos acessos de lirismo:
“A fronte e o colo, claro e doce, emergiam do azul desmaiado das rendas, como uma rosa branca que pendesse, solitária, de um vaso.”
Ora, aqui fostes, de leve, traído pela memória, “velha cidade de traições” (no metaforizar de Machado), em um de cujos “becos escuros” se
escondera isto, do Quincas Borba: “Rubião admirou-lhe ainda uma vez a figura,
o busto bem-talhado, estreito embaixo, largo em cima, emergindo das cadeiras
amplas, como uma grande braçada de folhas sai de dentro de um vaso.”
Traição leve, insisto; mas comprobativa do influxo que em todos nós
exercem as grandes admirações, sobretudo aquelas que remontam à meninice,
como a vossa admiração ao velho mestre. Não esquecer quanto são numerosos os rios que deságuam no largo mar do próprio Machado de Assis.
E, porque de influências estou falando, cabe recordar outra, da maior
altura: nada mais nada menos que de Proust, vosso autor de cabeceira, talvez
mais que outro qualquer. Não é preciso ser um proustiano – e infelizmente
não o sou – para reconhecer nesta passagem de O Amanuense uns toques das
pegadas do autor de Em Busca do Tempo Perdido:
Já estava palmilhando a terra vaga do sono, para frente, para trás, segundo a
luta surda que se trava em nós, entre uma parte do eu, que aspira ao abandono, e outra que contra ele reage, talvez pelo receio inconsciente que inspira o
adormecer, imagem da morte; ganhava-me o corpo uma doce lassidão, e o
espírito se embebia no torpor que afrouxara os nervos; apenas impressões
vagas, prestes a se apagarem, me vinham das coisas, e a uma reminiscência
tênue, quase a esvaecer, reduzia-se esta lembrança permanente com que, no
estado de vigília, a memória sustenta, a cada instante, nossa precária unidade
psíquica, ligando o momento que passou ao momento presente. De corpo e
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espírito, achava-me, pois, preparado para o repouso e já me aconchegava,
repetindo, instintivamente, as posições do embrião no ventre materno, quando, arrancando-me daquele quebranto, o cão dos fundos se pôs a ladrar, com
um método que indicava disposição sólida de latir pela madrugada toda.

Glória positiva é, para um escritor, apresentar influências como as que
em vós acabo de apontar. Não faltou a Goethe – e mais era Goethe – humildade para proclamar, nas Conversações com Eckermann:
Fala-se continuamente em originalidade, e afinal, que quer dizer isso? Logo ao
nascermos começa o mundo a agir sobre nós, e assim prossegue até o fim.
Que podemos chamar nosso, propriamente, senão a energia, a força e a vontade? Se eu pudesse dizer quanto fiquei devendo aos meus grandes predecessores e coevos, de mim não restaria grande coisa.

Criastes dois tipos – Belmiro e Abdias – dos pouquíssimos destinados
a permanência na Ficção Brasileira; e criastes um grande mito, não menos
duradouro: Arabela. Sois, assim, um demiurgo e um miturgo.
Menos feliz que os anteriores é o romance Montanha. Melodista, abalançastes-vos à polifonia, e o resultado não correspondeu ao vosso propósito.
Em entrevista ao Suplemento Literário do Minas Gerais (número comemorativo de vosso sexagésimo aniversário), Valdemar Versiani dos Anjos, vosso
irmão, e escritor de classe, acha que Montanha “não ‘rimou’ com o clima de
Cyro”; e que “as personagens dessa obra não têm a força e a duração de
Belmiro ou do Professor Abdias”. “Entretanto – ajunta –, a figura feminina
‘rimava’, e esta pode fazer durar o livro.”
Figura dramática, pungentemente humana, essa, Ana Maria, digna de
ser por vós retomada, em outra obra onde venha a constituir nitidamente o
centro da ação.
A parte política de Montanha peca por se tratar de romance à clef,
onde pessoas e fatos estão, a despeito de todos os disfarces, muito próximos e
presentes à memória do leitor, de jeito que o livro mal se pode firmar na posição independente de obra artística, prevalecendo o contingente da vida real ao
duradouro, desejavelmente eterno, da vida da criação. Todo um jogo de simulações – no tempo, no espaço geográfico, na toponímia –, foi insuficiente
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para que deixasse a obra de confundir-se com os modelos captados no real, e
até de a eles se sobpor. Em suma: a realidade estrangulou a ficção.
Ao quase naufrágio, porém – repito –, escapará o vulto humaníssimo
de Ana Maria, em cujo diário pondes este fino conceito:
“Mas... pode alguém saber em que momento isto começa? Quando o
amor se revela já existe por inteiro. Como desabrocha pela manhã uma flor
que à véspera, ainda em botão, passara despercebida.”
Consolai-vos da queda, Sr. Cyro dos Anjos: tendes os títulos, bem
altos, dos dois romances anteriores – garantia do pulso do ficcionista.
Lembrai-vos de Thibaudet, que, mostrando, em Flaubert, o desnível entre
obras mais recentes e mais antigas, escreve: “O progresso regular de obra
a obra nunca existiu em nenhum escritor. [...] O que se deve ter em vista não é
uma linha com altos e baixos, é um conjunto, uma região moral e literária em
sua duração e em sua complexidade.”
E, no vosso caso, o conjunto é bem significativo: a dois romances de
altíssimo plano acrescentais um livro de reminiscências capaz de ombrear com
eles em substância literária.
Vossas Explorações no Tempo revelam um Cyro dos Anjos da linhagem dos nossos memorialistas mais insignes. Da fisionomia da obra – fisionomia particular e própria – direi aproveitando elementos da orelha do volume, assinada “M. N.” (mas em verdade do próprio autor), e na qual se finge
resumir entrevista concedida por ele “sobre como enfrentou o problema da
captação do passado”. Dou a palavra a Cyro dos Anjos:
Basta às vezes um raio de sol oblíquo [...] para que sejamos, como noutra
máquina de Wells [refere-se, é claro, à Máquina de Explorar o Tempo], transportados às fronteiras mais remotas do perdido reino da infância.
Esculpindo no arvoredo uma forma nova ou mostrando-nos, ao canto
da janela, o vaso de begônia antes não percebido, esse toque de luz suscitará,
no “eu” profundo, a súbita eclosão de certos dias por completo esquecidos,
ou de que só guardávamos esbatida imagem, sem traço de pensamento, de
pulsação vital: a tarde em que o rapazinho, sepultado em nós, brigava com a
namorada, ou aquela outra em que firmemente prometera jamais deixá-la
enquanto vivesse.
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Adiante:
[...] não quis dar unidade arbitrária àquilo que se apresentou descontinuadamente à sua lembrança. Aqui e ali, o real ter-se-á prolongado na esfera do possível, nunca, porém, a ponto de falsear o vivido.

Montes Claros, a cidade natal do memorialista, aparece, na obra, como
Santana do Rio Verde, pela razão – e aqui ele recorre a palavras de Maritain
–, de que “o poeta, à semelhança do menino, entende que, chamando as coisas pelos nomes de sua predileção, consegue domesticá-las e com elas construir o seu paraíso”. Assim denominada, fica a cidade “liberta da geografia e
da história para atingir a sua verdadeira essência”.
No livro, usa um processo de filtragem: da memória – dirá no capítulo
7 –, quer “apenas a essência das lembranças”.
Falta-me tempo para dizer destas Explorações quanto elas me sugerem.
Nelas o memorialista ilumina muitos aspectos do romancista. “O apaixonadiço” que é Belmiro e é Abdias já se mostra, nelas, de longo a largo.
Pelos nove anos (como fostes precoce!) é vossa inflamadora paixão
Maria da Glória, que já ia nos seus dezenove, ou vinte, de “grandes e negros
olhos à Segundo Reinado”, e que ao violão cantava “as mais lindas modinhas
deste mundo”. E em vosso peito as modinhas, o luar e as donzelas inoculavam – contais –, “desesperados amores que nem mesmo aspiravam a ser correspondidos, pois a amada, por definição, havia de sobrepairar, distante e
intangível como uma deusa. Amores que se alimentavam de sua própria
chama, encontrando em si mesmos o seu objeto.”
Mas – há tantas outras! Uma delas, Risoleta, que, “com a sua voz de
flauta e fonte, cantava hinos à Virgem, nas novenas de maio”, e era, “para o
pobre menino”, “o Dia e a Noite, a Lua e o Sol”.
E Priscila, com quem trouxestes vivo amor, que vos abriu no coração
uma chaga, talvez não muito funda, pois Nazaré, vossa parenta, em cuja casa,
estando de viagem, vos hospedastes, não tardou a ser o alvo de vossa paixão?
Fulminado vos sentistes por ela, que tinha tudo para vos arrasar, “inclusive o
negrume dos olhos sobre o branco-mate do rosto, as tranças de retrós, que
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amarram e não soltam mais, e o ar nostálgico e cismador das mulheres de
Andrea del Sarto”.
Porém, na véspera do retorno a Santana, a ânsia de rever Priscila já
devorava a saudade da cismativa Nazaré.
Nem tardará muito que, em Buenópolis, reencontreis Florisbela, companheira de infância. Estava “no esplendor de moça feita”, e o “apaixonadiço” coração de pronto pegou fogo.
E não quereis que vos digam volúvel:
Não me chamem de volúvel nem desfaçam da seriedade dos sentimentos que
me empolgavam. Meu amor era demasiado grande, para que uma só criatura o
retivesse. Nesse universal amor cabiam Florisbela, a Signora Paola e várias
mulheres mais, inclusive Nazaré e Priscila. Eu movia-me para o amor, sem
escravizar-me às formas em que ele se individuava.

Mais para diante:
Talvez Florisbela e a Signora Paola, tais como as estações perdidas no mapa,
os vales que se estendiam em torno delas, as montanhas que as encobriam, a roseira à margem da via férrea, tudo, enfim, que me extasiava a vista, me trouxesse,
já àquele tempo, em forma embrionária, a lacerante ideia de que o belo não passava de um arranjo efêmero no mar eterno de coisas que se agregam e se desagregam. Arranjo efêmero que – ai de mim! – eu jamais poderia reter.

Apesar de toda a castidade – e ainda tão jovem –, mais de uma vez vos
sentastes ao lado de Priscila, com quem rompêreis, no automóvel da tia
Perpétua, e:
“Ficava apertado, entre as duas, pois a velha possuía ancas descomunais.
Eu abençoava essas ancas, que me atiravam contra o leve e perfumoso corpo
daquela em quem Simonetta Vespucci se reencarnara.”
Rompido com ela, tereis talvez suspirado, mas, como havíeis declarado
oficialmente nada mais haver entre os dois, mantivestes a palavra, “Deus sabe
como”. O certo, porém, é que vos beneficiastes do aperto.
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Contudo, éreis, vós e os vossos amigos, “tímidos e pudicos” diante das
amadas, que acháveis honesto “não fossem objeto de desejo, e sim de pura
adoração”.
Mas:
“Não nos fazia mossa despencar das alturas do amor platônico sobre
aquele pobre e triste charco” da Rua do Marimbondo.
Contemplador de estrelas, Órion tornou-se vossa predileta, porque
nessa constelação brilhavam as Três Marias. Brigado com Risoleta, ou com os
vossos companheiros, vos estendíeis na grama e quedáveis a contemplar o
Caminho de São Tiago.
Precoce no gosto da leitura como no gosto do amor, falais, nas
Explorações, de Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo, as
Memórias de um Médico, sucessores, na vossa predileção, das aventuras de
Arsênio Lupin e de Rocambole. E não tardareis a passar a Vítor Hugo.
Contribuição de valia ofereceis para o folclore, de que vos mostrais
curioso. Descreveis, por exemplo, a marujada (chegança lá nas minhas
Alagoas), e, ao contrário de outro grande memorialista, Graciliano Ramos,
que penteia o Português do material colhido na boca do povo, usais deixá-lo
autenticamente desgrenhado:
Eu estava na estação
Quando o meu amor chegou,
Deu um vento na roseira,
O salão encheu de flor.

Graciliano haveria anteposto um “se” àquele “encheu”, não admitindo,
em produção popular, “o salão” como objeto direto”.
Não vos escapam superstições:
O telheiro do pátio recebeu todos os nossos dentes-de-leite, pois a velha
[Luísa Velha] exigia que os atirássemos para cima dele, gritando: “Mourão,
Mourão! Toma seu dente podre e dê cá um são!” Era imprescindível, senão os
definitivos jamais viriam. E tomássemos cuidado: se ricocheteassem e caíssem
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no chão, as galinhas poderiam comê-los; nesse caso, adeus dentes novos! Não
apareceriam nunca.

Da fazenda paterna das Quebradas belamente dizeis que se aninhava
“na intimidade da paisagem, à semelhança de um rio, de uma serra, de uma
pedra ou de uma árvore. Dir-se-ia que nascera do solo, como um fruto, sem
interferência do homem”.
E referis, com um toque metafísico, o “desenganado silêncio das fazendas decaídas –, [...] uma vida subjacente, abafada, que o Tempo desintegrou,
mas afinal triunfara sobre o Tempo”; e a “fórmula do patético imanente às
velhas fazendas, ou melhor, a composição da mágica substância que elas
segregam e que em nós produz o êxtase, a comunhão com as coisas”.
Assinalais a nossa proverbial dendrofobia: a Câmara de Santana do Rio
Verde não conseguira ajardinar o Largo de Cima, porque, segundo os comerciantes, “canteiros atrapalhavam o tráfego e árvores só serviam para feirantes
amarrarem os cavalos”.
Quando surgiu em Santana a motocicleta, tomou-se o povo de tal frenesi que
[...] um porta-voz do Bispado, pelas colunas da Sentinela, se julgou no
dever de advertir os desprevenidos: conquanto se associasse à população,
em seu legítimo júbilo, a Mitra não podia deixar de lembrar-lhes que o
Demônio, para melhor se insinuar nos lares santanenses, recorrera, com
astúcia, a meios aparatosos. [...] Convinha que as boas ovelhas observassem
o exemplo dos seus maiores e não se entusiasmassem demasiado com
motocicletas e quejandos.

Voltado bem mais para os homens que para os aspectos da Natureza,
apresentais, no entanto, esta incisiva observação fisiográfica:
O sertão das gerais é feio, ríspido e seco. Para oprimir mais ainda o coração
do viajante, acontece-lhe percorrer dezenas de léguas, a passo de mula, sem
encontrar ao menos um ranchinho ou qualquer sinal da presença humana. Os
escassos sitiantes penduram-se nas grotas, ao pé de algum olho d’água; a gente
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não os enxerga; o que se oferece à vista é só a vegetação enfezada, de troncos
retorcidos e folhas vermelhas de pó.
Quando o caminho apanha a crista das chapadas, amplas perspectivas se rasgam, escalonadas em ondulações que vão cambiando do verde
para o azul, até se diluírem na fímbria do horizonte. Tem-se a impressão
do mar. Isso, porém, não dura muito. Logo o cavaleiro de novo se
embrenha por entre as árvores raquíticas do tabuleiro, na infinda monotonia da paisagem.

Falais, com ironia, humor, ou malícia, de seres e coisas várias. Do
Mercado, “famoso pela variedade e discrepância dos pesos e medidas, só aferidas nas ocasiões em que a política mudava”. Porém – acrescentais:
“Honra se faça a alguns negociantes honestos, que usavam o quilo de
novecentas gramas, quando podiam reduzi-lo até oitocentas, conforme a jurisprudência local.”
Do para-raios instalado numa torre do campanário, e que os coriscos
evitavam, “como que receando cometer sacrilégio”, indo “cair na torre do
Mercado, onde auferiam dupla vantagem: assustar a assembleia de tratantes e
ter mais público para suas fuzilações”.
Aos criminalistas ofereceis boa matéria. Sob a capa do humor e da ironia, apresentais aspectos lamentáveis, infelizmente não privativos de Santana,
que, aliás, esclareceis, “ocupava posição assaz modesta em confronto com a da
Vila das Almas, onde, houvesse ou não eleições, as carabinas de papo-amarelo
funcionavam o ano todo, Só descansando um bocadinho nas intermitências
necessárias à correção do tiro”.
Note-se, aí, a miséria do crime político; melhor: eleitoral.
Rapazes descarregavam armas, no escuro da noite, sem produzir grande
número de mortes, talvez “por simples virtuosismo, apenas para enriquecer de
novos ritmos a sinfonia da noite santanense, amalgamando-os com o tropel
das mulas-sem-cabeça, dos gigantes, dos lobisomens e das bruxas”.
Vários dos presos de Santana tinham matado sem razão maior, “ou
para pegar seus quinze mil-réis, preço de tabela, naquele tempo de moeda
forte; ou, senão, só pelo gosto de ver o tombo do cabra, segundo diziam”.
Desafreguesada, a loja do Major Quintiliano
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[...] mostrava-se pura e virginal como sua filha Belkiss, cuja mocidade se consumiu na expectação do amor... [...] Belkiss confeccionava asas de anjo para as
coroações de maio. Quando morreu, deve, com um grande par de asas, ter
subido ao Céu, onde as solteironas virtuosas se indenizam da melancolia e da
solidão deste mundo.

E a figura do pai, austero, disciplinador, admirador de Rui Barbosa,
dado a acordar desnecessariamente cedo, numa cidade como Santana, e afirmando que, “se a Nação madrugasse como o Conselheiro, as coisas não andariam tão mal”?
Com ele não se brincava: nem o contentamento suscitado por alguma
concessão generosa de sua parte poderia exprimir-se espalhafatosamente, para
não o escandalizar e irritar.
A Mãe, “sombra doce, mas distante”, herdara
[...] o temperamento dos Versianis, que, sendo de procedência italiana, antes
pareciam ingleses, pelo ar cerimonioso, contido, se não frio. Não me lembro
de que me haja feito outro afago, além do olhar manso que acaso pousava em
mim. Em Santana, acariciar meninos era coisa desacostumada.

E o avô médico, generoso, mas distraidão? Dele contais que, “chamado
a atender uma senhora que se sentia mal, disse-lhe, com uma palmadinha no
ombro, querendo significar que estava grávida: ‘Não é nada. Não é nada. São
artes do Sobreira!’” “Ora” – acrescentais –, “a dama [...] era esposa do Sr.
Amaral, da firma Sobreira & Amaral, e meu avô trocara os nomes, desastradamente. Mas o homem teve a presença de espírito de responder: ‘Sobreira, não,
Seu Doutor, a sociedade é só na loja!’”
Fora da família, lembremos o Cel. Pedro Araújo, hiperbólico a ponto
de afirmar que possuía porcos em tal abundância que, “ao vender uma partida, jamais os contava por cabeça, e sim pela fração de tempo que a manada
gastasse ao atravessar a porteira do curral. Assim, vendia quinze ou vinte
minutos de porcos, e não 500 ou 1000 cabeças”.
Reservei para o fim desta galeria de tipos o de tia Perpétua, a da “inóspita
verruga”. Era, essa velha, useira e vezeira na citação de provérbios. Desprezava
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os muito corriqueiros, catava outros em antigos almanaques, e, não contente,
mostrava-se incansável em forjar outros mais. Como em Santana fosse pouco
difundido o hábito de presentear, sobretudo a meninos, o que se tinha quase
por escândalo, porque, já sendo eles arteiros, assanhados, não convinha dar-lhes
corda, a velha rosnava indignada quando alguém, “imitando hábitos forasteiros,
cometia tal imprudência”: “Quem a menino dá mimo é tolo supino.” E assim
vários outros, já existentes, ou de sua lavra.
Exemplos: “Tiveste filho? Andarás em sarilho; Gostas de alarido? Pede
filhos ao marido!”
De vossa experiência de farmacêutico aprendiz resultaram páginas das
mais belas: páginas onde, discorrendo acerca das drogas com que lidáveis,
citadas, personificadamente, com iniciais maiúsculas, entrelaçais o amor, a
lembrança de leituras, a Poesia, a sensibilidade vossa à pura magia verbal, ao
poderoso encanto das palavras.
Lástima não vos poder citar com largueza. Não deixarei porém de, em
síntese, dizer dos extratos fluidos, que não arrumáveis “segundo as comodidades do manipulador”, mas de acordo com a “força encantatória” que tais
substâncias possuíssem, isto é, o poder de vos transportarem “a ilhas desertas,
batidas por mares ignotos: Drósera, Cólquico, Beladona, Convalária, Polígala,
Jaborandi, Grindélia, Estramônio, Valeriana...”; da Tintura de Lírio-Convale,
que vos levava a pensar nos amores de Félix Vendesse com a Sra. de
Mortsauf, em O Lírio do Vale, de Balzac; da Tintura de Alóe, cujo nome vos
parecia “belo em si mesmo, como som puro, nenhuma imagem sensual despertando”; do Benjoim, da Baunilha, da Cáscara-Sagrada, do Hamamélis, do
Meimendro..., nomes cuja sonoridade vos influía “ação emoliente”, comunicando-vos “ao corpo uma preguiça voluptuosa”; das “drogas aristocráticas,
com fumos de gente importante”, ou das despretensiosamente plebeias – o
Ruão, a Cochinilha, o Alcaçuz, a Erva-Tostão ou das alegres, e das tristes,
“com ares de luto pesado”, e das que “tinham um jeito entre esperto e humorístico”; e o Creosoto de Faia, que, “pelo milagre de uma assonância”, vos
levava ao golfo de Biscaia; e a Centáurea-Menor, que vos embalava em “cosmogonias mitológicas, quando não em espaços siderais”; e a Canela-de-Ceilão
ou o Cravo-da-Índia, que, com seus “ares embarcadiços”, vos acendia no
peito “uma ambição marítima” que não vos atrevíeis a alimentar; e o Extrato
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Fluido de Cinco Raízes Aperientes, o qual, receitado para Priscila, adquiriu a
vossos olhos especial prestígio:
“Acariciei muitas vezes o frasco azul de rótulo gótico, imaginando que
o seu conteúdo, mais feliz do que eu, conhecera o mistério daquela doce boca
donde me viera o simulacro de um beijo, quando eu representava de Eixo da
Terra e ela de Primavera, no apólogo das Quatro Estações.”
Alonguei-me no citar, e de indústria, por não haver esta obra-prima das
Explorações no Tempo alcançado, de crítica e público, o excepcional acolhimento a que tem direito.
O penúltimo de uma família patriarcal de quatorze filhos, fostes criado,
como os demais, em regime de rija severidade. Contrastando com vossa mãe,
que perdestes aos quinze anos de idade e perpassa, em vossas memórias, como
sombra doce (a “Mãe Lolota, a mansa”, dos Poemas Coronários), de ternura
vigilante, porém sofreada (à maneira de tantas mães do meu Nordeste), o
“velho” Antônio dos Anjos, “sujeito a zangas e birras”, conquanto em regra
procurasse impor-se menos pelo autoritarismo que pela persuasão, era carne
de pescoço. Comerciante, fazendeiro, lecionava História, lia os modernos,
pitadeava o seu latim, traçava o seu Horácio, e, em matéria de respeito, não só
filial, senão também linguístico, trazia a turma inteira num cortado.
Aprendestes a ler aos quatro anos; e entre os oito e os nove rabiscáveis
um jornalzinho manuscrito. Tínheis dez ao lançardes O Civilista (este
impresso), nome devido à campanha de Rui, de quem era vosso pai fremente
partidário. Pela altura dos quinze-dezesseis, já líeis Machado, Eça, Herculano,
Camilo, Fialho d’Almeida.
O gosto da Língua Portuguesa, que vos transmitiu vosso pai, vos fez
sofrer, quando beiráveis os vinte anos. Ocupáveis cargo modesto na
Subinspetoria de Reclamações dos escritórios da então Estrada de Ferro
Oeste de Minas; e o açúcar vos amargou a vida. Escrevestes com cê-cedilha
essa palavra, cuja grafia usual era com dois esses. E fostes chamado à presença
do subinspetor, que entrou de sola: “‘Açúcar’ com cedilha? Onde já se viu?”
Ao começardes a dar as razões gramaticais daquela escrita, fostes asperamente interrompido: “Basta! Não me convenço! Fique sabendo – ouviu? –
que, enquanto eu for chefe na minha seção só se escreve “assúcar”, com dois
esses!” E terminastes perdendo o emprego.
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Depois, a serenata, as danças. Brilhastes como um razoável pé-de-valsa.
Bacharel, regressais a Montes Claros, onde abris banca de advogado. E
só vos apareceu um cliente. Caso de cobrança executiva, contra um velho
jogador profissional. Escrevestes-lhe uma carta, a que o velho respondeu com
lamúrias, lembrando antiga amizade de família. Como é que o menino que ele
tratara tão carinhosamente ia agora, homem feito, submetê-lo àquele vexame?
O jovem advogado se enternece, desiste da ação – e da Advocacia.
O advogado falhou. Falhastes, ainda, como homem de negócio, como
coroinha, como jogador de futebol; e – coisa muito para espantar em quem
revela tamanho senso musical na Prosa –, falhastes na Música. Ao violino
dedicastes, em vão, horas muitas, de que talvez houvésseis tirado proveito no
aprendizado de seu primo pobre, o tão brasileiro violão, ao qual poderíeis
acompanhar as modinhas entoadas com uma voz aceitável de seresteiro amador – amador nos dois sentidos –, ao luar caraibano (vale dizer, montes-clarense) e ao luar belo-horizontino. Em serenatas e pagodes Belmiro gastou –
gastastes –, as vitaminas do tronco dos Borba.
“Onde estão em mim” – perguntará o amanuense – “a força, o poder
de expansão, a vitalidade, afinal, dos de minha raça? O pai tinha razão, do
ponto de vista genealógico: como Borba, fali.”
As “serenatas e outras relaxações” também vos impediram prolongar o
“brilho rural” dos Borbas: em vez de fazendeiro de fato, como era desejo
paterno, tomastes-vos “fazendeiro do ar”. Porque – confissão de Belmiro –
“Eu não podia ouvir uma sanfona. Tocavam a Varsoviana e eu me dissolvia
(lá na Vila lhe chamavam Valsa Viana...).”
Assim lhe chamavam, igualmente, nas minhas Alagoas; e – permiti-me a
reminiscência – bem me lembra a Valsa Viana segundo a cantava em Porto
Calvo, para mim e meus irmãos, Maria Araquã, ex-escrava dos meus avós
maternos. Era assim:
Minha mãe, foi, foi, foi, {bis
Nunca mais me escreveu.
Oh que dor, oh que dor,
Oh que dor sinto eu!

{bis
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E adiante:
Passa via, passa via,
Passa via, viana.

{bis

Falhando em tantas coisas, viestes a vencer nas Letras, a que apontava,
desde cedo, a vossa verdadeira vocação.
O talento e gosto para elas – diga-se de passagem – é mal de família:
escritores são vossos irmãos Valdemar Versiani dos Anjos e Antônio
Versiani, e vossa filha Margarida, cultíssima, até hoje incapaz de vencer a
timidez, e que por isso não deu testemunho público de seus méritos, mas
escreve como gente grande; e o pendor para as Letras filosóficas, já manifesto
no filósofo Tatá, vosso tio, deu renome a Artur Versiani Veloso, primo
vosso, autor de vários trabalhos sobre a matéria, de que é professor na
Universidade de Belo Horizonte.
Sr. Cyro dos Anjos,
Sois dos mais dignos de pertencer a esta Casa: a um tempo criador válido e letrado sutil. “Bacharel em linguagem”, como achava deverem ser os
escritores o velho e amável Rodrigues Lobo.
Compreendeis, decerto, a importância do conhecimento da língua até
para o exercício da faculdade de pensar. Pensamos com palavras, e “em” palavras. Se aquele escultor do apólogo de Oscar Wilde só sabia pensar “em”
bronze, era porque em bronze se haviam transubstanciado as palavras, matéria-prima de suas concepções. A palavra não é, tão-só, o veículo do pensamento: é a própria “matéria” dele.
Para Paul Valéry, a Literatura “é um exercício de linguagem, uma busca
rigorosa da linguagem pura e essencial, a construção de um universo de palavras que, subtraído ao acaso, se afirma como um ser autônomo.”
Não vos lançais ao papel – “às resmas”, como espirituosamente costuma dizer o fino escritor meu amigo Herberto Sales – a uma simples aragem
da especiosa inspiração. A ela nunca vos abandonais, porque sabeis quanto ela
expõe a descaminhos. Antes, ides a cada passo policiando-a, sujeitando-a,
subjugando-a, num permanente aparar e aspar de arestas, frouxidões e derra356
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mamentos, até acomodá-la aos vossos objetivos. Trabalhais em terreno pré-delimitado, mas com absoluta ciência dos meios e consciência dos fins.
Passais pelo crivo da realidade vivida e mentada as arremetidas, não raro arbitrárias, da fantasia.
Tendes dos bons autores leitura extensa e intensa.
Com os pés fincados na tradição da língua, não voltais as costas,
porém, às tendências de vossa época, embora ao comedimento de vosso espírito repugnem os excessos.
Consulente pertinaz de dicionários, sabeis, como poucos, refrescar e
revitalizar vozes antiquadas, ou afetadas, fazendo-as convizinhar, em boa paz
e feliz efeito, com as palavras da tribo. É o caso de “sorrelfo” e de “vianda”.
Vocábulos que se diriam de mau gosto, tendes tal arte e jeito de os encaixar
que soam como perfeitamente naturais: “mancebo”, por exemplo, que nas
páginas cirianas adquire graciosa tinta de ironia ou de humor.
Nem fugis a neologismos, como “futingar” e dezenas de outros, nem
vos correis de incorporar em vossa obra as criações populares; “malinconia”;
“tirar a barriga da miséria”; “ser farinha do mesmo saco”; “tirar uma tora”;
“fazer uma pestana”... Em vosso romance Montanha podem-se colher dezenas e dezenas de expressões giriais.
Possuís a arte de matizar semanticamente as palavras, emprestando
valores novos a muitas já cansadas, prova de haverdes bem aprendido a lição
de mestres vossos e nossos, como Eça de Queirós e Machado de Assis.
Ágil, flexível, musical, sois invariavelmente claro e preciso. Nem vos
falta Poesia.
Hiperbolizando um pouco – apenas um pouco –, eu afirmaria que isto
vos custa sangue, suor e lágrimas.
Porque pertenceis à legião dos torturados do estilo. “Um mártir da
escrita”, de vós escreveu Aires da Mata Machado Filho, dizendo que
[...] Cyro dos Anjos verga ao sofrimento de escrever. Da parturição literária
suporta as ânsias, padece as dores, vibra na alegria da criação terminada...
Primeiro, delivra-se trabalhosamente. Depois risca, emenda, substitui,
rasga, para recomeçar depois, até chegar ao resignado fim.
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A ânsia de perfeição poderia fazer-vos repetir Sá de Miranda, de cuja
écloga “Basto” existem cerca de quatorze redações diferentes, e que, “em frases soltas e suspiros mal dissimulados”, na expressão de Carolina Michaëlis,
confessava: “Emendo muito. Eu risco e risco, vou-me de ano em ano. Ando
com os meus papéis em diferença. Nunca acabo de os lamber, como ursa os
filhos mal proporcionados.”
Ganhais para o velho clássico: emendais cerca de quinze vezes, segundo
me confessastes.
Travais com as palavras aquela áspera luta que, ao que rezam os versos
drummondianos, principia “mal rompe a manhã”.
Eça de Queirós, Graciliano Ramos, Balzac, Proust, Anatole France, os
Goncourts não sofreram mais do que vós a tortura da escrita. Nem um
Baudelaire, que levou quase dez anos às voltas com os Pequenos Poemas em
Prosa, aos quais “volvia sem cessar, sempre desbastando, riscando, emendando”, e indo ao quase desespero quando via, nas provas, uma vírgula omitida
ou deslocada; nem, talvez, Flaubert, que, em carta a Maxime du Camp, se
queixava de estar morto de cansaço por haver escrito vinte páginas em um
mês, e gastou cerca de novecentas horas para escrever “Hérodias”, um dos
Trois Contes, de pouco mais de trinta páginas.
Longe estais da “família dos farfalhantes”, a que se refere Augusto
Meyer. Nada tendes de “gordo”: antes pertenceis à linha dos “magros” – para
usar a classificação de José Lins do Rego, por ele anteposta àquela de Azorín,
em “ricos” e “pobres”. De vosso tecido literário excluís toda a enxúndia; e
contudo não sois um descarnado, um pele-sobre-o-osso. Conquanto desdenheis as pinceladas quentes, às quais preferis as meias-tintas, não vos falta
colorido. Desamando os excessos, os dós-de-peito, entanto não chegais a ser
um puro vegetariano do estilo, porém um vegetarista. Às substâncias vegetais
de que se compõe, exclusivamente, a alimentação daqueles, usam estes, bem se
sabe, adicionar algumas de origem animal, como leite e ovos. Sois, assim, um
prosador enxuto e nutriente. A graça e número da vossa prosa – permiti-me
um símile musical, ó inveterado melômano – afasta-vos da linha polifônica,
da composição orquestral, à Fialho d’Almeida, e situa-vos entre os cultores da
Música de Câmara: um Azorín, um Mérimée, um Anatole France. Praticais
um prosar quase surdinante, de ressonância muito mais interna que exterior.
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As palavras, em vossas páginas, constituem a roupagem correta, e harmoniosamente exata, da vossa operação mental, por vezes densa e tensa. Roupagem
sem atavios supérfluos. Compreendeis, com Spencer, que só no estágio primitivo das civilizações o adorno prevalece ao vestuário. Na faixa da Língua
Portuguesa estareis sempre vizinho da melodia de Frei Luís de Sousa e longe
do grandioso tanta vez barroco de um Vieira; e, entre autores mais recentes,
em posição mais ou menos equidistante de Machado de Assis e de Eça de
Queirós, duas de vossas vivas admirações e sensíveis influências.
E assim fazeis a vossa festa: a festa (sofrida) de vossa escrita, sem alardes maiores, como as festas da Montes Claros de vossa meninice; até mais discreta do que elas – porque sem os seus fogos de artifício e bandeirinhas de papel de seda: apenas animada do movimento e vida de vossas personagens, que,
aliás, gravitam em redor de vós mesmo, personagem central. Sim: dir-se-iam,
vossas figuras, convocadas a circunvagar-vos, como para vos auxiliarem no deslindar do vosso enredo íntimo, no dirimir das vossas ânsias e perplexidades.
Escreveis devagar – e sois para ser lido devagar. Amais a Música e a
Pintura, mostrais vocação filosófica – e dessa vocação e desse amor poderia
aqui mencionar numerosas provas.
Espaço e tempo não me permitem, contudo, citar mais do que uma –
do talento e gosto de filosofar:
A sabedoria tem evidências talvez mais perceptíveis às crianças que aos adultos, desviados como são estes das realidades intrínsecas por um longo exercício racionalista. E, como uma flor, uma árvore, um regato, a sabedoria não
precisa de palavras para captar a nossa adesão. Crianças gostam de regatos,
flores e árvores.

Entrevistando-vos, há vinte anos redondos, escrevia Homero Senna que
éreis, segundo se dizia, “forte concorrente” à primeira vaga que nesta Casa se
verificasse. E durante vinte anos a Academia vos foi a jovem Carmélia, sempre
desejada, mas transfeita em mito: a donzela Arabela. Ao longo deste longo
tempo, fostes bem o Belmiro, encaramujado na própria timidez. Até que
resolvestes assumir uma das faces de Cyro dos Anjos, que, em geral tão belmiriano, súbito se lembra de que é das Minas Gerais, e mineiro dá um boi para
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não entrar na briga, mas dá uma boiada para não sair dela. E, com essa disposição ciresca não comum a Belmiro, topastes a parada. Se eleição, na
Academia, não chega a ser briga, é por vezes luta das mais duras. Do nosso
Mário Palmério ouvi – dele, tão afeito às campanhas eleitorais políticas –
serem bem mais renhidas que estas as da Academia Brasileira. Mas avançastes –
e fostes, como diz certo personagem eciano, de Os Maias, “rápido e medonho”. Pelejastes feio e forte. Em menos de um mês cumpristes o penoso e
moroso ritual das visitas; aliciastes eleitores, decidistes indecisos, “clareastes”
votos (para usar a deliciosa expressão de Josué Montello), numa batalha brava
e sem tréguas. Era um ir-e-vir incessante de Brasília ao Rio e do Rio a Brasília
(afora a viagem a São Paulo), com o que aumentastes bem o movimento e
lucro das empresas de transporte aéreo. Porém o coração – o vosso coração de
“apaixonadiço” que tanto e tanto bateu por moças em flor (e não em flor,
também – quem sabe?) –, o coração, que já tivera a visita indesejável do enfarte, punha-vos em pânico, volta e meia, ao terminar de cada dia de batalha. O
coração e os nervos. E eram telefonemas aflitos para mim: “Estou exausto.
Ontem só peguei no sono às três. O Cardim foi encantador comigo, reteve-me por mais de duas horas, carreguei no uísque, contei casos de Minas, fiquei
engraçado, ele riu a valer... mas, em matéria de voto, moita.” Em vão procurava
eu sossegá-lo: “Muitos – e às vezes dos mais firmes – não dizem que vão votar.
A bom entendedor...” “Mas nem a meia-palavra eu tive.” Um inferno. Eu, que,
ajudado por essa dama admirável que é Lilita, vossa mulher, vos havia decidido
à candidatura, para a qual dizíeis não ter “preparo físico” –, eu cheguei, uma
noite, a passar mal. Nada de vir o sono: “Diabo! Se o Cyro bate as botas, que
será de mim?” Felizmente, tudo correu às mil maravilhas.
Entre outros, contastes com três cabos eleitorais muito fortes: dois
homens, sobretudo – Abdias e Belmiro –, e uma mulher: Ana Maria.
Irresistíveis. Votantes que porventura os desconhecessem, certo a eles se renderam quando os vieram a conhecer. Outro cabo eleitoral poderosíssimo: a
vossa pessoa: a finura do vosso trato, a certeza que nos dáveis, e para nós
importante, de excelente convívio. Com eles vencestes – e vos tomastes sucessor, aqui, de Manuel Bandeira. Daquele Manuel, alto entre os altos, de quem
eu quase diria – à maneira de Schmidt no poema de “Luciana” – que não se
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repetirá. Creio não se repetirá: porque dificilmente se repete aquela suma de
inteligência, cultura, dignidade, e teor humano.
Em vosso elogio, finamente meditado e modelarmente equilibrado, do
poeta que foi, ainda, um mestre da prosa, como soubestes ver com lucidez,
encontrastes “uns longes de gabolice” na “Canção do Vento e da Minha
Vida”, onde Bandeira diz, do vento, que varria as flores, frutas, aromas, luzes,
sonhos, amizades... tudo, ficando-lhe a vida cada vez mais cheia de quanto o
vento varria. Ora, Sr. Cyro dos Anjos, porque o processo da criação artística
só se ultima no leitor, como tão bem reconheceis em A Criação Literária,
podendo cada um sentir e interpretar o poema a seu modo (mesmo quando se
trate de versos despojados, sem hermetismo, como é o caso da “Canção”),
atrevo-me a divergir do que a respeito dela sentis. Quer-me parecer que esse
poema representa, na obra de um poeta de religião vacilante, um momento de
humildade cristã. Todos aqueles bens de que a sua vida se enchia tanto mais
quanto mais o vento lhos arrebatava, seriam, em realidade, bem pouco; mas,
cristamente humilde, ele os recebe por bênção: como se, num instante de fé,
agradecesse a proteção divina que lhe emprestava forças para a batalha com a
sorte má. Assim chegam os místicos a gratular a Deus pelos sofrimentos mais
duros, porque estes de Deus os aproximam. A dádiva era tão pequena! Mas
era crescentemente grande para o Poeta: porque – e mais uma vez cito
Augusto Frederico Schmidt, sobre quem vai caindo um silêncio injusto –,
para os cegos, “a luz é mais bela do que a luz”. Demais, poder-se-ia também
lembrar o verso, já exaustivamente repetido, de Fernando Pessoa: “O poeta é
um fingidor.” Em sua Teoria da Literatura, René Wellek e Austin Warren
chegam a dizer que, em Poesia, o termo “sinceridade” parece vazio de sentido; que o poema não é uma expressão sincera nem do “suposto estado emocional” de que resultou, nem daquele em que foi escrito, e sim “uma expressão sincera do poema, isto é, da construção linguística que vai tomando forma
no espírito do poeta à medida que o escreve”. E insistem: “O poema é uma
expressão sincera do poema.”
Mas, ao cabo de contas, quem dirá, em Poesia, a última palavra?
Lembremos aquilo de Dámaso Alonso em seus Ensayos sobre Poesía
Española: misterio, misterio. Todo en poesía es misterio. Y en este campo la
Humanidad no ha avanzado nada. No sabemos hoy más de la Poesía de lo
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que se sabía en la época de Virgilio o en la de los primeros trovadores provenzales o en la de Garcilaso.
Trovadoresco e clássico, romântico e parnasiano, simbolista, modernista, concretista, passou Manuel Bandeira por todas as experiências, viveu a
Poesia, e praticou-a com mestria e força que lhe conferem lugar cimeiro entre
os irmãos de Língua Portuguesa e pôde nivelar-se a um Camões em versos
como os do “Soneto italiano”, que todos deveríamos saber de cor:
Frescura das sereias e do orvalho,
Graça dos brancos dos pequeninos,
Voz das manhãs cantando pelos sinos,
Rosa mais alta no mais alto galho:
De quem me valerei, se não me valho
De ti, que tens a chave dos destinos
Em que arderam meus sonhos cristalinos
Feitos cinza que em pranto ao vento espalho?
Também te vi chorar... Também sofreste
A dor de ver secarem pela estrada
As fontes da esperança... E não cedeste!
Antes, pobre, despida e trespassada,
Soubeste dar à vida, em que morreste,
Tudo – à vida, que nunca te deu nada!

Sr. Cyro dos Anjos,
Vencestes o enfarte – e a eleição. De membro da Academia dos Angustiados passais a membro da Academia de Letras. Já desde vinte anos a namoráveis (e ela, decerto, a vós); mas éreis Belmiro, tímido, irresoluto, abúlico, e a
víeis como o Donzel da Rua Erê à inatingível, “impraticável” donzela.
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Por fim, como se Belmiro levasse a peito uma tardia fidelidade à linha
Borba, enfeixastes energias e vos deliberastes a pedir a mão de Arabela, a bela.
E o casamento se fez, e ora se completa, com solenidade grande e alegria geral.
No “Sermão da Sexagésima”, escreve o Padre Vieira que “A definição
do pregador é a vida, e o exemplo. Por isso Cristo no Evangelho não o comparou ao semeador, senão ao que semeia.” E adverte:
Reparai. Não diz Cristo: Saiu a semear o semeador, senão, saiu a semear o que
semeia... Entre o semeador e o que semeia há muita diferença: Ua cousa é o
soldado, e outra cousa o que peleja: ua cousa é o governador, e outra o que
governa. Da mesma maneira, ua cousa é o semeador, e outra o que semeia: ua
cousa é o pregador, e outra o que prega. O semeador e o pregador é nome; o
que semeia e o que prega é ação.

A diferença reside, pois, entre apenas ter o nome, o título, e atuar em
função e à altura dele. Ora, senhoras e senhores, fundando a distinção em termos diversos, eu, com respeito ao escritor, inverteria a fórmula: uma coisa é o
que escreve, e outra o escritor. Escritor é quem tem, com o título, o talento
para atuar honrando-o; os outros, aqueles que do título se pavoneiam, faltando-lhes, porém, o dom, a força, a graça, estes são, simplesmente, os que escrevem – escritores, nunca. Tantos e tantos escrevem! Mas, como nas Escrituras,
muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Vós, Sr. Cyro dos Anjos,
sois um destes raros: o dom está convosco. O dom, e a cultura e paciência
para exercê-lo. Sabeis dignificar o nome de escritor: pelo engenho e pela Arte.
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São antigas minhas relações amistosas com esta Casa, e há muito sou
devedor, senhores acadêmicos, de vossa indulgência. O Prêmio de Erudição
que me conferistes em 1937 serviu-me de animação por todos estes anos de
inteiro devotamento aos estudos de História do Brasil. Com ele abristes e
abençoastes uma carreira literária.
Um dos vossos, senhor e dono da minha amizade, que sempre acolheu
minha obra na seção de Crítica Literária que então dirigia, agora ausente para
tristeza nossa, espírito esclarecido, leal e honrado, humanista de formação,
enraizado brasileiro – Múcio Leão, foi um dos primeiros animadores da
minha candidatura.
Sois, todos vós, credores do meu reconhecimento, e bem sei avaliar a
imensa significação cultural da Academia Brasileira de Letras como a mais
alta sociedade intelectual do País, como um ministério de comunhão literária
e cultural, que inclui a colaboração e a fraternidade, e não exclui a verdade e
a humildade.
A entrada para a Academia não significa uma alienação de ideais e princípios literários ou culturais que possuímos. Ela tem sido e é muito mais aberta
e ampla que a Universidade, nas Faculdades e Institutos de recente criação.
A Academia Brasileira de Letras não é neutra; é sensível a valores diferentes, a ideias várias, a todos os gêneros e a todas as opiniões. “A inspiração
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superior que nos congregava”, escreveu Rodrigo Octavio, “era tão alta e salutar
que a Academia, reunindo partidários e apologistas de credos políticos, religiosos e sociais adversos e irreconciliáveis, jamais foi teatro do mais ligeiro e sutil
desentendimento de seus membros”. E Barbosa Lima Sobrinho disse com seu
notório acerto, ao ser recebido em 1938: “Aqui podem caber todas as escolas;
aqui se fazem representar os diferentes setores da atividade intelectual.”
Mas aqui, sobretudo, se operam os prodígios da solidariedade e da cooperação, a aventura da convivência e da compreensão. Aqui se pode realizar o
diálogo humano, fraternal e pacífico, para que a verdade seja percebida à luz
clara do dia e os valores e bens da Cultura sejam promovidos.
Isso não significa que as academias, as universidades e seus membros
não sejam influenciados pela História e pela sociedade dominantes, e que sua
própria liberdade não dependa de um contexto de permissão que busca suas
raízes na teoria da sociedade liberal. As premissas são muitas vezes relutantes,
ou limitadas pelas forças da incompreensão e da inércia cultural, e muitas
vezes seriamente comprometidas pelos elementos anti-intelectuais que habitam os regimes autoritários.
Nós exprimimos este ideal, como a liberdade acadêmica, ou a busca
desinteressada da verdade, ou a Lehrfreiheit. O conceito formal liga o indivíduo
ao dever e direito institucionais. A liberdade acadêmica abriga todos os inconformismos e dissidências e só com estes se mantém, se redescobre e se perpetua
o passado humanístico e se preparam as inovações criadoras do futuro.
Nada disso foi estranho às três figuras – o patrono e os dois ocupantes
– que imortalizaram esta Cadeira, aos quais peço a inspiração que me guie
nesta hora.
A história da Poltrona 35, como toda a boa e verdadeira história, é feita
de tecido inconsútil. Nela dois traços capitais unem indelevelmente as três sombras acolhedoras que relembro agora: o sentimento paterno e a ideia liberal.

SENTIMENTO PATERNO
O desejo dos dois Rodrigos foi sempre a perfeita identificação paterna.
Quando se funda a Academia, Rodrigo Octavio hesita, a princípio, entre
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Raul Pompeia, seu amigo, moço como ele, morto aos 32 anos, e Tavares
Bastos, amigo de seu pai, outro moço morto aos 36 anos.
Ele mesmo escreveu: “Cedi ao Domício o Pompeia e tomei Tavares
Bastos. Eu queria para o Raul a honra de ser patrono. Assegurado com a
escolha do Domício, pude dar a honra a outro grande nome que ficara esquecido, o melhor amigo de meu pai.”
Entre seu amigo e o amigo paterno, acaba preferindo o segundo, homenageando assim seu próprio pai. Com ele aprendera, desde menino, a ver em
Tavares Bastos um vulto de grandeza, como contou no livro Coração Aberto
e recontou ao comemorar, em 1939, o centenário do nascimento do grande
pensador liberal do século passado. Na profundeza do seu desejo íntimo predomina, muito forte, a autoridade paterna, e em Tavares Bastos estão simbolicamente honradas a imagem do pai e as convicções liberais que ele timbrara
em defender.
Em Rodrigo Octavio Filho encontramos o mesmo sentimento, a
mesma identificação, a mesma imagem e semelhança paterna. Ao assumir a
Cadeira, sucedendo ao pai, escreveu:
Falei-vos comovido e ufanoso, pois que a ele tudo devo: a vida, o destino e o
que sou. Falei-vos fielmente por haver sido o mais íntimo companheiro das
suas alegrias, tristezas e fadigas... Eu que lhe fiz da sombra o meu caminho,
venero-o ainda, como a um apóstolo, e jamais olvidarei a expressão evangélica
de suas últimas palavras: “Vai, meu filho, cumpre sempre o teu dever.”

LIBERALISMO, PALAVRA E CONCEITO
A outra característica que une os dois Rodrigos ao pai, representado
neste caso em Tavares Bastos, é a inconfundível adesão aos princípios liberais,
seja na busca de um equilíbrio entre o sentido político moderno e o sentido
humano clássico com que se apresenta em Rodrigo Octavio, seja na valorização do sentido humano, sem repúdio ao caráter político, que Rodrigo
Octavio Filho revela.
369

370

RECEPÇÃO DO SR. JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES

A palavra liberal e seu derivado, liberalismo, têm uma evolução curiosa
e complexa. Vale a pena acompanhá-la para melhor compreender as três figuras desta Cadeira 35 e vê-las numa única linha interpretativa.
No latim da antiguidade, liberalis qualificava a situação social do
homem livre, digno de seu mérito, o que convinha a uma sociedade composta
de duas classes, os livres e os escravos. Partindo desta significação, tomou
ainda o sentido de desinteressado, generoso, munificente, aberto de espírito e
de bolsa, e deste modo se aproximou da esfera do civilis, urbanus e humanus,
todos vizinhos do nosso moderno conceito de civilização.
Deste modo se associou também ao esquema das artes liberais – as
artes livres, opostas às servis ou mecânicas –, aquelas faculdades necessárias ao
romano livre para exercer sua tarefa no foro, seus deveres religiosos, e a direção de seus negócios rurais. Com este sentido, idêntico ao do Latim Clássico,
penetrou e foi usada nas línguas modernas, românicas ou germânicas, seguindo seu curso sem conteúdo político.
Liberal, como termo político, nasce na primeira Proclamação de
Napoleão, no seu tempo heroico, no dia seguinte ao golpe de Estado do 18
Brumário, isto é, aos 19 de outubro de 1799.
No Brasil, na linguagem política anterior a esta data, na Inconfidência
Mineira, na Devassa no Rio de Janeiro de 1794, na Devassa da Revolução
Baiana de 1798 só aparecem: liberdade, livre da sujeição colonial, República;
e na última, a mais avançada, ao lado de libertinos, encontramos mais: ideias
livres, princípios revolucionários de igualdade e liberdade, democracia,
República democrática.
Nem mesmo em 1817, na gloriosa revolução do Nordeste, comandada por Pernambuco, a que primeiro venceu o colonialismo português, a palavra aparece. Foi então comum escrever-se “a infame chamada liberdade”, “o
aterrado nome de Patriota”, palavra surgida nesta hora, e chamar aos patriotas de libertinos, e ao seu movimento de libertinagem. Liberal só aparece no
sentido clássico.
A expressão libertino, criada em 1525, em plena luta religiosa, significou a pessoa indócil às crenças religiosas. Embora envelhecida, ainda foi
usada no Brasil até o começo do século XIX, antes do aparecimento da pala370
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vra liberal, contra os inconformados, os dissidentes, os rebeldes, não mais às
crenças religiosas, mas às crenças políticas.
Não é somente na forma que libertino corresponde ao latim libertinus,
como pensa o grande romanista alemão Walter von Wartburg. Provindo de
liberto, o que se deseja, na essência, é marcar a origem desprezível aos olhos
sociais dominantes dos que se opõem às crenças religiosas e políticas vitoriosas.
As resistências às inovações foram sempre tão fortes, a opressão e o terror oficiais tão duros, que a expressão liberal só pôde ganhar seu conteúdo
político tímida e disfarçadamente. Em 1810, na famosa obra de José da Silva
Lisboa, Visconde de Cairu, Observações sobre a Prosperidade do Estado
pelos Liberais Princípios da Nova Legislação do Brasil, ela é usada de modo
vacilante e impreciso. O emprego vitorioso é o de franquia econômica, abertura de portos, liberdade de comércio e indústria. Era mais fácil, mais aceitável a penetração do termo com sentido econômico: o do liberalismo econômico de Adam Smith, do qual Cairu foi o divulgador no Brasil.
É somente em 1820, em Portugal, que a palavra adquire claro conteúdo
político, quer nos opúsculos de combate revolucionário, quer na literatura
conselheira real, ainda assim de uso extremamente limitado.
No Brasil, ao que parece, até onde foram as minhas pesquisas, foi num
pasquim pregado nas esquinas das ruas do Rio de Janeiro, em setembro de
1821, que nasceu, ou, se não nasceu, cresceu em popularidade a palavra,
quando se defendeu, em décimas, a separação de Portugal e se animou o
príncipe a tornar-se desde logo Pedro I, com uma advertência:
Seja nosso Imperador,
Com Governo liberal
De Côrtes, franco e legal,
Mas nunca nosso Senhor.

A primeira legislação nacional, os primeiros decretos assinados por José
Bonifácio, como o de 18 de junho de 1822 e o Manifesto de 19 de agosto de
1822, atribuído a Joaquim Gonçalves Lêdo, falam nas ideias liberais do nosso
tempo, na Constituição liberal, no sistema liberal. No último, creio aparecer
pela primeira vez como uma doutrina política o derivado liberalismo.
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No Brasil, o triunfo incipiente da palavra, protegida pelo apoio oficial, viu-se rapidamente obscurecido, logo após a dissolução da Assembleia
Constituinte, em 1823, o exílio do Patriarca e a Constituição outorgada de
1824. A expressão voltara a ter um sentido revolucionário que limitava seu
uso corrente. Não é assim estranho que entre 1823 e 1831, entre a Outorga
Constitucional e a Abdicação, liberal volte a ser uma palavra subversiva,
apagada e vil.
Ela faz parte constante do vocabulário de Frei Caneca, o principal
representante do liberalismo radical no Brasil e de todos os revolucionários de
1824, que viram a luz gloriosa do martírio, e caminharam para a imortalidade
pelo caminho da História. Apesar do sacrifício dos heróis de 1824, a palavra,
com todo o seu conteúdo, foi abafada e vilipendiada pelo absolutismo que
nasce e renasce no Brasil, porque ele é sempre recolonizador, como viram Frei
Caneca, Sales Torres Homem, o Timandro de O Libelo do Povo, e o nosso
patrono, Tavares Bastos.
Mesmo em 1831, logo após a época heroica da Abdicação, quando se
atendeu à máxima liberal de que o Trono não é um direito hereditário, mas
uma doação popular, a palavra não tem, no próprio Parlamento, a livre circulação que se poderia esperar. Ela se revela poucas vezes, muito menos que
liberdade, porém muito mais que libertino e anarquista, estas duas últimas
expressões visando amesquinhar, confundir e depreciar o movimento liberal.
A escura, escura História do Brasil, que, na visão oficial, nunca reconheceu a força do pensamento combativo, glorificou os vitoriosos, baniu os
derrotados, esqueceu o trabalho do povo, memorizou o desgoverno, louvou
Caim, desamou Abel, hostilizou Benjamim, não foi um campo fértil em que
se cultivasse o princípio liberal. Sempre venceram a antirreforma e a contrarrevolução. Sempre uma liderança soturna e aterradora impôs ao povo grandes
medos, desfez seus sonhos, aniquilou suas aspirações e esperanças.

TAVARES BASTOS, IDEÓLOGO DO LIBERALISMO
Aureliano Cândido Tavares Bastos, patrono desta Cadeira, nasceu e se
educou sob o domínio conservador, mas se iniciou na Política quando reco372
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meçava, no dizer de Joaquim Nabuco, a encher a maré democrática, que se
tinha visto continuamente baixar desde a reação monárquica de 1837, e cuja
vazante, depois da maioridade, chegara a ser completa.
Apesar do predomínio conservador, a leitura dominante da elite intelectual era romântica e liberal. Um português miguelista, que aqui viveu
entre 1828 e 1842, escreveu com espanto que “Thiers, Guizot, Lamartine e
outros, cuja fama não morre, são as leituras e textos dos homens de estado
deste País”.
Não posso entrar neste momento no exame das influências românticas
e liberais que formaram o espírito de Tavares Bastos, o mais orgânico, o mais
sistemático e o mais lúcido pensador político que o Brasil já produziu. Ele
não foi só um grande homem, apesar de sua mocidade, mas sobretudo uma
Cultura. A extensão e profundidade de seu espírito, a claridade de sua consciência o tornam uma exceção, não somente em sua época, como até hoje,
pela capacidade de enlaçar a teoria e a prática políticas e de incorporar toda a
cultura de um povo.
Influenciado pela teoria romântica da História, ele se apoia sobre a
experiência do passado mais recente e do tempo presente, alimenta-se da história nacional e nela busca o gênio do povo brasileiro. O influxo do pensamento hegeliano, recebido indiretamente, é nele evidente, como foi também
evidente em outro pensador político mais interpretativo do passado que construtivo do futuro, Justiniano José da Rocha.
Afirmou Tavares Bastos, nas Cartas do Solitário, publicadas em 1862,
quando contava apenas 23 anos:
Conservador e liberal, monarquista e democrata, católico e protestante, eu
tenho por base de todas as minhas convicções a contradição; não a contradição mais palavrosa do que intelegível das antinomias de Proudhon,
porém a contradição entre duas ideias que na aparência se repelem, mas na
realidade se completam, a contradição, finalmente, que se resolve na harmonia dos contrastes.

E acrescentava, logo a seguir: “Guio-me pelos fatos, combino os opostos, encadeio as analogias e construo a doutrina. Não tenho um sistema pre373
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concebido. Não idolatro o prejuízo. Aceito o sistema que os acontecimentos
me impõem.”
Vê-se aí o conceito da natureza social das contradições, e o sentido de
sua crítica total à sociedade, realizada nos seus livros e folhetos, como forma
de uma tensão no seio da própria realidade social. Não é uma lógica conformista que nega a realidade das contradições; é antes uma crítica ao estado existente de coisas, conduzida no próprio terreno das contradições, uma crítica ao
sistema, que renega suas próprias promessas e suas próprias possibilidades.
Este é um aspecto fundamental da obra de Tavares Bastos, na qual o
processo político é sempre um processo histórico e dialético. O passado, o
presente e o futuro estão unidos, e a construção de suas teses se faz de
forma inteiriça.
Nos Males do Presente e Esperanças do Futuro, ao iniciar o exame da
Ilusão, escrevia: “Poucos, talvez, observam o presente das alturas do longínquo passado, e vão procurar aí o fio desta cadeia de elementos que, a meu ver,
explica de uma maneira completa o quadro medonho oferecido à contemplação dos nossos dias.” Bastava o processo histórico, dizia, para demonstrar a
toda luz quão grave seja o mal, e quão profunda, antiga e vasta a causa que o
tem alimentado.
Os poetas que lê – Lamartine, Victor Hugo, Byron, Gonçalves Dias –
são românticos, e neles busca inspiração para a compreensão do gênio do
povo. É em Lamartine que provavelmente encontra a ideia da utopia, como
verdade prematura (Les utopies ne sont que des vérités prématurées), a que
várias vezes se refere.
“Sei que hão de talvez caluniar minhas intenções e apedrejar o que chamarão utopias. Mas eu trabalho por amor do povo, a que pertenço, o povo
donde saí.” “Estou sentindo, meu amigo”, acrescenta em outro trecho das
Cartas do Solitário, “apedrejarem as minhas utopias.”
O fim da Utopia, que infernizou seus últimos dias, significa a recusa
das ideias e teorias que, na história, dela se serviram para revelar possibilidades histórico-sociais concebidas como prolongamento da própria continuidade do progresso, e não como ruptura fatal, qualitativa e liberticida.
O pensamento de Tavares Bastos, portanto, liga-se à corrente utópica, e
não à maquiavélica. Estes são os dois tipos principais e dominantes do pensa374
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mento político moderno, como procurou mostrar o grande historiador alemão
Gerhard Ritter, no seu Die Dämonie der Macht (Os Demônios do Poder).
A bipolaridade do pensamento político ocidental está em O Príncipe
de Maquiavel e na Utopia de Thomas Morus. Segundo Maquiavel, Deus ama
os fortes, e quem não mata Brutus e os filhos de Brutus não é digno do
Poder. Dele e da face demoníaca do Poder se originam todos os absolutismos e autoritarismos que infelicitaram o próprio mundo ocidental romano-germânico. De Thomas Morus, da Utopia, do Estado ideal, da superioridade moral e cultural, nascem o Liberalismo, o Humanismo, o Historicismo, a
fortaleza democrática, o respeito à dignidade humana e às garantias individuais que caracterizaram o mundo anglo-americano e as democracias suíça,
holandesa e escandinava.
Tavares Bastos, que descendia desta linha historicista, na sua variação
romântico-liberal, muito mais liberal que romântica, sente, como sentiu o
Historicismo liberal, a influência do Constitucionalismo inglês e da Economia
Política clássica. A teoria histórico-política do Liberalismo clássico que formou
a sua concepção não é individualista, como é comum afirmar-se. Ele não exige a
liberdade pela liberdade, mas porque se persuadiu ser vantajoso para o Estado
que todas as forças se meçam em livre concorrência.
A campanha e o combate de Tavares Bastos pelas ideias e princípios
liberais foram intensos e dramáticos, em tão breve vida. Dos seus 36 anos,
sete e meio lutou no Parlamento e dois e meio pelejou na imprensa. De 1861
a 1873, em treze anos apenas, publicou Os Males do Presente e Esperanças
do Futuro (1861), Cartas do Solitário (1862), O Vale do Amazonas (1866),
Memória sobre a Imigração (1867), A Província (1870), A Situação e o
Partido Liberal (1872), A Reforma Eleitoral e Parlamentar (1873).
Nesta obra, Tavares Bastos se revela o maior pensador político que o
Brasil já conheceu, comparado em termos relativos a seu antecessores, contemporâneos e sucessores.
Não posso, neste momento, desenvolver esta tese, que me parece de
singular importância. Direi apenas que em relação aos seus contemporâneos
na Câmara, onde uns avultavam como grandes oradores liberais e conservadores, e outros tiveram exercício duradouro nos projetos, nas emendas, nos
debates, ele a todos igualou pelos discursos e projetos e a nenhum temeu
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enfrentar. Poucos mereceram-lhe a admiração, como José Bonifácio, o Moço,
Nabuco de Araújo e Saraiva, liberais na Câmara, e Paranhos, Paulino de
Souza e Pimenta Bueno, conservadores no Senado.
Joaquim Nabuco, analisando o espírito político de seu pai, Nabuco de
Araújo, escreveu que “na história das ideias políticas, de 1853 a 1878, o que
lhe pertence está para o que não lhe pertence em proporção esmagadora”.
“Não é só um revelador, é um doutrinador, o maior talvez que teve o
Império, sem ser doutrinário, como o foi Pimenta Bueno.”
Desculpe-se a Nabuco a apologia de seu pai, grande entre os raros
grandes. Mas revelador doutrinário, na obra escrita, nenhum se compara a
Tavares Bastos.
O que distingue Tavares Bastos como ideólogo é a defesa instransigente que fez de muitas ideias, raras vitoriosas em sua vida.
O que é vivo e morto na sua obra?
Ele viu vitorioso seu projeto de abertura do Amazonas ao comércio
mundial, embora não tivesse correspondido à expectativa de progresso da
região; viu vitoriosa a liberdade de cabotagem, que foi um malogro; combateu
o protecionismo à indústria nacional, um equívoco causado pela sua integral
adesão ao Liberalismo econômico, que nem os Estados Unidos, que ele
tomou como modelo, adotaram e seguiram; promoveu a ligação direta a
vapor entre o Brasil e os Estados Unidos, quando estes já eram os maiores
compradores do nosso café, o que foi uma vitória; combateu a escravidão e
viu apenas a Lei do Ventre Livre; defendeu a imigração e o trabalho livre, e
não viu a vitória deste; combateu o excessivo conservadorismo, um dos nossos
males, invencível até os nossos dias; pelejou pela federação e a descentralização, viu-as incorporadas no Programa Republicano de 1870, mas não pôde
ver os avanços e recuos da ideia; militou pelo sufrágio direto, o voto livre, e
não o viu assegurado; advogou, pioneiro solitário da ideia, em 1873, a entrega
da apuração eleitoral à Justiça, o que nem Assis Brasil incluiu no seu plano de
reforma eleitoral, e só a Aliança Liberal incorporou ao seu programa de reformas, tornando-se realidade em 1932; bateu-se pela divisão territorial e a criação de territórios, e alinhou-se entre os defensores de uma nova capital no
interior; defendeu a liberdade religiosa, o Estado livre, a Igreja livre; viu a
opressão, o terrorismo oficial e a reação, e contra eles investiu sem sucesso;
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pregou a independência dos poderes; lutou pela proteção das garantias individuais; bateu-se contra o arbítrio do poder e a favor do habeas corpus; denunciou o imperialismo, denominação com que os liberais caracterizaram o
Absolutismo imperial, exercido através do Poder Moderador; acusou o duplo
crime do Absolutismo e do Colonialismo, tanto o originário, como o interno.
Esta última tese é fundamental na sua visão dos males do Brasil, liberta
de ilusão e pronta para a reforma salvadora. Ele parte do princípio que
Portugal estava em lutuosa decadência enquanto nos colonizou; seus reis eram
de espírito acanhado, seu governo retardatário, seu regime de trevas, e por isso
suas colônias ficaram sendo as piores do mundo. A história da Metrópole,
dizia, é a história da colônia, e exemplificava comparando a autonomia das
colônias inglesas com o Absolutismo das colônias portuguesas. São páginas
de grande vigor e originalidade de A Província, onde escreveu também o
melhor estudo, na época, sobre a federação nos Estados Unidos.
Sustentou que o espírito absolutista das tradições coloniais portuguesas
sobreviveu na Independência. Não houve por isso ruptura, apesar do sangue
derramado. O Colonialismo subsistiu no Absolutismo.
Neste ponto Tavares Bastos se filia ideologicamente ao radicalismo
liberal de Sales Torres Homem, que em 1849 afirmara no Libelo do Povo
que todo ensaio absolutista é igualmente recolonizador.
A consequência eficiente é que éramos não só uma nação composta de
vassalos, sem direitos, ou com direitos usurpados pelo Poder, mas um aglomerado de colônias, onde se agravavam as discórdias provinciais, estudadas
nas Cartas do Solitário e em A Província. É o chamado Colonialismo interno,
tão estudado modernamente quanto o Colonialismo externo.
A solução ele a oferece em A Província: Descentralizai o governo; aproximai a forma provincial da forma federativa; a si próprias entregai as províncias; confiai à nação o que é seu; reanimai o enfermo, que a centralização fizera cadáver; distribuí a vida por toda parte, só então a liberdade será salva.
“Sem o mais completo sistema de garantias individuais”, acrescentava, “sem
supremacia do parlamento, sem o governo responsável, sem descentralização,
sem este vivaz organismo anglo-saxônio, nada está construído solidamente,
nada preserva os povos da ruína e da miséria”.
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Tavares Bastos, que tinha tanto desapreço pelo sistema colonial português e investia contra sua sobrevivência no Absolutismo, era um admirador
incondicional das instituições e das realizações anglo-americanas. Ninguém,
em sua época, foi mais anglófilo e americanófilo. Suas frases são incisivas:
“Sou um entusiasta frenético da Inglaterra, mas só compreendo bem a grandeza deste povo quando contemplo a da república que ela fundou na América
do Norte. Não basta que estudemos a Inglaterra; é preciso conhecer os
Estados Unidos.” “A meu ver, o Brasil caminha para sua regeneração moral e
econômica tanto quanto mais se aproxima da Inglaterra, da Alemanha e dos
Estados Unidos.” “Queremos chegar à Europa? Aproximemo-nos dos
Estados Unidos.”
Para um espírito de tão firmes e enraizadas convicções democrático-liberais, os Estados Unidos, ainda durante a ensaguentada guerra civil,
constituíam o modelo político por excelência, a realização de seus sonhos,
de sua Utopia.
Deve, assim, ser compreendida neste contexto sua extremada afirmação
– ele pouco afeito aos extremismos – de que devíamos acabar com os nossos
prejuízos europeus e despir as nossas vestes portuguesas.
“O Brasil”, escreve ele, “carece de espírito ianque, deste arrojo, desta
atividade, dessa energia, desse másculo espírito de invenção e progresso; carece de fundir os seus prejuízos portugueses e clericais em ideias generosas de
liberdade ilimitada.”
A ruptura com o sistema colonial português e a aceitação do modelo
anglo-americano não significavam cortar a tradição, aniquilar a história? perguntava. E respondia, nas Cartas do Solitário:
Não, mas desarraigar a rotina, parasita do movimento e pedir ao governo que
seja só governo, que distribua Justiça, mantenha a ordem, puna o crime, arrecade o imposto, represente o País, mas que não se substitua à sociedade. É
impossível, respondem. O governo, como no tempo do rei, deve presidir o
povo, dirigir o povo, ensinar tudo ao povo, seu pupilo, isto é, percorrer a
escala de todas as opressões sociais.

Ele estava convencido, como disse na Câmara, em 8 de julho de 1862,
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de que mesmo sob o ponto de vista político as relações com os Estados
Unidos são aquelas que mais convêm ao Brasil. Devemos cultivá-las e
desenvolvê-las, sobretudo porque depois da presente luta (a guerra civil,
1861-1865), luta gloriosa, porque é a da liberdade contra a servidão, a do
progresso contra a barbaria, está reservada à grande república de Washington
um papel incalculável nos destinos do mundo.

Sua política liberal nunca o afastou do povo, da sua sorte, da sua miséria. Combato pelo povo, dizia ainda nas Cartas do Solitário, propondo que se
estudasse a miséria e a fome, a dos escravos e a dos homens livres. “Para nós
só há uma política possível, um dever, um culto: melhorar a sorte do Povo.”
Nesta longa série de ideias, tudo se prende e se liga.
Sua fórmula geral, a liberdade. Seu resultado final, o bem do povo. A liberdade é a verdadeira grandeza, a liberdade é a obreira do futuro, a liberdade é o desenvolvimento, a liberdade é o progresso, a liberdade é a lei
suprema. Só o triunfo da liberdade, só as avenidas da libertação nos conduzirão ao Futuro.

É assim com essas frases, que são suas, que ele, sem abjurar a história,
compreendendo a melhor, canta a liberdade, domina o presente e vê o Futuro.
Como nos versos de Carlos Drummond de Andrade, ele poderia escrever:
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens
[presentes, a vida presente.

E afirmar, como em outros versos do mesmo grande Poeta:
Ó vida futura; nós te criaremos.

RODRIGO OCTAVIO
É este canto à liberdade que une Rodrigo Octavio de Oliveira Meneses,
“jovem advogado e ardente liberal”, a Tavares Bastos. Amigos e aliados, parti379
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ciparam, com outros companheiros, do Centro Liberal, do Clube da Reforma
e do jornal A Reforma. Morto Tavares Bastos, o primeiro Rodrigo pronuncia,
em 1877, no Clube da Reforma, uma conferência (publicada em A Reforma)
em que reafirma, sob a mesma inspiração liberal e com a mesma fidelidade
partidária, todos os princípios do grande defensor do Liberalismo no Brasil.
É natural que seu filho, Rodrigo Octavio Langaard de Meneses, o fundador desta Cadeira, educado nos mesmos princípios, cheio de ternura pelo
pai, procurasse manter as tradições liberais. Não há nele a paixão, o arroubo
que dominava Tavares Bastos. Seu modelo liberal era de harmonia e tolerância, com evidente equilíbrio entre o Liberalismo político e o Liberalismo
como forma de relação social. Mas o princípio liberal seleciona seus temas e
domina sua prosa.
Seus autores prediletos são todos liberais, republicanos e nacionalistas.
Em Portugal, seu inspirador é Oliveira Martins, figura saliente do
Liberalismo moderado e do Republicanismo lusitano; na França, Guizot, que
possuía a mesma paixão e servia à mesma causa liberal; no Brasil, Tavares
Bastos e Sales Torres Homem, não o conservador dos últimos tempos, mas o
liberal radical de O Libelo do Povo.
Em 1893 publica as Festas Nacionais, obra dedicada à Educação
Cívica, que alcança grande êxito editorial. E um pequeno compêndio de
História do Brasil inflamado de Nacionalismo, por influência de Raul
Pompeia. Aí castiga Rodrigo Octavio o “espírito sanguissedento” do
Primeiro Imperador, que fuzilara os patriotas de 1817 e impusera o
Absolutismo com a dissolução da Assembleia de 1823; fustiga o espírito
maquiavélico do Príncipe, que enxertara na Carta de 1824 o poder moderador, “elemento de degenerescência de todos os demais poderes”, “porta aberta para todas as violências”; “caminho curto e fácil para o advento do cesarismo”; louva o Ato Adicional, “aquele esplêndido triunfo da política liberal”,
base de toda a interpretação de Tavares Bastos; defende as ideias liberais, as
liberdades populares, e manifesta sua simpatia mais por Osório, o general
liberal, do que por Caxias, o general conservador.
O livro não era um fruto ocasional da paixão partidária; na verdade se
filia ao Liberalismo radical e anticolonialista, tão vinculado a Tavares Bastos.
O prólogo de Raul Pompeia define esta raiz. Amortecida mais tarde, não des380
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liga Rodrigo Octavio de suas fontes nacionalistas. “O quadro histórico”,
escreve Pompeia, “é constantemente a cruel afirmação da pátria vencida. A
alma nacional segue sofrendo, dia a dia, o suplício de todas as dores”.
A tese de Raul Pompeia, inspirada no livro, é a de que as datas escolhidas registram não as vitórias, mas as derrotas nacionais. O grande inimigo histórico, dizia, era a sobrevivência colonial, a obstrução colonizadora. Todas as
forças que reagiam contra a República, afirmava, não eram mais que o remorso social de culpa do Segundo Reinado, que continuava a torturar-nos.
Também Carlos Drummond de Andrade escreveu, no poema “Museu
da Inconfidência”, que “toda história é remorso”, intuindo, assim, com o seu
gênio poético, toda a História do Brasil e o malogro da sua liderança, que se
desenvolve à custa do subdesenvolvimento popular.
A retirada do prefácio de Raul Pompeia na segunda edição das Festas
Nacionais e a atenuação de certos ardores críticos não desviam Rodrigo
Octavio do caminho liberal. Consciente ou inconscientemente, a voz liberal
vai continuar a gerar sua escolha de temas e interpretações.
O livro Felisberto Caldeira: Crônica dos Tempos Coloniais, relembra
as Memórias do Distrito Diamantino, de Joaquim Felício dos Santos, não só
pelo encanto romanesco, mas porque representa um libelo contra os abusos e
os excessos do Colonialismo português. O objetivo de Rodrigo Octavio foi
afastar do nome do liberal mineiro, contratador de diamantes, a fama que lhe
criaram de um criminoso vulgar. Mostra não só a altivez, coragem e energia
de Caldeira, como a aura de bonança e liberdade que os mineiros sentiram
pela primeira vez durante o seu contrato. Refere as opressões, injustiças e iniquidades do Absolutismo português, que Caldeira procurou aparar.
O estribilho liberal ressoa sempre. Escrevendo A Balaiada, livro baseado em depoimento colhido na tradição oral do lado vencedor, Rodrigo
Octavio condena, como todos os liberais, aquele movimento de rebeldia das
camadas mais modestas do Maranhão e do Piauí.
As conferências sobre Le Brésil, sa Culture et son Libéralisme
(Genebra, 1912), e sobre o centenário do Manifesto de 6 de agosto de 1822,
escrito por José Bonifácio, mostram sua permanente adesão aos temas históricos prediletos dos liberais e revelam a evolução do seu pensamento. É assim o
ensaio sobre a Constituinte de 1823. Aí, depois de afirmar que o projeto de
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Constituição de Antônio Carlos consignara todos os grandes princípios liberais, escreve que D. Pedro I não podia ser liberal.
As manifestações de seu espírito nesse sentido foram certamente uma
transação inconsciente e talvez sincera, com as circunstâncias do
momento, com a atmosfera do dia. Mas não se nasce liberal; é a
Educação e a Cultura que geram o Liberalismo e isso faltava inteiramente ao Príncipe.
O Liberalismo de Rodrigo Octavio parece ser agora não somente um
sistema político, a que se adere independentemente da condição social e cultural, mas uma ideologia própria de homens educados e livres, uma ideologia
das artes liberais e não servis. Sua transição para o Liberalismo no velho sentido clássico, e não político do século XIX, começa a formar-se com a moderação da idade e o equilíbrio inspirado pelos novos cargos e responsabilidades.
Mas não é somente na sua obra de escritor que Rodrigo Octavio mantém a fidelidade e a inteireza de seus princípios. Em várias de suas obras jurídicas, nos Pareceres de Consultor Geral da República, em votos no Supremo
Tribunal Federal, ele se recusa a aceitar a onipotência e o absolutismo do
Estado, afirmando expressamente seu espírito liberal.
Em Os Selvagens Americanos perante o Direito condena a violência, o
rigor, a submissão, as guerras que ensanguentaram a nossa História, e louva
todos os precursores da defesa do índio, desde José Bonifácio, até o Marechal
Rondon, sem esquecer o seu e o nosso Tavares Bastos.
O maior de seus livros, como criação literária e como depoimento de
sua época e de seus amigos, Minhas Memórias dos Outros, mantém a mesma
coerência, a mesma fidelidade aos seus sinceros sentimentos liberais. Nelas vive
o homem bom, que ensina a modéstia, sem um traço de amargura. Uma sombra mansa e leve abençoa tudo o que viu no seu caminho livre e puro. E nelas
prevalecem as figuras liberais de Prudente de Morais, Carlos de Carvalho,
Joaquim Nabuco, Raul Pompeia, Ferreira Viana, Rui Barbosa e Lafayette.
No segundo volume, tratando de Caxias, ele conta como assistiu à cena
inesquecível da chegada triunfal ao Rio do General Osório, com quem simpatizava mais, declara, “pelo feitio romântico e muito por Política, sim por
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Política”. E esclarece: “Eu, aos dez anos, era liberal, como Osório; Caxias,
‘cascudo’, como então se chamava aos ‘conservadores’, não era do meu partido. Apesar disso, eu tinha uma admiração fulgurante pelo Duque de Caxias.”
A vida e a obra de Rodrigo Octavio são uma lição de Liberalismo e Humanismo, um casamento feliz da evolução semântica da palavra liberal. A voz
do Poeta, do alto e grande humanista Augusto Meyer nos servirá para dizer:
As águas correm, os homens morrem e as folhas caem.
Pensa nas vidas que vão nascer.

RODRIGO OCTAVIO FILHO
Se em Rodrigo Octavio preponderou a faceta política do liberal, em
Rodrigo Octavio Filho atua o lado generoso, livre, heterodoxo, humanístico.
Em ambos não há mais o vigor, a força do doutrinador Tavares Bastos, mas
ambos participam, com ele, da crença de que a persuasão basta para convencer, reformar e melhorar. Outro ponto comum é a fé na natureza essencialmente privada da felicidade e no papel negativo do Estado em promovê-la.
Em Rodrigo Octavio Filho os traços essenciais do Liberalismo político, evidentes ainda em Rodrigo Octavio, desaparecem, mas permanecem os
formais, como a escolha temática, por exemplo. Florescem, por outro lado, as
características primárias e originais da palavra, no apelo à tolerância, no respeito pela opinião divergente, no desengajamento, na certeza de que a vida da
inteligência é a verdadeira encarnação da liberdade, e na valoração da felicidade, que consiste não em ter prosperado, mas em prosperar. Esta regra, salientada pela filosofia do individualismo existente no próprio Liberalismo, não
entra em constraste com o cultivo das relações sociais, antes o anima.
O credo político de Rodrigo Octavio Filho está, assim, na prática,
reduzido à tolerância, à moderação, ao “viva e deixe viver”, mas ele permanece, na preferência dos estudos publicados, totalmente adstrito à linha liberal.
Seus trabalhos ou seguem a linha paterna, como “A Constituinte de
1823” e as biografias desenvolvidas de Tavares Bastos, Prudente de Morais e
Ubaldino do Amaral, ou encaram temas novos, prediletos dos liberais, como
383

384

RECEPÇÃO DO SR. JOSÉ HONÓRIO RODRIGUES

“O Panorama Político da Guerra dos Farrapos”, “O Ato Adicional”, “O
Reconhecimento da Independência do Brasil pela Inglaterra”, “A Princesa
Isabel”.
A Revolução dos Farrapos foi, nas suas palavras, “vibrante episódio da
nossa História, primeiro facho de Liberalismo político e Democracia administrativa que iluminou a Pátria brasileira”.
O Ato Adicional veio “traçar as linhas mestras da Democracia brasileira, aplicando os princípios liberais inatos ao espírito do nosso povo”.
Reafirma em várias passagens as tendências democráticas e liberais do Ato,
como reflexo da qualidade do povo brasileiro. Faz, inclusive, um paralelo
entre a dissolução da Assembleia de 1823, que resultou na Abdicação de D.
Pedro I, e a dissolução do Congresso de 3 de novembro de 1891, que provocou a renúncia do Marechal Deodoro.
No estudo “A Princesa Isabel”, o acento principal é sobre a Redentora
e a Lei Áurea, para ele resultante da emotividade da Princesa e do liberalismo
do Príncipe Gastão de Orléans.
No volume Figuras do Império e da República, dos seis estudos biográficos, quatro são velhas admirações paternas, todas elas figuras liberais:
Osório, Tavares Bastos, Prudente de Morais e Ubaldino do Amaral.
Da sua obra histórica, independentemente dos aspectos liberais a que
nos temos referido, pode-se dizer que procurou realizá-la com acerto, tentou
a síntese, deu ênfase às descrições do aspecto físico, aos traços psicológicos, e
ao lado pitoresco das personalidades estudadas.
Na coletânea Missão do Escritor e Outros Discursos (1957) domina a
mesma tônica liberal, a luta contra o fanatismo, o princípio da liberdade, o
humanismo. No “Discurso à Inglaterra”, ali incluído, ele escreve, lembrando
o entusiasmo de Tavares Bastos: “Este é, ao meu ver, com efeito, o País, dentre todos, onde a liberdade tem a sua maior glorificação, porque é aquele
onde a liberdade é mais perfeita, onde o direito é mais seguro, onde o indivíduo é mais independente e onde, por isso mesmo, o homem é mais feliz.”
Admira politicamente a Inglaterra, mas o país de seu coração foi a
França, à qual serviu devotadamente, divulgando a sua Cultura. Em 12 de
junho de 1944, poucos dias depois do desembarque das forças aliadas na
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Normandia, ele manifestava em palavras cheias de vibração, lidas pelo rádio,
sua alegria, sua fé e esperança:
“Valha-nos o consolo de que, apesar do colapso político em que
viveu estes últimos quatro anos, a França pôde manter, em toda a parte, a
luz transparente de sua alma latina.” A saudade da França, dizia, pairava
sobre o mundo.
O Simbolismo e o chamado Penumbrismo dão à personalidade de
Rodrigo Octavio Filho, sobretudo pela sua sensibilidade, um relevo individual ao movimento que não deve ser esquecido. Na “Última Página” do seu
primeiro livro de versos, ele evoca a Felicidade, tema predileto do Liberalismo
individualista:
Vem alegrar o meu olhar tristonho,
Vem, para sempre, caminhar comigo,
na alameda noturna do meu sonho...

E ela o seguiu com tal fidelidade, que Alceu Amoroso Lima pôde dizer
do amigo morto: “Sua missão foi cumprida; mostrar-nos a todos que a felicidade não é um mito.”
A essa época de transição poética, dedicou Rodrigo Octavio Filho não
só o estudo O Poeta Mário Pederneiras (1933), seu tio querido, e a antologia Mário Pederneira : Poesia. (1958), como o ensaio “Sincretismo e
Tradição: O Penumbrismo”, inserto em A Literatura no Brasil, dirigida por
Afrânio Coutinho.
Depois a vida o levou para outros caminhos. Alceu Amoroso Lima, seu
amigo de 57 anos, em comovido artigo, logo depois de sua morte, escreveu:
“A Poesia, que não chegou a florir em grandes obras, como que nele se diluiu
subconscientemente, em todas as atitudes, em todos os atos mais terra a terra
de uma existência de homem de ação”.
Rodrigo Octavio Filho assistiu, sem ser tocado, à grande mudança da
moderna sensibilidade poética, à nova tendência estilística, à criação do cenário e da metamorfose do Modernismo.
Seu perfil psicológico foi esboçado por todos vós, senhores acadêmicos,
na “sessão da saudade” e em artigos de jornal, com que vos despedistes do
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vosso amigo e companheiro. Sua amabilidade, sua bondade, sua discrição, sua
cordialidade, sua beleza viril foram por todos vós destacados.
A descrição de Pyramus, no Sonho de uma Noite de Verão , de
Shakespeare, poderia ser a de Rodrigo Octavio Filho: a sweet faced man; a proper man, as one shall see in a summer’s day, a most lovely, gentleman-like man.
O trato suave, o encanto pessoal, a sabedoria de viver mais se evidenciavam na presença dos filhos, netos e bisnetos, que o cercavam e à sua dedicada
companheira de 52 anos de casamento, na amenidade de uma família incomum, singular, honrada e digna.
Outra constante de Rodrigo Octavio Filho era a amizade. Sobre seus
Velhos Amigos (1938) escreveu um livro que leva como epígrafe a frase de
Abel Bonnard: L’amitié c’est le pain quotidien du coeur. Dedicou-o a D.
Laura, sua amiga de todas as horas.
Senhores acadêmicos:
O grande historiador Johan Huizinga, no seu livro Geschunden
Wereld (O Mundo Difamado), assinalou que muito antes de predicar o
Cristianismo as três virtudes teologais, o espírito grego havia concebido uma
série de quatro virtudes, chamadas mais tarde, na doutrina cristã, virtudes cardiais. Algumas delas foram menosprezadas durante o Renascimento, desprezadas durante o Romantismo, revalorizadas pelo Liberalismo e novamente
aviltadas na época atual. Todas elas constituíram, nos últimos dois mil anos,
até o aparecimento da Psicanálise, um dos instrumentos mais poderosos para
conhecermos a psicologia humana.
Faltava a Rodrigo Octavio Filho a fé, disse Alceu Amoroso Lima.
Mas ele foi dotado, e bem dotado, de esperança e caridade, de prudência e justiça, de fortaleza e temperança.

LIBERTICIDAS E LIBERTÁRIOS
Como vedes, creio sinceramente que a Cadeira 35 tem uma história una
e indivisível. A ascensão e o declínio do Liberalismo marcaram sucessivamen386
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te a vida destas três personalidades. Um sopro de renovação acompanha agora
a vaga inquieta do mar ideológico que agita o mundo. O Liberalismo refaz-se,
diante da luta impiedosa entre liberticidas e libertários.
As tendências dominantes e divergentes coexistem, originadas do
mesmo terreno e estrutura da época. Enquanto no Ocidente, liderado pelos
Estados Unidos, mantém-se a essência do Liberalismo, o regime representativo e as garantias individuais, e manifesta-se no mundo socialista a aspiração
liberal, no mundo subdesenvolvido ou em desenvolvimento o que vemos é a
total negação desta essência, o liberticídio, que significa o fim da Utopia e
gera a coexistência com o libertarismo.
Também a Igreja traz o seu reforço ao Liberalismo. Karl Rahner, o
grande teólogo alemão do Concílio Ecumênico, defende a existência de uma
teologia liberal e a coexistência de uma história da salvação, que é a da graça de
Deus, com uma história da salvação que é a da dignidade do homem na terra.
Defende-se, asim, para todos a liberdade da salvação na terra, que deixa
de ser um vale de lágrimas. A pobreza é um pecado danado não porque seja
um sinal do desfavor divino, como pensavam os calvinistas, mas porque é um
crime humano e social.
Outro teólogo alemão, Johan Baptist Metz, depois de citar as palavras
da promessa do Velho Testamento, a consciência, a unicidade e a indivisibilidade do futuro na escatologia cristã, afirma que a Igreja não é o não-mundo
(Die Kirche ist nicht Nicht-Weit). Justifica, assim, a participação da Igreja na
proteção da liberdade e da dignidade humanas.
A esperança do Evangelho tem uma relação polêmica e libertadora
com o homem presente, com a vida prática e com as condições sociais em
que vive o homem.
A emancipação da forma autoritária socialista é defendida por Jürgen
Habermas, neomarxista alemão-ocidental, autor, entre outros estudos, de
Erkenntnis und Interesse (Conhecimento e Interesse), saudado pela crítica
inglesa como o corpo filosófico mais impressionante da década dos sessenta.
Habermas reexamina Hegel, a revitalização dos conceitos e valores que
o Liberalismo e o Socialismo tinham em comum, mostra a capitulação do
Liberalismo diante da nova autocracia, a confissão de sua impotência e a transição para o autoritarismo.
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Sua crítica ao anarquismo utópico de Marcuse e às extravagâncias de
Heidegger reflete o pensamento historicista e humanista. Ele descreve o
conhecimento como libertador na luta para tornar a pré-história subumana
numa autêntica história.
A violência da opressão e a violência dos libertários dificultam sobrepujar o contraste e tornam difícil a reconciliação. A capacidade para resolver o
dissídio não está no desenvolvimento técnico e científico, disfarçado como
uma ideologia do futuro século XXI para estabelecer a ordem tecnocrática,
que perpetua a alienação do homem e desintegra de substância humana a
Democracia política. A natureza humana é condicionada pela História e se
desenvolve na História.
As oposições fantoches, do tipo beatnik, hippies e outras aberrações
levarão ao nada.
O poder do pensamento negativo não pode ser simplesmente desconhecido ou suprimido pela violência. Será que a possibilidade histórica da
reconciliação não está inscrita na situação contemporânea? Será que o contraste entre o idealismo de Morus e o demonismo de Maquiavel não poderá
ser resolvido?
Creio que a compreensão recíproca pode permitir que o Estado retome
seu papel salutar e a quietação construtiva, e não opressiva, seja recuperada.
Espero que a harmonia entre o poder e o povo, a justiça e a sociedade,
será a tarefa a que as novas gerações se dedicarão, com a genuína missão de
restaurar, em todo o mundo, especialmente na parte não privilegiada dele, os
direitos do homem, a libertação do homem, a salvação do homem.

SAUDAÇÃO FINAL
Ao finalizar, quero agradecer ao meu amigo e vosso companheiro de
tantos anos, Barbosa Lima Sobrinho, a honra que me fez e a benevolência
com que me agracia, recebendo-me nesta Casa. Sempre considerei como um
modelo e um exemplo sua bravura cívica, sua dignidade, integridade, cultura,
competência e experiência.
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Folgo muito ainda seja Marques Rebelo, o singular e vigoroso romancista da alma desta minha querida cidade, quem me distingue colocando-me o
colar de membro desta Academia.
Não vim senão para servir, para servir com a consciência das minhas
modestas forças, a esta Instituição e à Cultura do meu País.
Trago sempre na lembrança aquelas palavras de Duarte Coelho, escritas a D. João III, em 24 de novembro de 1550: “E creia, Senhor, de mim,
que tudo o que tomo a cargo, tomo e faço como o próprio pastor, e não
como mercenário.”
A rajada de vossa generosidade cria um sentimento inapagável de gratidão, que vos devo e não vos nego. Não esqueço a lição de Jesus, no
Evangelho de S. Lucas: “Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem
serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como
aquele que serve.”
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Senhor José Honório Rodrigues,
Parece-me ainda ouvir as últimas palavras de vosso discurso: “Porventura não é maior quem está à mesa? Eu, porém, entre vós – acabastes
mesmo de dizer – sou como aquele que serve.”
Custa-nos um pouco relembrar, neste ambiente de festas, com todos
esses dourados, o momento em que essas palavras foram pronunciadas. Mas
não esqueçamos que, quem as disse foi o próprio Cristo, servindo aos apóstolos a ceia da Eucaristia.
Deixemos, pois, de lado o burel de franciscano. Sois bastante afirmativo para que nos contentemos com a letra de São Lucas. Tanto mais quando
os 33 votos que obtivestes, numa das belas consagrações já registradas nesta
Academia, foram homenagem à vossa bravura de combatente, à intrepidez
desinteressada dos vossos pronunciamentos e ao mérito de uma obra de
Cultura, rara em nosso País e até mesmo em vossa idade, não obstante os
cabelos brancos com que vos disfarçastes, pois que os ostentais desde os 40
anos. Nem me parece que as academias, por mais comportadas que possam
ou pretendam ser, aceitem de boa vontade uma tarefa de concordância e de
assentimento. Não vejo por que não se ajustarão a atitudes de renovação, a
palavra de rebeldia, atentas às vozes inumeráveis, que procuram interpretar e
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traduzir as aspirações das novas correntes do pensamento brasileiro. Sempre
me pareceu que, para essa tarefa, as academias são mais úteis, e mais acessíveis
do que os grupos literários, até mesmo pelo desencontro das tendências com
que se foram constituindo, estranhas e indiferentes a definições e a preocupações sectárias.
O próprio Graça Aranha, quando vivia a sua fase de lua-de-mel com a
Academia, que o elegera sem livros publicados, confiada, apenas, na sua
estuante vocação literária, dissera, no discurso com que recebera Sousa
Bandeira, que a Academia tinha horror aos princípios, “principalmente aqueles que a privem de liberdade”, reportando-se à liberdade das eleições e à
ausência de qualquer limitação na substituição dos escritores. E observava
então, com aquela agudeza de espírito que nunca lhe faltou, que a “Academia
somos todos nós, a incoerência de sua própria existência, o desencanto de
nossas ilusões individuais, a divergência de nossas ideias, o absoluto de cada
um formando o relativo de todos. “A verdade”, concluía ele, “são quarenta
bocas que se contradizem.”
Que se contradizem e discutem. Cada qual mais cioso de si mesmo e de
suas convicções. Mas não tenhais receio desse panorama. Nem vos estimuleis
demasiadamente com ele. Longe de mim a ideia de vos apresentar a Academia
como um tablado de luta livre. Embora já tivéssemos tido – e vede como a
Academia é caprichosa e irregular – o que eu chamaria a nossa fase de grandeza, com os dois eminentes contendores, que davam por empatado o seu prélio
antigo, quando sentiram a inutilidade de seus esforços, pois que haviam perdido sentido os gestos de provocação e as palavras injuriosas, que um não
chegava a ver e o outro não podia ouvir. Mas isso já passou e eram manifestações de temperamentos insofridos e não costume ou necessidade da
Academia. Se é que os adversários não agiam apenas com o desejo íntimo de
se divertirem. Mesmo quando já se torna difícil fazer o cálculo da própria
idade, custa sacrificar as exigências e o alvoroço da mocidade.
Não há, pois, que abandonar posições definidas. Basta não criar obstáculos a uma convivência, que vai durar toda a vida e que será, de certo, agradável, quando as outras atividades forem cessando e reste apenas esta, a do
gosto pelas Letras ou a do interesse pela Cultura. Mais que o nível de educação individual, influirá a vitaliciedade das investiduras. Enquanto a prezarmos
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e a quisermos conservar, iremos esquecendo o mal-estar de alguma eleição, as
palavras que talvez não tenham sido felizes, os mil e um agravos de uma convivência, que acaba sendo quotidiana. Apesar de tudo, não há aqui lugar para
o palavrão, que já pagamos para ouvir nos teatros, quando aconteça que ele
não nos surpreenda na vozinha infantil de nossos netos. Na verdade, são 40
bocas que se contradizem com energia, difíceis de coordenar nas votações,
quando escasseiam os denominadores comuns de entendimento ou se tornem
eles difíceis de perceber ou de adivinhar. Quarenta bocas que se contradizem,
mas que, na verdade, se estimam.
Não vos faltará oportunidade para essa experiência. Não raro tereis
dúvida quanto à atitude que deveis tomar, se a da conformidade, se a da
revolta. O essencial, dir-vos-ei, é não se conformar. Mas também não esquecer que o vínculo que acaba de vos ser imposto, é um vínculo indissolúvel.
Carlos de Laet gostava de falar nos filtros acadêmicos, que ele chamava
“triaga”, um específico antigo contra mordeduras venenosas. Eu recomendaria
antes beberagens, que contivessem doses maciças de tolerância. Porque há que
admitir aqui a verdade de cada um, de que falava Pirandello. E quando todos
esses recursos viessem a falhar, não nos faltariam ainda tradições alentadoras.
Como a tradição que nos ficou da Cadeira 35, a Cadeira que os dois Rodrigo
Octavio dignificaram.

OS DOIS RODRIGO OCTAVIO
De Rodrigo Octavio Filho vos direi que me impressionou sempre a circunstância, de que ele não houvesse pleiteado, ainda em vida do pai, alguma
das vagas que se iam verificando na Academia. Vivera intensamente a fase
simbolista no Brasil, ao lado de mestres e companheiros como Mário
Pederneiras, Felipe de Oliveira e Álvaro Moreyra. Militara num grupo inovador e atuante, como havia sido a revista Fon-Fon, quando as sílabas onomatopaicas da buzina dos automóveis pareciam, por si só, nas Letras Nacionais,
uma convocação subversiva, mais adiante renovada pelo periódico Klaxon.
Notemos que o livro de poemas de Rodrigo Octavio Filho, Alameda
Noturna, aparecera em 1922. Velhos Amigos, outro livro de estudos literá393
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rios, surgira também em vida do velho Rodrigo Octavio, sem falar em numerosas conferências, que iam assinalando a presença do moço Rodrigo Octavio
nas Letras brasileiras.
Suponho, e já ouvi impressões nesse sentido, que havia uma espécie de
entendimento entre os dois Rodrigo Octavio, a fim de que o filho se guardasse para a própria Cadeira do velho Rodrigo Octavio. O que poderia parecer
constrangedor, com a espera de uma vaga que só se abriria com a morte do
próprio pai do candidato. Mas não custamos a compreender que nunca houve
aspirante mais interessado no adiamento da sucessão. E ao velho Rodrigo
Octavio sorriria a ideia de vir a ser substituído pelo próprio filho. Pude assim
acreditar que, se derrotado no pleito a que se apresentou, para a vaga de
Rodrigo Octavio, o filho teria desistido da Academia. Não que a menosprezasse. Mas o atrativo da sucessão paterna era, para ele, uma razão mais poderosa que o próprio ingresso na Academia.
Fomos compreendendo melhor esses sentimentos durante os 24 anos
em que aqui tivemos a companhia de Rodrigo Octavio Filho. E já ia dizendo
a companhia “gentil”, colhido quase de surpresa por um adjetivo insinuante.
Porque embora Rodrigo Octavio Filho fizesse questão de relacionar o que ele
chamava “as provas” de sua idade, como o nascimento do bisneto e as operações a que o tempo o condenara, sobretudo a de catarata, que tanto o fez
sofrer (não obstante sua heróica resignação), a verdade é que ele nunca perdeu
a graça física da mocidade, na elegância aprumada e viril. Como também não
abriu mão de um otimismo tranquilo, de um sorriso acolhedor, de um ar prazenteiro, que era o segredo de sua simpatia, se não esquecermos a indulgência
de seus julgamentos e a ausência de qualquer maledicência – virtude rara, até
mesmo surpreendente, numa sociedade de homens de letras.
Há exemplos de dedicação filial em outras instituições culturais. Na
Academia Francesa, por exemplo, cita-se o caso de Henri Houssaye que, eleito em 1894, não pôde deixar de exprobrar a atitude dos companheiros, que
não haviam feito justiça a seu pai, Arsène Houssaye, que também merecera a
Academia. Mas Arsène Houssaye publicara uma sátira difícil de esquecer ou
de perdoar, a Histoire du quarante-et-unième Fauteuil de l’Academie, a relação dos nomes ilustres que haviam ficado à margem da láurea acadêmica. De
qualquer forma, era uma cena comovedora, o filho a protestar, na tribuna aca394
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dêmica, contra a injustiça que o pai sofrera, e Arsène Houssaye, já octogenário, presente à recepção do filho e, provavelmente, mais agradecido à
Academia do que se houvesse sido ele próprio o escolhido.
Aqui, na Academia Brasileira, o sentimento filial pôde se expandir sem
agravos e sem ressentimentos. A eleição do filho completou o quadro das
afeições, dando a impressão de uma continuação sorridente e tranquila do
próprio fundador da Cadeira.
Quando me defronto à bibliografia dos dois Rodrigo Octavio, o que
me chama a atenção é a presença dos mesmos temas ou dos mesmos assuntos.
Os estudos de Rodrigo Octavio Filho, em Figuras do Império e da República, focalizavam o Marquês de Barbacena, Osório, Tavares Bastos, Prudente
de Moraes, Ubaldino do Amaral, que estavam relacionados, de alguma forma,
com a vida do velho Rodrigo Octavio. O Visconde de Barbacena, filho do
Marquês, havia sido cliente de seu escritório de advogado e o próprio Rodrigo Octavio escrevera, quase como obra de causídico, o Felisberto Caldeira,
o contratador de diamantes, para desagravo de toda a família. Osório fora um
ídolo do Partido Liberal, a que se vinculavam os ascendentes do velho
Rodrigo Octavio. Prudente de Moraes, como Tavares Bastos, já figurava no
livro de memórias de Rodrigo Octavio, Coração Aberto . Ubaldino do
Amaral havia sido seu companheiro de escritório.
Até mesmo no estudo da Constituinte de 1823, encontraremos pai e
filho reunidos, o primeiro no Congresso Nacional de História de 1914, o
segundo no Congresso Nacional de História de 1931. Não se limita Rodrigo
Octavio Filho a citar a monografia do pai: identifica-se com suas teses.
Defende a primeira assembleia brasileira contra a prepotência de Pedro I.
Exalta os Andradas perseguidos e deportados, tratados, aliás, de anarquistas
para baixo, nas proclamações incendiárias do Imperador.
Assinalastes, com a proficiência de um historiador, a vocação liberal da
Cadeira que viestes ocupar em nossa companhia. Eu gostaria de acrescentar, a
esse quadro, a satisfação que os dois Rodrigo Octavio não ocultavam: a de
pertencerem a esta Casa. A vida exigiu deles outras tarefas, de que não souberam ou não puderam fugir. Mas percebia-se que só se sentiam realizados
nesta Academia. Não estava em erro Rodrigo Octavio Filho, quando descrevia o pai como um poeta, que continuasse até o último alento “sensível, triste,
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imaginativo, claro no estilo e elevado no pensamento, a conversar de vez em
quando com a sua Poesia, a Poesia que nascera com ele”. Les Raphsodies
provavam essa afeição, publicadas quando o velho Rodrigo Octavio já havia
ultrapassado os setenta anos de uma vida, quase toda consumida em outras
tarefas, exigentes e exaustivas.
De Rodrigo Octavio Filho se poderia dizer a mesma coisa: sentia-se um
exilado, fora das Letras e dos assuntos literários. As recordações que o fascinavam eram as da mocidade, quando vivera em companhia de amigos, no
culto de Rodemback, que o atraíra a ele e a Olegário Mariano – mas Olegário
Mariano se conservara fiel até o fim e Rodrigo Octavio Filho não pudera
resistir às atividades dispersivas, que o foram assediando. A Academia fora,
para ele, uma espécie de Shangrilá, o seu enlevo e a sua glória.
Graças a Rodrigo Octavio Filho, a Cadeira 35 foi a que conservou por
mais tempo a memória, e eu quase diria a presença do fundador. A amizade
acabou superando a longevidade do fundador que mais viveu e que foi o
nosso companheiro Magalhães de Azeredo. Nem se pode separar agora os
dois ocupantes da Cadeira 35, quando ambos concorreram para a formação
de seu patrimônio. Porque não chegou a haver um caso de herança ou de
sucessão: foi antes um caso de integração. Gostaria, por isso, de vos proclamar
o segundo ocupante da Cadeira 35, reunindo numa só pessoa os dois Rodrigo
Octavio. O mais belo florão das amizades terrenas emoldura a vossa Cadeira.
Não sei se devemos exaltar o pai que inspirou tal devotamento ou o filho, que
fez dessa devoção um objetivo que mais parecia um culto ou uma religião.
Essa a sucessão que recolheis, Sr. José Honório. Fostes discípulo de um
e amigo do outro. Sabeis avaliar bem o que vale a vossa Cadeira, sobretudo
quando imaginais que a afeição, que ela inspirou a Rodrigo Octavio Filho,
sabia guardar-se num escrúpulo de sobriedade e discrição, que ainda mais a
engrandecia.

NÃO É BEM UMA CADEIRA DE HISTORIADOR
Não é bem uma Cadeira de historiador a Cadeira 35. Nem há aqui
cadeiras cativas para qualquer gênero literário. Tudo depende do acaso ou das
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pressões eleitorais. Mas Literatura e História se entendem bem. Basta recordar que, para os antigos, compunham a mesma família das Musas, com a
Literatura, a História, a Tragédia, a Elegia, a Poesia lírica, misturadas ou convivendo com a Dança, a Música e até a Astronomia, que ainda não começara
a aprender as Matemáticas. Clio acumulava a História com a Poesia Épica,
para o louvor de guerreiros que ainda não se resignavam com a burocracia dos
Estados-Maiores. Depois, a Epopeia ficou de lado e os historiadores compensaram a união antiga, exagerando a descrição das guerras e a influência dos reis
e dos governos. Mesmo assim, tiveram acesso fácil nas corporações literárias.
Não há, talvez, um só fauteuil da Academia Francesa, que não tenha servido,
em algum momento, para a exaltação de historiadores como Lavisse, Julian,
Hanotaux, Masson, Bainville, Grousset e muitos, muitos outros.
Nem sois apenas um historiador, Sr. José Honório. Escreveis bem, com
uma precisão e energia de bom quilate, em períodos claros e concisos, que
não se embaraçam com as sutilezas da Filosofia, nem se assustam com as exigências de uma conceituação exata. Mas o que na verdade vos caracteriza é
que não ficais no entusiasmo, mais ou menos vago, das vocações correntes. O
que sentis, o que manifestais, é uma paixão obsessiva pela História, que de tal
modo vos absorve, que não sei se não sonhais com ela. Receio muito que os
vossos pesadelos incluam a presença hierática de Varnhagen ou o riso escarninho de Capistrano de Abreu.
Será que D. Lêda Boechat Rodrigues, vossa ilustre companheira, não
chegou a ter ciúmes dessa outra paixão absorvente de vossa vida? O certo é
que tivestes uma boa inspiração, conseguindo que se inoculasse, também nela,
o vírus que vos havia invadido. A História se tornou assim, em vossa casa,
uma divindade familiar, o que vos garantia uma harmonia perfeita e até
mesmo, o que já parecia difícil, um ambiente de idílio em torno de assuntos
graves e sérios. Há namorados que precisam de poetas e buscam inspiração
em expansões alheias. Vós vos contentais com alguns nomes severos, Ranke,
Burckhardt, Henri Pirene...
Ganhastes, assim, uma colaboradora de todas as horas, dotada de um
espírito crítico minucioso e avisado, exercitado nos critérios da Heurística,
como o está mostrando nos volumes já publicados sobre a história de nosso
tempo, através da vida e da presença do Supremo Tribunal Federal. Obra exe397
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cutada com uma proficiência incomum e uma personalidade inconfundível. O
que acabou aumentando vossas responsabilidades, quando a crítica se instalou
assim em vossa casa, com um jeito afetuoso, que não lhe dissimula a profundeza nem o acerto dos reparos. De tal modo se identificaram os vossos espíritos, nessa tarefa, e tão profunda é a vossa comunhão afetiva, que tenho até
receio de falar em crítica. Não tereis descoberto, dessa forma, uma nova
modalidade de autocrítica?
Não sei bem como e quando se manifestou essa vocação de historiador.
Duvido que houvesse necessidade de algum teste. Ou a presença de influências ecológicas, tão famosas quanto desencontradas. Sabemos, por exemplo,
que os historiadores brasileiros de maior renome eram, quase sempre, filhos
de outros Estados. E não parecia provável o advento de um carioca, num
Estado em que mal os conseguimos distinguir, entre os mineiros, pernambucanos e gaúchos que o habitam e o governam. Mas desafiastes todos esses
obstáculos, com uma circunstância inesperada. É que estais ligado aos primeiros povoadores da cidade, com atestado e tudo, e a firma idônea do presidente do Colégio Brasileiro de Genealogia, o engenheiro Carlos Rheingantz.
Porque descendeis de André Vilalobos da Silveira, açoreano, que viera para o
Rio, em companhia da esposa, antes de 1600 e a que estais ligado por intermédio dos Teles Barreto de Menezes, e de uma famosa gleba de Jacarepaguá.
Aspectos a que não pode ser indiferente um historiador, que pode avaliar bem
o que representam esses vínculos, velhos de mais de quatro séculos.
Não sei até que ponto essa antiguidade concorreu para a formação do
historiador. Sei que por essa, ou por outra qualquer razão, a vossa vocação se
foi aos poucos definindo. Tudo fácil, natural, espontâneo, como se houvesse
até mesmo um sinal de predestinação. Mas também ainda sem uma consistência mais profunda, sem uma definição inapelável. Até que um dia encontrastes
um homem chamado William Berrien, professor da Universidade de Harvard
e que aqui viera com a missão de ajudar a publicação de guias bibliográficos,
indispensáveis aos estudantes brasileiros. Deve-se ao trabalho que ele então
executou a publicação, em colaboração com Rubens Borba de Morais e
Francisco de Assis Barbosa, do Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros,
instrumento indispensável de orientação e de crítica. William Berrien levou
mais longe a sua tarefa: observou alguns jovens brasileiros e designou três
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deles para bolsistas em universidades norte-americanas. A fim de que se possa
verificar o “olho clínico” desse selecionador experiente, recordemos que um
dos escolhidos foi Joaquim Matoso Câmara, que dentro em pouco se assinalaria no primeiro plano da Filologia Brasileira. O outro foi José do Prado
Valadares, autoridade em assuntos de museus e arquivos, a serviço da
Universidade da Bahia. Bem, o terceiro... O terceiro “foi aquele a quem
Tereza deu a mão”, e eu teria dito isso cantando, se tivesse alguma voz e não
corresse o risco de que não chegásseis a perceber a minha intenção musical.
Já havieis publicado, em 1940, com Joaquim Ribeiro, o livro
Civilização Holandesa no Brasil , primeiro Prêmio de Erudição nesta
Academia de Letras. Mas foi depois disso que estivestes nos Estados Unidos
e conhecestes os Departamentos de História de algumas excelentes universidades. Acompanhastes cursos memoráveis como os de Jacques Barzum, mestre de pesquisas, Henry Steele Commager, especializado em História dos
Estados Unidos, Allan Nevins, estudioso de temas políticos, Frank
Tannenbaum, dedicado a questões da América Latina, L. Thorndike, autoridade em História Medieval, Westermann, professor de História Antiga, sem
falar no professor Cole, que ensinava Metodologia e História Econômica e
Social. A convivência, os trabalhos de seminário, a conversa extraescolar com
os professores, as pesquisas nas bibliotecas, facilitadas por uma organização
bibliográfica prática e eficiente, encontraram de vossa parte uma receptividade
entusiástica. Ganhastes, por assim dizer, uma nova consciência científica em
centros universitários responsáveis.

UM PROFESSOR DE HOLANDÊS
Conhecestes, então, um professor de Língua e Literatura Holandesa,
que ia ter um papel importante em vossa formação profissional. Chamava-se
A. J. Barnouw e ensinava na Universidade de Colúmbia. Ofereceu-se para vos
ensinar o idioma holandês, num curso que continuaríeis depois com Frei
Agostinho Keisers, aqui no Rio, no convento dos capuchinhos da Lapa. Um
dia, o professor Barnouw viu em vossas mãos um pequeno jornal redigido em
língua portuguesa, editado numa colônia de pescadores lusos do
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Massachusetts. Pediu-vos o jornal, adiantando que nunca havia tido um texto
em português diante dos olhos e começou a ler, quase correntemente. De
repente, estacou. Havia uma palavra que não conseguia entender, a palavra
“bezerro”. Surpreendido com a facilidade da leitura, ficastes à espera de uma
explicação, que o professor vos deu de imediato. Estudara Latim nove anos,
intensamente, e por isso não encontrava dificuldades no texto em Português.
Se houvesse lido Camões, poderia ter recordado que a Língua Portuguesa,
“quando imagina, com pouca corrupção crê que é a latina”. O obstáculo em
que ele estacara, Matoso Câmara vos explicaria depois. “Bezerro” era palavra
basca. Quando muito, poderia ter-se incorporado ao Latim bárbaro da Península Ibérica. Estava, pois, salvo o admirável curso de Latim do professor Barnouw.
Quem vos acompanha desde essa fase, Sr. José Honório, verifica a
admirável coordenação de vossos estudos. Vossa preparação torna-se sistemática, dentro de uma ordenação de conhecimentos e de documentação. Segui
vossas pesquisas em torno da história do açúcar, na autarquia, a que vos havia
levado vosso amigo Miguel Costa Filho. Acompanhei a publicação de vossa
magnífica Historiografia e Bibliografia do Domínio Holandês do Brasil, dedicado ao vosso professor de Holandês da Universidade de Colúmbia, o professor Barnouw. Já nesse volume, aproveitáveis as pesquisas feitas em algumas
das mais importantes bibliotecas dos Estados Unidos. E começáveis a dizer,
no prefácio do livro, o que ia ser uma constante em vossas obras, que a lista
de agradecimentos “nunca estaria completa, se nela não confessasse que o
maior apoio e principal ajuda veio de minha mulher, a quem cabe imensa
parte deste livro”.
Por isso mesmo que já sabeis o que era o obstáculo da escassez de
bibliografias, publicastes, por intermédio do Instituto Pan-Americano de
Geografia e História, dois livros excelentes, a Historiografia del Brasil – Siglo
XVI e Historiografia del Brasil – Siglo XVII. Divulgastes, em seguida, os
volumes de índices anotados da Revista do Instituto do Ceará e da Revista do
Instituto Arqueológico de Pernambuco. Ainda no vosso ativo de divulgador,
devemos incluir os 39 volumes dos Documentos Históricos da Biblioteca
Nacional, iniciados no governo de Washington Luís e completados com os
volumes excelentes, com que se esclarece a História da Revolução
Pernambucana de 1817. Não seria possível omitir, nessa relação, o esforço
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imenso, para reunir e publicar os três volumes da Correspondência de
Capistrano de Abreu, o Catálogo da Coleção Visconde do Rio Branco, as
edições críticas de Nieuhof e os Capítulos de História Colonial. Ao contrário
de Melo Morais, que queimava os documentos que ia publicando, para que
ninguém mais os pudesse encontrar, procurastes tornar mais fácil a tarefa dos
epígonos, numa benemerência quase de escoteirismo.

TEORIA DA HISTÓRIA DO BRASIL
Aqui, Sr. José Honório, vamos caminhando para as vossas obras fundamentais. A começar pela vossa Teoria da História do Brasil, já em terceira
edição. O professor Oliveira França, da Universidade de São Paulo, observou
que “ninguém ainda no Brasil dispôs de tão copiosa bibliografia especializada”. Vosso amigo, o Professor Iglésias, da Universidade de Belo Horizonte,
viu no vosso livro um sinal de que já havíamos “chegado à maturidade que
caracteriza alguns centros universitários”. O professor Charles Nowell, da
Universidade de Illinois, considerou vosso livro, não apenas uma introdução
ao método histórico, como também um guia bibliográfico, destinado aos
estudantes brasileiros de nível superior. Damião Peres, o mestre português,
acha que o vosso livro é a “primeira publicação de seu gênero em Língua
Portuguesa”. E a esses louvores vieram juntar-se outros. Sabeis o que me
parece mais significativo? O do nosso companheiro Afonso de Taunay, o trabalhador infatigável, que depois de haver publicado os 11 volumes da
História das Bandeiras e os 14 volumes da História do Café, ainda se considerava “assombrado” com o esforço que o vosso trabalho vos havia custado.
E eram homens familiarizados com as obras de circulação universal. Mas
acrescentáveis a todas elas, não apenas a formação bibliográfica excelente, uma
metodologia esclarecedora, como uma filosofia da História documentada e
segura, dando sempre uma palavra informativa, mesmo em face de trabalhos
recentes. Só o que não compreendo é que a vossa obra seja de um outsider e
não de um professor de Metodologia Histórica em alguma de nossas universidades. Mas sabemos que no Brasil as cousas são assim mesmo. Supristes, na
verdade, os títulos universitários com o mérito de vossos trabalhos.
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Depois da Teoria da História do Brasil, tendes uma série de monografias notáveis, como História e Historiadores do Brasil, Vida e História, O
Continente do Rio Grande e Notícia de Vária História, em que se contém o
vosso magnífico ensaio a respeito do livro em que Max Weber estuda a
influência da Ética Protestante no desenvolvimento do Capitalismo. Uma das
obras dessa fase, A Pesquisa Histórica no Brasil, acaba de ser refundida e
ampliada numa nova edição, de certa forma complementar de vossa Teoria da
História do Brasil, para servir de fundamento a um de vossos pleitos mais
ardentes, qual seja o da criação do Instituto Nacional de Pesquisa Histórica, a
exemplo de instituições, que encontrastes em alguns países mais avançados,
no domínio da Cultura Histórica.
Mas o que desejo realçar são os vossos livros da última fase, aqueles em
que se sente a presença do scholar, no retrato famoso que dele Emerson nos
deixou, descrevendo-o como servidor, e mestre, de uma universidade sem
fronteiras. Refiro-me aos vossos livros África e Brasil, 1961, Aspirações
Nacionais, 1962, Conciliação e Reforma no Brasil, 1965, Interesse Nacional
e Política Externa, 1966. Obras realmente notáveis, sobretudo quando definis
os deveres do Brasil em face de um Colonialismo, de que há mais de um século nos libertamos, ou acreditamos nos libertar.
Seria agradável, para mim, deter-me em todos eles, até mesmo para que
sentíssemos os pontos de convergência e de discordância. Acho, às vezes, permiti que o diga, alguma cousa, não direi bem de radicalismo, mas de categórico, em algumas de vossas afirmações. Uma certeza que não deixa margem para
uma dúvida discreta e receosa. Não vos diria isso por escrito, pois que também
gosto de admitir, e de justificar, diferenças de temperamento e de idade.

O CASO DE TAVARES BASTOS
Vede o caso de Tavares Bastos. Vosso elogio não poderia ter sido mais
caloroso. E quando penso que a vida de Tavares Bastos se encerrou aos 36
anos, não sei como recusar o vosso entusiasmo, e a vossa intenção de afastar
restrições que pudessem atingir um de nossos mais vibrantes apóstolos da
liberdade, num país que tanto precisa deles. Mas acabo voltando aos meus
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pendores íntimos. Não me considero excessivamente severo, mas gosto das
igrejas com poucos altares. E Tavares Bastos defendia não apenas as liberdades políticas, em que todos estamos de acordo, como a liberdade econômica,
que então compendiava os interesses da Inglaterra, da Inglaterra pela qual
Tavares Bastos manifestava um entusiasmo “frenético”, são expressões dele,
que acabais de recordar. Em consequência da campanha que ele sustentou,
acabou-se com a nacionalização da cabotagem no Brasil, e não era possível
concorrer, em igualdade de condições, com a marinha mercante de uma
nação, que obtinha o carvão de Cardiff por um preço na verdade inacessível a
todos os países concorrentes.
Em poucos anos, revelaram-se desastrosos os resultados da medida – o
“malogro” de que falastes. E de tal maneira se patentearam esses inconvenientes, que a Constituinte Republicana se apressou a incluir, no texto da própria
Constituição, a nacionalização da cabotagem, que não deveria ter sido suprimida. Foram oficiais de nossa Marinha de Guerra que sustentaram essa causa
na Constituinte, para a defesa de nossa marinha mercante. Não se ignorava,
aliás, que na Inglaterra a expansão de sua marinha se baseara em leis protetoras, que vinham de Ricardo II, em pleno século XIV.
Tavares Bastos falava, também, na ausência de uma tradição marítima
no Brasil, sem chegar a ver que era uma consequência da impossibilidade de
possuir marinhas mercantes. Não sei o que agora poderia ele dizer, se pudesse
ter lido as Palavras ao Mar, de Vicente de Carvalho, a Literatura marinhista
de Virgílio Várzea, as tradições dos jangadeiros do Nordeste ou dos pescadores de Dorival Caymmi.

O HISTORIADOR PARTICIPANTE
Mas são reparos por alto, que não atingem vossos livros, pois que não
afetam o mérito intrínseco das teses que sustentais. E os livros a que me referi, por mais que meçamos os adjetivos, revelam um grande pensador político.
Até mesmo porque a História já se transformou em vossas mãos. De um
espectador mais ou menos indiferente ou distante, passais a uma atitude participante, que complementa vossa concepção historiográfica.
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Esses livros da nova fase, mais que a Teoria da História do Brasil, vão
interessando profundamente os especialistas estrangeiros, pela soma de originalidade e de personalidade que revelam. O Brasil e África foi traduzido para
o Inglês sob os auspícios da Universidade da Califórnia. A Universidade do
Texas promoveu a edição de As Aspirações Nacionais. O livro sobre a África
teve o prefácio de Allan Manchester, com um estudo a vosso respeito à altura
da proficiência do melhor historiador da preeminência inglesa no Brasil.
Bradford Burns apresenta, com o entusiasmo ardente de sua juventude extrovertida, o volume sobre As Aspirações Nacionais. E o número de comentadores estrangeiros cresce, dia a dia. Na Inglaterra, o Instituto de Pesquisa
Histórica vos convidou para um almoço honrado com a presença de algumas
das grandes figuras da historiografia inglesa: J.G. Edwards, presidente do
Instituto e mais Arnold Toynbee, Charles Boxer, Charles Webster, Robin
Humphreys e J. Passant. Nosso brilhante patrício, Artur José Poerner, que se
encontra na Inglaterra, surpreende-se com a extensão de vossa notoriedade
nos meios universitários de Oxford. E o registro bibliográfico de vossas obras
tem assinaturas prestigiosas, como as de Raymond Carr, da Universidade de
Oxford, e de estudiosos como Richard A. Mazzara, Henry Bernstein, James
Duffy, Roger Ausley. Na Revista de História da América, os críticos vos
colocam ao lado de Varnhagen e de Capistrano de Abreu. E a Histoire
Universelle, edição de La Pléiade, dirigida por R. Grousset e E. G. Léonard,
proclama o vosso mérito como “excelente historiador”.
Vossa orientação e vossa doutrina, defendida em diversos livros e estudos, foram sintetizadas no capítulo primeiro de História e Historiadores do
Brasil, sob o título A Historiografia Brasileira e o Atual Processo Histórico,
assim como em alguns itens da Teoria da História do Brasil.
Na vossa concepção, a história se reescreve a todos os instantes, sob critérios que são impostos pelas condições atuais e não pelos interesses e preocupações do passado. Com Dilthey e Rickert aceitais a diferenciação fundamental entre Ciência Natural e Ciência Cultural. Mas com Troeltsch, Meinecke e
Benedetto Croce, vos incorporais ao Historicismo – o Historicismo que, no
entender de Croce, é o próprio Humanismo.
A essa conclusão se prendem vários corolários. Como o de que a História é irreversível. O de que a História ajuda a compreender o presente. O de
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que ela é dos vivos e não dos mortos, pois que se liga mais ao presente ou às
necessidades do presente do que às próprias limitações do passado. O que
vale dizer que a História é sempre inseparável do historiador, com o que se
abre campo ao seu subjetivismo e, consequentemente, ao seu idealismo. Para
que através desses processos se alcance a superação do passado, numa espécie
de catarse, com a purgação e a purificação por meio do conhecimento histórico. Valéry ironizava: “Nous entrons dans l’avenir à reculons.” Por que não
ficar de olhos fitos no futuro? Exorcizando todas as manifestações e processos de alienação? Uma História que nos libertasse do passado, mas que nos
preparasse para o futuro. Catarse e sublimação.
Mas o Historicismo não é filosofia de fácil circulação. O transcendente não desiste de suas interrogações teimosas, a que o próprio Croce procurava fugir, falando num “Historicismo absoluto”. Mas dissolver o incognoscível spencereano no Historicismo, não seria uma solução. Pareceria antes
uma evasiva. Não será o Historicismo, em grande parte, uma filosofia de e
para historiadores?

NECESSIDADE DO ESTUDO DA HISTÓRIA
Mas o interesse da História não depende de sua capacidade ou de sua
ampliação como metafísica. Por isso o discutido Toynbee, em conferência
pronunciada na Universidade do Recife, enumerava as razões pelas quais se
devia estudar a História. Contava o episódio de uma reunião social em que os
convivas, todos eles historiadores, entenderam comentar a vida, os erros, os
crimes e os vícios dos imperadores romanos da Antiguidade. A dona da casa,
aflita com o rumo da conversa, aproveitou a primeira pausa para perguntar
aos seus convidados, se aquelas pessoas, de que tanto falavam, não compunham uma galeria de marginais. Como a resposta fosse afirmativa, ela ainda
indagou se não estavam todos mortos. A uma nova afirmativa decidiu,
peremptória: “Pois então não falemos mais dessa gente, que não merece nossa
atenção.” Mas a História, prevenia Toynbee, é indispensável para fazer compreender o mistério da vida. E o destino dos homens. Uma história criada
para o homem, e não o homem para a História.
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Por isso vos convocamos, Sr. José Honório. E quando vos convocamos,
já sabíamos que viríeis como pastor e não como mercenário, na linguagem de
Duarte Coelho. Os tempos são cada vez mais difíceis, o trabalho mais ingente.
Precisamos de homens como vós, com a vossa inteireza e o vosso destemor.
Para esclarecer consciências. Para animar vontades. Para dizer o que acabastes
de dizer e que outro historiador brasileiro havia sintetizado numa fórmula
perfeita, quando escrevia – são palavras de Oliveira Lima – que “a própria
História da Civilização era, em resumo, a história da luta da liberdade contra
o despotismo e da igualdade contra o privilégio”.
Não há tarefa maior do que a de trabalhar, para que o nosso País nunca
deixe de ser a Pátria de que se possam orgulhar as gerações do futuro.
Sentimos a ansiedade dos moços, as interrogações que queimam suas pupilas.
E que podemos dizer-lhes nessa prestação de contas, diante de um tribunal
que não sabe e que não poderá perdoar, porque julga interesses e aspirações
do Brasil?
Vinde pois, Sr. José Honório, vinde cooperar conosco, em busca das
respostas que nos redimam. Vinde trabalhar pelo Brasil, como um historiador
que busca no passado, e no presente, as respostas, que o futuro nos reclama.
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I
DISCURSO DO SR. AURÉLIO DE LYRA TAVARES

1 – PALAVRAS DE AGRADECIMENTO
Nesta síntese do meu discurso, feita para adequá-lo a uma cerimônia de
caráter também social, e porque ides ouvir depois quem possui muito mais
títulos para ser ouvido, eu estimaria, senhores acadêmicos, conjugar apenas o
verbo agradecer e alguns dos outros que enriquecem a sinonímia.
Mas o mandamento da Casa e a homenagem, que eu devo e desejo
prestar ao meu ilustre antecessor, levam-me a recordar as excelsas virtudes
humanas de Múcio Leão e os multiformes aspectos da sua grande obra literária. Começo, aliás, por invocar as próprias e belas palavras do seu discurso de
posse, usando-as, textualmente, para agradecer os votos com que me fizestes o
seu sucessor na Cadeira 20.
Não acrediteis que me tenha movido algum impulso de ambição descabida,
ao volverem-se os meus olhos para o portal da vossa Casa. Todo aquele
que ambiciona uma Cadeira de Academia comete um ato de humildade
espiritual. O gênio é, por sua natureza, áspero e solitário. Ele caminha isolado, e em si mesmo encontra a sua força e o seu calor. Nós outros, aqueles que sabemos medir o nosso limitado horizonte, nós é que sonhamos
com o grupo e a companhia. As águias voam solitárias; as andorinhas é
que voam em bando.
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2 – VOCAÇÕES SOLIDÁRIAS
Depois de ter sido soldado do Brasil, até o fim da árdua e bela carreira
que escolhi e abracei pelo mais puro idealismo, volto agora, sob outro uniforme, do qual também muito me orgulho, a servir ao Brasil em missões diferentes, porém não menos relevantes, que, desde muito cedo, também sempre estiveram em minha vocação.
Na verdade, são duas carreiras que se ligam no plano do espírito: a do
militar e a do escritor. Aqueles tão repetidos versos de Castro Alves, irmanação do livro ao sabre, vinham em negrito na capa da Aspiração, a revista do
Colégio Militar de que fui, quando menino, um dos diretores. E figuravam,
também, com o mesmo destaque, no órgão literário da Escola Militar, que
dirigi no meu tempo de cadete.
Escrevi muito, durante toda a vida, sobre assuntos que foram variando
com a idade, as solicitações do espírito e os sucessivos tipos de estudos e cursos a que me dediquei. Escrevi, inclusive, poesias, mas apenas como diletante,
sem a pretensão de ser poeta, tanto que quase sempre me escondi atrás de
pseudônimos. É que a Poesia figurava entre os deveres escolares, em nosso
curso de Português, no qual se estudava a Literatura como elemento indispensável das humanidades.
O programa nos subordinava às normas e aos conceitos que então prevaleciam na didática ginasial.
Mas compreendi, desde então, que a Poesia não estava propriamente na
forma de escrevê-la, na disciplina da métrica ou no enlevo da sonoridade com
que devíamos reunir as palavras, como que para convertê-las em música. Era
preciso amestrar os ouvidos, dizia o professor. E nos mandava ler alto, e com
atenção, certos clássicos esmerados na harmonia dos ritmos e dos sons, que
terminávamos por sentir e identificar na recitação.
Também sabíamos de cor, por força de tanto declamá-los nas aulas de
Francês do Professor Glénadel, quase todos os versos do Cid, a tragédia corneliana estudada no curso.
Naquele tempo, o panorama da nossa Poesia nos dava a ideia de um
lusco-fusco no raiar da libertação das amarras que condicionavam os impulsos do espírito às normas do Parnasianismo e dos outros “ismos” da estilísti410

DISCURSO DO SR. AURÉLIO DE LYRA TAVARES

411

ca, mas o movimento em curso ainda não adquirira dimensões para predominar no campo didático da Literatura.
Já avultava o Modernismo, na obra de grandes poetas inovadores, o que
não constituía, porém, no sentido global, uma inflexão de rumos, com o
abandono do passado, mas indícios de idade nova, de uma corrente influenciadora do processo da nossa evolução literária, de colorido autenticamente
verde-amarelo.
Ganhava expressão própria a Poesia brasileira, como as outras artes, no
mesmo compasso em que adquiria substância e autonomia o espírito nacional,
através de movimentos que o enriqueciam, sem abalar-lhe as raízes, mas nelas
injetando seivas novas e revitalizadoras que não conflitavam entre si nem marcavam, de forma precisa, os instantes de transição, tal como ocorre nas transformações do crescimento dos seres e na mudança de tonalidades no fenômeno das florações, ao influxo dos fatores intervenientes que as influenciam.
A Poesia brasileira despontara no anticolonialismo combativo de
Gregório de Matos e da Escola Mineira, como atitude de rebeldia da consciência nacional, que se afirmava, mas ainda era regida, em “gênero, número e
grau”, pelos modelos portugueses.
A nacionalização decorria da influência do meio ecológico, do abrasileiramento progressivo das culturas que herdamos ou importamos, da invocação das figuras do índio e do escravo, da captação cada vez mais abrangente
das oralidades regionais e dos temas da sociedade que se nucleava nos oásis
muito dispersos pela vastidão do território, sem contar a mudança do polo de
influência de Lisboa pelo de Paris, fato que beneficiou a autonomia da nossa
Literatura por livrá-la da preponderância intelectual da antiga metrópole.
A esse movimento de independência, que não fugia ao espírito universalista da Cultura, seguiu-se o da libertação intrínseca, eminentemente nacionalista, que foi o Modernismo, deflagrado em São Paulo, um século depois
do grito do Ipiranga.
Todos esses compassos dissonantes coexistiam em nossa aprendizagem,
misturando as reações que nos causavam os ensinamentos dos velhos mestres
com as nossas próprias ideias e inclinações de espírito.
O que mais importava, porém, no meu entendimento eram o estado de
alma, a inspiração, o sentimento oculto no tema, a expressão da mensagem.
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Isso tudo significa uma comunicação entre os dois polos geradores da Poesia,
ou entre as duas vidas que, simultaneamente, vivemos, embora nem sempre se
harmonizem, como foi o caso de Múcio Leão: a vida interior, misto de alma e
espírito, plenos de anseios e solicitações, e a vida exterior, aberta à paisagem,
ao meio físico e social, às relações humanas, ao quadro das realidades circunstanciais, em todos os seus aspectos e planos, essencialmente mutáveis.
Cada um de nós encontra em si mesmo a motivação dos momentos de
Poesia, que orientam as tendências, os estímulos e a personalidade. As escolas
literárias, como as doutrinas políticas e sociais, sucedem-se à feição da época.
Em certos casos, elas surgem com o simples propósito de inovar, por influência do mimetismo importado ou por força dos movimentos de renovação, que
às vezes não passam de uma vanguarda sem seguidores, como ocorre com o
Romance e as outras Artes.
A grande tendência foi sempre, porém, a de superar todas as limitações da expressão poética, de modo a assegurar-se à Poesia a sua essência e
autenticidade.
Libertamo-nos, ainda moços, das servidões que a condicionavam, pois é
óbvio que tanto pode haver poesia num trecho de prosa, como ocorrer a sua
ausência absoluta em certo alexandrino bem burlado, na métrica, na rima e
nos hemistíquios.
Mário de Andrade foi bem explícito ao dizer, em carta a um amigo íntimo: “[...] vamos entrar pra dentro de nós. A poesia é dentro de nós que está.”
A Múcio Leão não faltou acuidade para observar: “Os orgulhosos
nomes que usamos, em nossos vãos estudos de críticos e de historiadores da
Literatura, nomes que indicam escolas ou tendências literárias, não passam de
um mero luxo de eruditos. A poesia é e permanece uma só” (discurso de
posse). Estas e muitas outras noções essenciais à formação humanística nós
aprendíamos durante os seis anos de internato, no Colégio Militar. Os professores eram exigentes e, com excepcional dedicação, cuidavam da nossa
aprendizagem relativa à língua materna.
Orgulho-me de haver tido o privilégio de aprender com verdadeiros
sacerdotes do ensino, dentre os quais Mário Barreto, Hemetério dos Santos,
Maximino Maciel, Daltro Santos, Laudelino Freire, Felisberto de Meneses e
o sábio Alfredo Severo. Junto a estes o Mestre Oiticica, do Colégio Pedro II,
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com quem gostava de prolongar os meus estudos, em tempo de férias, ouvindo-o de Lusíadas à mão, a pôr em ordem direta cada estância camoniana, para
passar, depois, à análise sintática.
Imaginai a saudade e a gratidão com que evoco as venerandas figuras
dos meus professores, entre as reminiscências da meninice, passada sob a
benéfica disciplina que nos regia no Colégio Militar e na camaradagem estreita de uma grande coletividade infantil, em que muito mais nos conhecíamos
pelo apelido e pelo número de matrícula do que pelo nome de batismo.
Está visto que nem todos estávamos ali, como era o meu caso, pela
vocação e pela vontade de ser soldado. Havia, por isso, os que não chegavam
ao fim, embora se projetassem, mais tarde, como grandes valores, em outros
campos de atividade. Muitos esbarravam nos rigores da disciplina ou nas provas de Matemática, por falta de inclinação. Entre eles há expressões notáveis
da vida nacional, como é o caso das admiráveis figuras de Félix Pacheco e
Osvaldo Aranha, para só citar dois grandes mortos, por sinal um nordestino e
um gaúcho, ambos consagrados homens públicos e chanceleres do Brasil.
Félix Pacheco declarou a esta Academia, ao ser aqui recebido, que vinha
unicamente como jornalista. O seu discurso de posse foi, antes de tudo, uma
bela exaltação do Jornalismo Brasileiro, por ele tanto dignificado. Mas não
omitiu o Colégio Militar nas suas recordações, ao concentrar-se na figura do
Major Urbano Duarte, sempre tão cheio de solicitude nos conselhos com que
estimulava os jovens cronistas da Aspiração. Foram ambos merecedores da
consagração dos seus nomes pela Academia. Félix Pacheco reverenciou a
revista em que fazíamos o noviciado das Letras, como a “minha saudade perpétua e meu primeiro ninho plumitivo”. Ela já foi também aqui enaltecida
por Gustavo Barroso, ao receber Pedro Calmon.
Valho-me, também, desta oportunidade para renovar o meu reconhecimento àquela benemérita colmeia de Tomás Coelho. Vivi, desde então, na
minha vida militar, recentemente encerrada, cerca de meio século de grandezas e servidões; grandezas próprias do ideal de servir à Pátria, e servidões que
soube cultivar por importarem igualmente em grandezas, na renúncia dos
interesses e vaidades do indivíduo em benefício dos ideais comuns e mais
nobres que dão altitude e sentido ao espírito da Instituição.
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As servidões da minha vida militar não foram da natureza daquelas a que
Alfred de Vigny se reportou aos 38 anos de idade, em 1835, no seu último livro. Suas razões eram outras. Descendente de família nobre e segundo-tenente
aos dezessete anos, logo aos trinta preferiu reformar-se por motivo de saúde e
por acúmulo de desencantos. Ele servira a uma causa que não lhe atraía a fé,
como observa o seu biógrafo, deixando-se fascinar pela vida literária, em que
encontraria a consagração. Foi soldado apenas por treze anos.
Eis o que também ocorreu com Félix Pacheco, por outros motivos e em
quadro de vida muito diferente, levando Pedro Calmon a dizer:
Fácil é, de certo, fazer de um militar enfadado um jornalista exímio; mas
apostamos que é impossível transformar um jornalista impaciente num militar, ainda que medíocre, a ver, da quietude da caserna, espreguiçar-se cada
antemanhã, no incêndio do nascente, o sol frio dos madrugadores...

Recorri ao juízo do brilhante e consagrado mestre baiano por estar
familiarizado com o seu espírito civilista e por haver-se acreditado como
admirável conhecedor da História dos Exércitos. Ele foi além, ao referir-se à
passagem de Félix Pacheco pelo Colégio Militar: “Aprendeu ali coisas utilíssimas. As humanidades bem sabidas, o estoicismo dos quartéis, com os horários inexoráveis, e, principalmente, começando a conhecer-se, a sua inaptidão
para a disciplina e o impessoalismo da vida das armas”.
Entre os que fizeram a carreira militar, vindo a ter os nomes marcados
nas Cadeiras da Academia, cumpre lembrar, primeiro, os seus dois fundadores: o Visconde de Taunay e o Major Urbano Duarte. Na relação dos membros titulares figuram, por ordem cronológica de eleição: o Tenente de
Engenharia Euclides da Cunha, o Almirante Jaceguai, o General Dantas
Barreto, o General Lauro Müller e o Coronel Gregório da Fonseca. Este, eleito em 1931, foi o último militar recebido, antes de mim, nesta Casa de
Machado de Assis.
Convenci-me da minha vocação no Colégio Militar: dali, exatamente
por conhecê-la, ingressei na Escola do Realengo, o degrau imediato da carreira. Nela, depois de penar e vencer a provação dos famosos trotes, muito
mais temidos pelos cadetes do que as sabatinas do curso, iria completar a
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minha formação básica de soldado. Não perdi, com ela, a vocação literária.
Ao contrário, tive campo mais amplo para exercitá-la, tanto nas tertúlias da
Sociedade Acadêmica, da qual fui Presidente, quanto na direção da tradicional Revista da Escola Militar, muitas vezes citada nas páginas da Cultura
Nacional, inclusive em comentários encorajadores do grande João Ribeiro.
Estas evocações, que me são muito gratas, eu me permito assinalar por
não ser apenas a minha vida de soldado que as sugere, mas a de muitíssimos
outros, no Brasil, como em qualquer parte do mundo e em qualquer época, de
modo a confirmar o conceito de Castro Alves através dos exemplos que nos
transmite a História. Nela se projetaram numerosos valores exponenciais das
Letras e da Cultura cujos nomes figuram, também, nos fastos militares dos
seus povos. Entre eles me ocorre citar Júlio Cesar, Marco Aurélio, Blaise de
Monluc, d’Aubigné, Chaderlos de Laclos, Vigny, Tolstoi e Gabriel
D’Annunzio, como, entre nós, o Visconde de Taunay, para limitar-me aos
escritores que figuram entre os meus livros.

3 – A ACADEMIA, O QUE É PARA MIM
Eu bem sei como é difícil conciliar, durante a carreira absorvente e, por
natureza, muito árdua, do soldado, o dever profissional, sempre cumprido
intransigentemente, com as solicitações mais profundas do espírito e, sobretudo, as da alma, para a plenitude da criação literária. Ela exige não apenas
meditação, como, também, o convívio estreito e o diálogo tranquilo com
homens de cultura, nas entidades constituídas pelos que se dedicam a servir às
Letras Nacionais.
Devo referir-me, como exemplo maior, a esta já tradicional Casa de
Machado de Assis, cuja porta me abriu a vossa extrema generosidade, logo na
primeira vez em que nela ousei bater, já no outono da vida, quando restituí ao
Exército a espada de general, que é um símbolo de Comando, para disputar a
da Academia, que é um símbolo de imortalidade.
É honra, para mim, ainda maior pela incontestável expressão da obra
literária do meu ilustre competidor, a quem eu não deixaria, por isso mesmo,
de felicitar, se lhe tivesse cabido a vossa preferência.
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Confesso-vos que, embora tendo escrito muito, até mesmo por dever de
ofício, nunca me acudiu à ideia essa, para mim, tão grande ambição, que agora
realizo. Sempre a repeli, quando me foi sugerida. Finda, porém, a minha vida
de soldado, eu me inclinei a aceitá-la. Era como poderia reencontrar-me
comigo mesmo, passando a viver a vida das Letras que deveres maiores me
privaram por tanto tempo de cultivar livremente.
Terminei por decidir-me a disputar o privilégio da vossa convivência e
o reconforto das atividades do espírito, que ela nos propicia, depois dos
desencantos, das canseiras e das incompreensões que desgastam, quando
não sacrificam, a vida dos que, por obra do destino, participam das graves responsabilidades de governar, no quadro de uma Nação, como o Brasil, já
muito sofrida por tantos erros acumulados a perturbarem-lhe a harmonia, a
racionalidade e a marcha do desenvolvimento.
Em face dos sérios e urgentes problemas que herdamos do passado e os
do nosso próprio crescimento, a começar pelos clamorosos contrastes sociais
que se agravam na heterogeneidade do amplo meio físico, é decerto muito
mais cômoda e assume a feição de mais popular, à custa de aplausos organizados, a atitude estéril de sugerir soluções miraculosas e de empregar os esforços e a inteligência em descobrir e combater erros nos outros, sem partilhar-lhes as dificuldades nem reconhecer-lhes as vitórias, embora umas e outras
não sejam de nenhum de nós, mas de toda a Nação.
É também mais fácil pensar em si mesmo, nos interesses próprios, e
clamar sempre por novos direitos, inclusive o direito de não cumprir deveres, que são compromissos para com a Pátria, quando é certo que os misteres do seu progresso e da sua segurança hão de caber, indistintamente, a
todos os cidadãos.
Os que ocupam postos no governo, por imposição do destino, como é
precisamente – e eu bem o sei – o caso do atual chefe da Nação, têm a consciência de que governar, para servir à Pátria, responsavelmente, constitui tarefa que não se aceita por vontade própria, mas apenas quando se é compelido a
recebê-la, o que importa em renunciar a todos os bens da vida, como eu pude
ver, por mim mesmo, em dias muito recentes.
O Poder, para quem o entende e exerce na plenitude do compromisso
moral que ele representa, é uma espécie de escravidão que se sofre sob a apa416
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rência e com as pompas de grande senhor. E não basta, a quem o carrega,
livrar-se do seu grande fardo, para recuperar, dentro de si mesmo, a liberdade
pessoal de que, provisoriamente, abdicou: é preciso ter feito tudo por cumprir
a missão, de modo a desfrutar a paz de consciência e o respeito dos que têm
condições para julgá-lo.
Aqui, neste benemérito Cenáculo da Cultura nacional,
[...] eu confio que sentiremos todos o prazer de concordarmos em discordar;
essa desinteligência essencial é a condição da nossa utilidade, o que nos preservará da “uniformidade acadêmica”... Mas o desacordo tem o seu limite, sem o
que começaríamos logo por uma dissidência. A melhor garantia da liberdade e
da independência intelectual é estarem unidos no mesmo espírito de tolerância
os que veem as coisas de Arte e de Poesia de pontos de vista opostos.
Na Academia estamos certos de não encontrar a Política. Eu bem sei
que a Política ou, tomando-a em sua forma a mais pura, o espírito público, é
inseparável de todas as grandes obras.
A Política, isto é, o sentimento do perigo e da glória, da grandeza ou
da queda do País, é uma fonte de inspiração de que se ressente em cada povo
a Literatura toda de uma época, mas para a política pertencer à Literatura e
entrar na Academia, é preciso que ela não seja o seu próprio objeto; que desapareça na criação que produziu, como o mercúrio nos amálgamas de ouro e
prata. Só assim não seríamos um parlamento.

Esta é a minha maneira de ver a nossa Casa de Machado de Assis,
muito embora não me pertençam as palavras com que a ela me refiro agora.
Limitei-me a transcrever, textualmente, alguns trechos do belo discurso que
Joaquim Nabuco proferiu, como secretário-geral e orador, na sessão inaugural
de 20 de julho de 1897, ao fundar-se a Academia, integrando as grandes
expressões das nossas Letras, entre as quais figuravam monarquistas e republicanos, cujas desavenças políticas não tinham penetração nos diálogos das
letras e do espírito, que sempre engrandeceram esta Casa.
Vem a propósito o conceito de Stendhal, citado por um dos que lhe
têm mais admiravelmente estudado a obra literária, o nosso Josué Montello:
“A Política na Literatura é um tiro de pistola num concerto.”
417

418

RECEPÇÃO DO SR. AURÉLIO DE LYRA TAVARES

Foi assim pensando que me decidi a pleitear uma Cadeira entre vós.
Minha própria formação espiritual não se coaduna com a intolerância
nem com as arestas irremovíveis da intransigência de ideias radicalistas, no
convívio de estudos entre homens de cultura, pois convivência significa harmonia e compreensão, visando aos mesmos fins superiores e impessoais, o
que subentende o respeito de cada um pelas ideias dos outros.
É o que ocorre na própria Nação, como comunidade social, cuja segurança e cujo progresso não se realizam sem a predominância dos postulados
do direito e da liberdade. Tais postulados, entretanto, somente podem predominar dentro da ordem e quando os cidadãos, as classes e os grupos sociais
vierem-se a guiar pela compreensão altruística dos interesses da Pátria, que
nos cumpre colocar acima dos nossos próprios interesses e pontos de vista.
Assim, também, numa associação de homens de responsabilidade e de cultura, cada qual com a sua cor ideológica, política, religiosa ou literária, empenhados todos em realizar, com nobreza e elevação, uma obra comum, de interesse
coletivo, não cabe lugar para a intolerância, nem está sujeita a pessoa a qualquer
pressão que conflite com a sua consciência ou atinja a sua natureza espiritual.
A própria luz do sol, ao refratarem-se os seus raios através da chuva,
desenhando nos céus a mensagem de alvíssaras do arco-íris, nos sugere a integração de todas as cores, a despeito das suas diferenças eternas e essenciais.
Elas nunca deixam de ser as mesmas cores, não se modificam nem se degradam, na harmonia do todo, e cabem dentro do mesmo espelho côncavo e
cristalino de cada uma das gotas de água que, de vez em quando, se derramam
juntas, em torrentes copiosas, sobre a superfície da terra, para fecundá-la, em
benefício dos seres vivos que a povoam.
As cores, como as ideias, convivem, umas com as outras, na formação
dos matizes, por obra da inteligência criadora que é própria do homem, sem
que, contudo, deixem de existir, na sua essencialidade, por mais que se extremem e se confrontem as predileções, no debate dos pensamentos e das concepções diferentes, que nunca se extinguirão pela violência e pela força, recursos incompatíveis com a realização da felicidade coletiva.
Parece bem sugestivo o fato de que, da superposição de todas as cores,
obtida pela rapidez da sucessão das suas imagens, como o demonstrou
Newton, resulta o branco, por nós considerado a cor simbólica da paz.
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Como que falando para o mundo conturbado em que vivemos, filiava-se Rui Barbosa à concepção de Augusto Comte, neste conceito, que se tem
mostrado válido através dos tempos:
Terrível alternativa a da sociedade humana, que não puder alcançar a tranquilidade, senão perdendo as instituições livres. Mas o certo é que estas serão
sempre absolutamente incompatíveis com a violência e a anarquia. Pela desorganização e pelo tumulto triunfa invariavelmente o predomínio da força. E,
quando a força reinar, dentre as duas expressões possíveis da sua tirania, a
mais intolerável é a da desordem. (“Primores” – Revista da Língua
Portuguesa – Laudelino Freire).

Alcança a sua mais exata significação, nesse pensamento magistral do
grande Rui, o lema “Ordem e Progresso” da Bandeira Nacional, ao justapor
os dois termos interdependentes com que os republicanos viam, em 1891, a
realização dos destinos do Brasil, tal como o vemos, hoje, nas palavras mais
próprias para a época: Segurança e Desenvolvimento.
Nestes últimos meses pude viver na minha biblioteca, o recanto da casa
em que estamos sempre bem acompanhados, mesmo sem ter ninguém perto
de nós. Em cada estante, enfileirados em prateleiras sucessivas, ao passo que
nós mesmos vamos passando, os livros permanecem vivos e de pé, varando os
anos e os séculos, quando a mensagem e os ensinamentos que eles contêm são
dotados do poder de superar a transitoriedade dos tempos, continuando presentes às gerações que se sucedem.
Tenho relido, também, velhos papéis, já há muito adormecidos no
arquivo das lembranças da minha vida.
Nesta volta ao passado, que nos retempera o espírito, renova-se a nossa
alma com as evocações que a tornam tanto mais sensível quanto mais envelhecemos. Há dentro dela, nos constantes voos da nossa imaginação, um permanente encontro entre os extremos da vida. Eis o que ocorre, agora, dentro de
mim, já quando me vão ficando tão raras as alegrias.
Ao viver este momento de felicidade, que vós entendestes de proporcionar-me, o orgulho e a honra de ver-me recebido no mais alto cenáculo das
Letras nacionais revestem-se, para mim, de uma expressão muito grande, no
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plano do sentimento, por envergar o uniforme que me foi doado pela generosidade e nobreza do Governo do meu Estado.

4 – EVOCAÇÕES
Ainda mais me desvanece o prêmio que me deu a vossa benevolência
por saber que dele partilha a minha Paraíba. Tenho-a agora bem viva na lembrança, tal como tivestes a vossa terra natal, nas emoções deste mesmo
momento pelo qual todos vós já passastes.
Em horas assim tão grandes e tão gratas, recuamos longe, no tempo,
com o espírito e o coração, até à quadra da meninice, cada qual julgando mais
bela e mais ditosa a paisagem da infância na sua terra. Porque ao recanto da
Pátria, onde nascemos, se aplica também o enlevo dos famosos versos de
Gonçalves Dias sobre a terra natal. Eis-me agora como um paraibano que
recorda a Paraíba, onde Deus se esmerou na paisagem da Natureza, ao bordar
de coqueirais silvestres os contornos da enseada de Tambaú, a praia mais bela
do mundo, enchendo-lhe de búzios as areias alvas, como o próprio nome diz,
além de enfeitá-la com o Cabo Branco. Este, se adentra pelo mar, ousado e
majestoso, como um grande monumento, ali postado pelo arquiteto do universo para balizar o ponto extremo do continente.
Lá, senhores acadêmicos, nunca houve uma Escola de Sagres, empenhada em descobrir o mundo pela navegação, mas estava, também, para a nossa
geografia e para o nosso orgulho de meninos, o lugar “onde a terra se acaba e
o mar começa”.
Aqueles que conhecem outras maravilhosas praias brasileiras hão de
censurar-me o exagero, mas eu lhes responderei, como Fernando Pessoa, que
Tambaú é a mais bela de todas por ser a praia da minha terra.

A CADEIRA 20
No meu repouso espiritual dos últimos meses, pude ler, ou reler, com
muito mais atenção, os livros dos grandes escritores que abrilhantam a tradi420
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ção da Cadeira 20, a começar pelos do seu patrono, Joaquim Manuel de
Macedo. Diplomado em Medicina, ele defendeu tese sobre a doença da nostalgia; ainda moço, trocou a carreira pelo Magistério e pela Política. Seu
nome consagrou-se, não tanto como o poeta da “Nebulosa”, mas na autoria
de grandes romances, que fizeram época, sobretudo porque iam ao encontro
do sentimento que predominava na sociedade brasileira dos meados do século
XIX. A Moreninha, O Moço Louro, Os Dois Amores, todos os seus romances e as suas obras teatrais, além da espontaneidade própria do estilo macediano, marcaram um encontro espontâneo entre as criações literárias do grande
escritor e as preferências do povo, pois que seus livros refletem o caráter
romântico da época.
Aludo a este aspecto da obra de Macedo, para mim característico e
relevante, por entender que ele cumpriu, assim, sem copiar o estrangeiro nem
requintar o estilo, mas abrindo o caminho do Romance brasileiro, uma grande missão no quadro da sociedade: a de comunicar-se com o espírito e com a
alma do povo. Eis o que implica falar aos seus sentimentos e aos seus ideais,
na ingenuidade da época, visando a engrandecê-los e aprimorá-los, a elevar-lhes o nível da Cultura e a formação moral, a ampliar, para a Nação, os cuidados com que educamos nossos próprios filhos.
Aliás, estamos devendo a Macedo a justiça de relembrá-lo no sesquicentenário do seu nascimento. A data já está bem perto. Ele nasceu na cidade
fluminense de Itaboraí, em 24 de junho de 1820, precisamente no dia das
festas de São João. Terra natal de Macedo, como de outros notáveis homens
de letras, inclusive Salvador de Mendonça, aquele patrono, e, este, fundador
da Cadeira 20, a cidade tomou-se famosa pelos homens de que foi berço. Ela
se cobre, hoje, de uma nova auréola, característica dos nossos dias, com o
satélite de comunicações que lá se ergue, como veículo moderno de intercâmbio da Cultura do Brasil com a do resto do mundo.
Em 1920, por ocasião do centenário do nascimento de Macedo, a
importante efeméride da nossa história literária deu motivo a um grande
movimento para a celebração da memória do admirável romancista. Sua obra
foi, então, reavivada, através de publicações e conferências, com a participação
do mundo cultural brasileiro. Destacaram-se na iniciativa a nossa Academia, o
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o Jornal do Commercio e muitas
421

422

RECEPÇÃO DO SR. AURÉLIO DE LYRA TAVARES

outras entidades. O meio século depois disso transcorrido sugere a elaboração
de um programa que possa marcar, condignamente, o próximo 24 de junho.
Quanto a Salvador de Mendonça, o Fundador da Cadeira 20, ninguém
traçou o seu perfil com tanto esmero de estilo e precisão como o próprio
Múcio. Ele prometeu, no seu discurso de posse, estudar a vida e a obra do
irmão de Lúcio de Mendonça. Por coincidência, Salvador foi o substituto do
próprio Joaquim Manuel de Macedo, em 1865, por nomeação do Marquês
de Olinda, na cátedra de Corografia e História do Brasil, do Imperial
Colégio Pedro II.
A promessa foi cumprida, e magistralmente, em 1952. No grande
ensaio com que, então, focalizou a figura do patrono da Cadeira 20, Múcio
Leão cobriu a grande lacuna da nossa bibliografia, pondo em destaque o sentimento da terra, da gente e da paisagem do País, em tudo o que escreveu e
fez Salvador de Mendonça, na sua intensa e multiforme atividade, até
mesmo quando já cego, nos cinco últimos anos de sua vida fecunda e brilhante, como escritor, jornalista, poeta, romancista, tradutor, político, diplomata e memorialista.
Sucedeu-o na Cadeira o poeta da boêmia, do humorismo, da mordacidade e da irreverência, que tais são os traços marcantes da figura literária de
Emílio de Meneses. O notável escritor paranaense foi singular, até mesmo, no
seu discurso de posse. Ali, certamente pelas “circunstâncias de ordem íntima,
e imperativas”, por ele mesmo invocadas, teria que ser, além de curto, personalíssimo, fugindo aos padrões acadêmicos, em certas passagens do texto original. E foi por isso que, não aceitando as sugestões da Academia, no sentido
de reformulá-lo, o discurso não chegou a ser pronunciado, vindo o saudoso e
brilhante acadêmico a falecer sem ter tomado posse da Cadeira.
A figura humana e de escritor, que marcou época nos meios literários e
sociais do Rio, levando-o a conquistar a imortalidade em 15 de agosto de
1914, foi aqui analisada, exuberantemente, por Humberto de Campos, seu
sucessor. Nascido de origem pobre, único filho varão entre oito irmãs, sua
vida contraditória encheu-se de altos e baixos, tanto no padrão econômico,
quanto nas marcas do temperamento. Não se equilibrava nos meios-termos.
Era amigo ou adversário, com a mesma intransigência e sem guardar limites, o
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que explica por que se lhe tornou difícil conviver no ambiente estreito da
“cidade-sorriso”.
Os desajustes ao meio, na terra paranaense, justificavam sua vinda para
o Rio, a Meca literária, onde os grandes valores jovens, sem perspectivas de
realizar-se e triunfar na província, suportavam, de início, as provações de uma
espécie de purgatório, antes de alçarem o voo para as culminâncias da glória,
quando tinham mérito para tanto. Este foi o caso de Emílio de Meneses, criador e mestre do gênero de Crítica Literária, a que, na verve ferina, era difícil
contra-atacar, assim como pela beleza dos seus versos, nem sempre ricos de
ideias, porém maravilhosos na musicalidade, no estilo e na riqueza espontânea
da alma que os inspirava.
Em sua personalidade ressoava o toque característico de uma espécie de
melodia entremeada de acordes dissonantes e, às vezes, estridentes, ao justapor, numa composição feita de contrastes, o espírito agressivo e o coração
magnânimo, as farpas da intolerância e as ternuras de poeta enlevado, as chispas de inconformismo e os paroxismos românticos, como reações que lhe
vinham de cada momento da vida emocionalmente instável e de cada criatura
com que cruzava.
Pelo poder malicioso da verve, atingia os adversários com o riso do
grotesco e do ridículo, que arrancava dos que o ouviam ou liam, graças ao
improviso chistoso e contudente. Eram, como sabemos, os recursos de que se
utilizava para envolvê-los e caricaturá-los, no gracejo ou no trocadilho feliz e
oportuno, mas agressivo e mordaz. O trocadilho era a sua arma e, de certa
forma, ofuscou a grandeza da sua admirável obra poética.
Sucedeu-o na Cadeira 20, para honrar e engrandecer as suas tradições,
o grande maranhense Humberto de Campos. Conheci-o melhor em encontros, que se tornaram habituais, na antiga Livraria Freitas Bastos; ali íamos
passar em revista as novidades das prateleiras. A livraria era, como ainda hoje,
um ponto de convergência tradicional entre os que vivem a vida dos livros.
Essa vida já me havia ligado a Humberto de Campos, no “sebo” Quaresma,
da Rua São José, quando ele era o famoso Conselheiro XX, na sua coluna de
O Imparcial.
Além de admirá-lo pela cultura e pelo estilo, inconfundivelmente
seu, cultivamos um traço de união: eu, militar, e ele, muito voltado para os
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problemas do Brasil, tínhamos os mesmos pontos de vista sobre o grande
papel que se deveria atribuir ao Serviço Militar, ampliado no espaço e nos
objetivos, para atender às condições precárias em que viviam as populações
do interior.
Esse interesse por um dos mais sérios problemas da integração e do
desenvolvimento do Brasil, para cuja solução dei tudo quanto pude, por
muitos anos, como soldado, como engenheiro e como ministro, explica a
ênfase dada por Humberto de Campos aos temas amazônicos, o que
aumentava a minha admiração pelo seu espírito cívico. Era um nome consagrado na Literatura nacional, sobretudo na Crônica, na Poesia e, particularmente, na Crítica.
De tudo quanto criou a alma poética de Humberto de Campos, nos
seus versos admiráveis e na evocação, em prosa, de certas passagens de sua vida, a página que mais se comunicou à minha sensibilidade nordestina foi a história do cajueiro, incluída em suas memórias. Ela bastaria para consagrá-lo,
pela singeleza expressiva da linguagem descritiva e pelo encantamento que
nos transmitem as suas reminiscências de um cajueiro por ele próprio plantado, ainda em castanha, no seu quintal em parnaíba, velando-lhe, com carinho, os primeiros passos da vida, para vê-lo crescer todos os dias e começar
a florir, como verdadeiro irmão de infância, em permanente e alegre convivência, até que teve de abandoná-lo, com grandes saudades, ao transferir-se
para o Maranhão.
Sempre conservei muito viva a impressão que aí me causou o espírito
de Humberto de Campos, com o seu sugestivo poder de comunicação, mas
pude ainda melhor entendê-lo, em dias recentes, ao plantar, no jardim da
minha moradia, em Brasília, uma castanha de caju que me veio do Nordeste,
vendo-a, eu mesmo, transformar-se, de semana em semana, no belo cajueiro
adulto que deixei no Planalto, onde os seus primeiros frutos tropicais já
foram colhidos. Lá ficou a minha lembrança nordestina, para regalo dos
novos moradores.
Haveria muito o que recordar sobre Humberto de Campos, e eu o faria
com sincero prazer. Mas é na análise da obra e da admirável figura humana de
Múcio Leão que devo e desejo deter-me, pela honra, que me cabe agora, de
sucedê-lo na Cadeira 20.
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5 – MÚCIO LEÃO
Foi de manhã, no dia 17 de fevereiro de 1898, que nasceu Múcio
Carneiro Leão, nome com que o registrou seu pai. A casa da família, na
Travessa das Graças n.º 2, no bairro da Capunga (Recife), ficou em festa.
Chegara o primeiro filho varão da grande prole. O primeiro e o último:
depois das quatro irmãs que o antecederam, vieram mais quatro. Caso semelhante ao de Emílio de Meneses, que reinou na sua família paranaense como
único filho homem, também com oito irmãs.
Para D. Maria Felicíssima Carneiro Leão, mãe de Múcio, o nascimento
do primeiro filho era uma dádiva dos céus e uma alegria tão grande que só por
si justificava aquela felicidade que o seu próprio nome trazia no superlativo.
Foi também Múcio uma grande graça de Deus para o Professor
Laurindo Leão, que sonhava com possuir um filho, e vislumbrava nele o seu
sucessor nos estudos de Filosofia, inclusive na cátedra que honrava com o seu
grande saber. Mas esta graça de prender o espírito de Múcio dentro do
mundo abstrato da Filosofia, o seu ilustre e venerando pai não a conseguiria,
muito embora não fossem perdidas, e viessem mais tarde a frutificar, as
sementes que transplantou do seu pensamento para o do herdeiro.
A convivência no lar e a bondade austera de professor e de pai, do
velho Laurindo, Múcio sempre relembrará com ternura e gratidão, nos lindos
versos em que parece lhe estar sempre presente a visão da sua vida, na
Travessa das Graças. Este nome, aliás, é bem sugestivo e característico das
ruas de Recife, pelas quais muito transitei: Rua da Saudade, do Sossego, do
Encantamento, da Aurora, do Sol, do Alecrim e muitas outras. Nomes assim
falam à alma da cidade e aos sentimentos do seu povo, mais do que os dos
vultos históricos. Estes, que representam uma homenagem oficial, logo deixam de formar sentido, com o suceder dos tempos e dos acontecimentos, no
espírito dos moradores, como eu mesmo pude verificar, interrogando-os, nos
meus passeios a pé, inclusive quanto ao nome do meu pai, que era o de uma
rua próxima à minha residência. Não encontrei nenhum morador que soubesse dizer de quem se tratava. “Deve ser algum desses politiqueiros homenageados, no seu tempo, com a bajulação dos eleitores”, foi o que me disseram.
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Pior, ainda, é o que ocorre com Brasília, onde o endereço é de quadras,
superquadras, blocos e pontos cardeais, frias expressões, embora de coordenadas precisas, que sugerem ao turista e ao carteiro os itinerários de um cemitério. Mas, no Recife, as ruas, em geral, são batizadas por sentimentos ou evocações que estão presentes à alma do povo, como a Travessa das Graças, onde
nasceu Múcio. A cidade guarda as suas tradições. É o que se vê, até hoje, na
indumentária e nos frevos dos blocos carnavalescos, nas trovas dos cantadores, na arte culinária, nas danças e folguedos, repetidos no tempo, porque
tudo isso define uma alma nordestina que, no fundo, não se altera nem se
desnacionaliza com a modernização da vida e a constante variação das modas.
Eis o quadro da meninice de Múcio. Sua roda de amigos propiciara-lhe,
na adolescência, o ambiente de relações em que o estudante delineia os rumos
da vida, desenvolvendo as tendências do espírito no quadro cultural da sua
época. Mas eu me arriscaria a ir muito longe, para recordar esses tempos. E
isso me parece inadequado e fastidioso, quando se fala de uma tribuna como
esta, com o formalismo de um discurso acadêmico, perante auditório tão ilustre, cuja paciência tem limites a serem respeitados, até mesmo para corresponder à atenção com que me ouvis e à honra de estardes aqui.
Pereira da Silva já contou muita coisa da vida de Múcio Leão no
Recife, ao recebê-lo, em nome da Academia, referindo-se, inclusive, à trindade
inseparável que ele compunha com Barbosa Lima Sobrinho e Edmundo
Jordão, este morando em Goiana, o que levava os outros dois a fazer maratonas de dezesseis léguas para encontrá-lo na cidade tradicional, tão decantada
por Adelmar Tavares, onde Pernambuco se encontra com a Paraíba. Ali, em
terras de sua propriedade, foi sepultado o grande Vidal de Negreiros, que
nasceu na Paraíba e comandou as forças pernambucanas, na luta contra os
holandeses, aceitando e assinando, na colina do Taborda, como chefe dos
pernambucanos, a ata da rendição definitiva do invasor batavo.
Goiana muito me fala ao coração como terra de nascimento de meu
pai. É uma cidade com fisionomia própria, de engenhos, açudes e povo tradicionalista e alegre. Não faz quatro anos, eu a visitava com frequência, nas idas
e vindas entre o Recife e João Pessoa. Pude ver, então, entre as originalidades
da sua vida, como se distribui o leite aos moradores: uma vaca leiteira bem
malhada a parar, de casa em casa, para atender à clientela da quadra.
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Assomava à janela a freguesa habitual, passando ao vaqueiro o vasilhame
vazio, para recebê-lo, de volta, cheio do leite quente por ele tirado, em ordenha pública, diretamente da leiteria ambulante, que era o próprio animal, à
vista dos transeuntes indiferentes àquele quadro de todos os dias.

6 – A VOCAÇÃO LITERÁRIA DE MÚCIO
O jovem que deseja realizar-se na vida, tendo vocação e cultivando o
anseio de estudar, não se detém nestes quadros muito felizes, mas puramente
contemplativos e inconsequentes. Ele termina por obedecer aos impulsos e
solicitações potenciais, que estão dentro de si, para projetar-se na carreira escolhida, levado, também, pelos acontecimentos e pela força das circunstâncias.
Eis o que registrou, quanto a Múcio Leão, para louvar-lhe a sabedoria
em conduzir o seu destino, preservando-o das inquietações e das asperezas do
mundo exterior, o seu companheiro de lutas e admirável poeta Nio Bruzzi,
também diplomado em Direito, no ano de 1919.
A Academia o recebeu pela voz paraibana de Pereira da Silva. Agora, a
um outro paraibano, muito mais modesto no seu nome literário, embora não
o seja no orgulho de haver nascido na Paraíba, cumpre a grata missão e o
dever acadêmico de recordar-lhe a vida. Como estudante de Direito, ela correu paralela à Primeira Grande Guerra, que traria ao mundo inesperadas
transformações, acelerando o ritmo das mudanças na vida dos povos, através
de revisões nos conceitos e nos sistemas, cada vez mais rápidas e bruscas. A
geração acadêmica de Múcio, habituada ao quadro estável de uma adolescência tranquila e feliz, via-se encerrada em ambiente de incerteza e perplexidade.
O pai, como era o caso do Professor Laurindo Leão, continuava a encarar o mundo segundo os padrões da sua formação, habituado ao ritmo vagaroso do progresso e da mentalidade do homem, naquela época. Múcio Leão vê
aumentar a distância entre a sua vida e a do progenitor, não em termos de afetividade e de respeito, mas na maneira de atuar, nos pendores intelectuais, na
vontade firme de realizar-se por outro caminho, que não lhe era dado vislumbrar, com segurança, no quadro ainda sombrio e confuso da sua geração.
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Múcio teria que resistir, assim, ao desejo e à catequese do velho Laurindo, que nele via o desdobramento de sua vida de professor, a estudar filosofia num gabinete modesto e pequeno, dentro de um mundo de ideias que ao
herdeiro pareciam fora de sua época e das suas inclinações. Mas o trabalho
do Professor Laurindo não se perderia de todo, pois os seus ensinamentos a
respeito das indagações filosóficas que o faziam tão jubiloso iriam desabrochar mais tarde, no espírito de Múcio, cheios de conteúdo, inclusive no cepticismo e na altitude de espírito que vemos esplenderem na obra literária do
meu antecessor.
E isso correrá, à medida que ele se vai dando conta do quanto são
necessários ao escritor, como homem de pensamento, a grandeza, a força e
o amparo de certos princípios filosóficos, como condição da felicidade que
não estava, para ele, nos aspectos exteriores da vida, mas, principalmente
dentro de si mesmo. Daí o anseio da fuga e do recolhimento que transparece em muitos dos seus versos, ora escritos sem qualquer preocupação de
forma e de metro, ora de modelo nitidamente parnasiano, mas sempre
impregnados do lirismo, da ternura e da bondade, como traços marcantes
de uma alma superior. Ela se projeta, com espontaneidade, em toda a sua
obra poética, refletindo-se, também, na sua compreensão do papel de crítico literário, em cujo exercício foi sempre tolerante e construtivo no julgamento dos outros.
Com o armistício de 11 de novembro de 1918, as armas que fizeram a
Primeira Grande Guerra foram ensarilhadas. Mas, sob o tumulto e a inquietação que continuaram a dominar os espíritos, durante as transformações subsequentes, foi que Múcio Leão terminou o curso de Direito, no Recife. Já nos
seus estudos teriam que repercutir as grandes mudanças nas ideias e na estrutura social, abrindo às novas gerações, despreparadas para recebê-las, um
ambiente confuso e cheio de incertezas. Os conceitos tradicionais foram abalados sob a pressão dos acontecimentos inesperados. Criara-se um quadro
instável e cheio de apreensões que povoavam o espírito dos jovens, sobretudo
os que se destinavam à vida profissional no campo do Direito e da Justiça.
Conta Nilo Bruzzi, o melhor biógrafo de Múcio Leão, que ao lhe pedir
o Professor Raul Pederneiras, durante o exame, a definição de Direito
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Internacional, ocorreu-lhe, instintivamente, responder com o conceito de
Tobias Barreto, bem própria para a época: “É a boca do canhão.”
Vê-se, assim, como eram difíceis a sintonia e a compreensão entre o
espírito do grande professor de Filosofia e o do seu filho, que fizera o curso
de humanidades, na vida tranquila e estável do tempo de paz, e o da
Faculdade, num mundo incerto em que tudo se encontrava em reformulação.
Mas juventude é sempre juventude, no desabrochar das tendências próprias, sob o influxo das solicitações espontâneas do espírito, que, então, se
forma sob a influência das primeiras e maiores amizades, dos hábitos da
época e da maneira de viver em cada terra. Múcio Leão, inclinado para a
Literatura, madrugou na Poesia. Era Raimundo Correia o autor da sua predileção, nesses primeiros tempos.
Com o diploma de bacharel, despediu-se do Recife e veio viver no Rio,
iniciando-se como jornalista, no Correio da Manhã, a convite de Assis
Chateaubriand. Mas não esqueceria as lições da Filosofia do Professor
Laurindo Leão. Ele mesmo revelou, no seu discurso de posse, que costumava
inquirir o velho pai: “Para que filosofias?” “O esforço dos pensadores não
deve circunscrever-se às meditações puramente abstratas e desinteressadas;
deve, antes, atender às aplicações de natureza prática”. Mas confessa em
seguida: “Hoje, eu lhe não posso já dizer o que dizia outrora. Hoje, quero
entoar a minha palinódia.”
Entretanto, essa palinódia já ele a entoara com o travo de uma grande
saudade e a angústia de já não ter ao seu alcance a filosofia paterna, na bela
poesia, sob o título “Visita de Finados”, do seu livro Povoação Adormecida.
Dela, extraímos os seguintes versos:
O que venho trazer-te é a palavra serena da minha saudade,
É a confissão da dor de não te encontrar mais ao meu lado,
Agora que tanto necessitava de ouvir teus julgamentos exatos.
Eras o coração manso, o cérebro firme, o refúgio seguríssimo.
Mas, para os que podiam compreender-te a alma,
Como era confortador repousar no teu juízo,
Esperar da tua palavra a revelação das difíceis verdades,
Saber que não iludiam se confiassem inteiramente em ti.
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7 – O RUMO DA ACADEMIA
Conta Múcio que tinha cerca de 13 anos quando lhe surgiram as “primeiras ambições de vir a ser um dia acadêmico”. Despertaram-nas, desde
então, as notícias que o Almanaque Garnier, dirigido por João Ribeiro, publicava sobre a Casa de Machado de Assis. Ele as recortava, com as notas, informações e fotografias dos acadêmicos, chegando a organizar uma espécie de
Anuário, como o que hoje aqui se publica. Veio depois o seu interesse pelas
Páginas Escolhidas da Academia de Letras, que era trabalho de João Ribeiro.
Sua leitura fê-lo embevecido pelo que escreviam Raimundo Correia, Afonso
Arinos e Bilac. Também o deslumbrava a sensibilidade, que se diluía em
amarguras, na obra de Machado de Assis.
Depois, seria o Canaã de Graça Aranha, e, finalmente, Joaquim Nabuco, a quem chama de “o grande homem da minha terra”. Mas o caminho de
Múcio para a Academia haveria de ser aberto por ele próprio, através da sua
obra grande e multiforme. Ela envolveu diversos gêneros literários, a começar
pela Poesia, pois a primeira série das que publicou, sob o título Alegria de
Amar, foi iniciada aos 17 anos de idade. Dezoito anos mais tarde, em 1935,
Múcio Leão seria o titular da Cadeira 20.
Ele mesmo declara que sempre foi escritor, solicitado pela força da irresistível vocação. Na adolescência, o seu divertimento favorito era escrever versos, a sua preocupação predileta era compor páginas de prosa. Com o hábito
de escrever, trazido de Pernambuco, estreou com sucesso no Jornalismo, ao
qual voltaria, logo depois de abandonar, desiludido, o cargo de delegado
regional em Santa Catarina. Renunciou, definitivamente, carreira de bacharel,
para fazer-se o crítico literário do Correio da Manhã.
Aos 27 anos o destino levou-o a trabalhar com Aníbal Freire, seu
amigo e seu mestre, em cuja convivência se beneficiaria do grande saber e da
orientação paternal do eminente jornalista e renomado ministro, que, embora
nascido em Sergipe, é pernambucano por muitos outros grandes títulos.
Dele ouvi, recentemente, como depoimento pessoal prestado em palavras cheias de emoção, que jamais descobrira um defeito sequer na formação
moral impecável do meu saudoso antecessor.
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O contato com a vida real fê-lo, descrente e céptico, ligar-se cada vez
mais à figura impoluta e aos princípios morais do seu amigo e guia, que era
Aníbal Freire, e reavivou no seu espírito os sábios ensinamentos do progenitor. Refugia-se, então, no próprio trabalho, abstraindo-se das lutas que lhe
pareciam sem grandeza e sem finalidade. Era difícil excedê-lo na inesgotável
capacidade de pesquisar, escrever e produzir. Sua vocação literária e a segurança do êxito que a consagraria podem ser vistas nos Ensaios Contemporâneos, livro da sua estreia como escritor, inclusive pela visão segura com que
trata “Das Condições da Cultura no Brasil”.
Múcio só viveu para escrever. Era, ao mesmo tempo, como admirável
escritor, contista, poeta, romancista, professor de Literatura, tradutor de grandes livros, organizador de antologias e ensaísta, tendo produzido uma bibliografia tão densa, quanto valiosa. Ele soube emprestar nobreza e relevo à função da Crítica, iniciando-se no Correio da Manhã, do qual se transferiu, em
1923, para o Jornal do Brasil, em cujas páginas muito se distinguiria como
sucessor de João Ribeiro.
A iniciativa que teve da fundação de A Manhã, com Cassiano Ricardo
e Ribeiro Couto, permitiu-lhe criar o suplemento literário “Autores e
Livros”, o que representou, para a divulgação e para o registro histórico da
Literatura Brasileira, um dos mais fecundos e beneméritos serviços, como se
verifica pelos onze volumes de Documentário e de Crítica, em que foi reunida
a matéria publicada entre 1941 e 1950. Neles transparece o sentido positivo
que Múcio imprimia às suas críticas, como aliás, fazia João Ribeiro, o seu
grande inspirador e amigo.
Na apreciação justa, serena e abalizada, ele nunca omitia uma palavra
de estímulo aos autores novos. Era isento e construtivo em suas apreciações,
coerente com as próprias e grandes virtudes humanas que ornavam o seu espírito. Nisso, ele mesmo contradisse o ponto de vista que sustentou contra a
Crítica, no discurso de posse, ao verberar o papel de censor e de juiz definitivo, que se arrogam certos críticos, como argumento que parece atingir, pela
generalização, o gênero autônomo de Literatura, indispensável ao seu aprimoramento progressivo, como ocorre em todos os outros campos da Cultura.
Mas estimo salientar, agora, que, feito acadêmico, ele não descansou,
antes redobrou os seus esforços, em grande parte dedicados exclusivamente à
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Academia. E é este um exemplo que eu me disponho a imitar, em tudo quanto depender de mim. Aliás, já comecei a reformular e completar a relação de
todos os escritos de Múcio Leão, com base no texto do Anuário e nos muitos
outros dados e informações que pude colher.

8 – ASPECTOS CARACTERÍSTICOS DA OBRA DE MÚCIO LEÃO
Nos seus 54 anos de atividades literárias, o que me parece mais admirável na obra de Múcio são a versatilidade e o dinamismo da sua produção, pois
ela cobre, a bem dizer, todos os campos da Literatura, sem contar o extraordinário esforço despendido na pesquisa literária, na cátedra da Faculdade de
Filosofia, na elaboração de coletâneas valiosas e numa grande variedade de
excelentes traduções e numerosos estudos biográficos.
Ele foi, sem dúvida, um grande polígrafo. Dedicou-se exclusivamente a
escrever. Sempre o fez com pureza de estilo, valendo-se da sua admirável erudição e extraordinária capacidade de estudo e de pesquisador. Reflete-se na
sua obra a nobreza de sentimentos que lhe era característica. Nela também se
observam os reflexos de uma vida interior muito intensa, que se alternou, nas
suas diferentes fases, entre os sentimentos mais diversos: a fé e a descrença, a
alegria de viver e o cepticismo, o culto intransigente das amizades e afeições
terrenas e os voos abstratos para o sobrenatural. Teve, em 1948, a decepção
dos entraves burocráticos que terminaram por sepultar o projeto de lei de
Agamennon Magalhães, desejoso de ver editadas, pelo Instituto Nacional do
Livro, as obras completas, organizadas por Múcio Leão com tanto entusiasmo e sacrifício: o Dicionário Bibliográfico Brasileiro, a Lírica Brasileira, as
obras inéditas de João Ribeiro e os volumes de Alberto de Oliveira,
Raimundo Correia e Adelino Fontoura.
Quanto à Bibliografia de Adelino Fontoura, a Academia ouviu a revelação feita, em seu discurso de posse, pelo nosso insigne Confrade Ivan Lins:
“Não fosse ele patrono da Cadeira 1, e ninguém saberia nem mesmo da sua
existência. Em vão se procurará o seu nome em várias das mais autorizadas
histórias da nossa Literatura.” E, adiante:
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Mais feliz do que ele (o seu antecessor), posso cumprir, em relação ao
nosso patrono, a praxe desta Casa. E faço-o graças ao crítico que, nas palavras
de Nilo Bruzzi, “desde a mocidade se recolheu ao mundo do espírito e passou
a criar o seu próprio universo, através dos bons livros e do trabalho paciente
das pesquisas intelectuais”. Aludo – vós o sabeis – a Múcio Leão, em cujos
Autores e Livros e em Dispersos (publicação da Academia por ele organizada
e anotada) encontrei, não só os informes acerca de Adelino Fontoura, mas, o
que é tão ou mais importante – quase toda a sua produção literária.

Pude verificar, também, pelo que consta e pelo que ainda não consta do
Anuário, o quanto Múcio serviu à Academia com seu infatigável trabalho
intelectual, salientando-se os numerosos volumes das Obras Completas de
João Ribeiro. Eis a prova de que não o desanimou a falta de amparo oficial
para editá-los; a Academia tomou a si o encargo de apoiá-lo em tão benemérito trabalho.
A partir de quando me inscrevi como candidato, entreguei-me à pesquisa do que produziu Múcio Leão e à leitura da sua obra. Comecei a fazê-lo
ainda longe de pensar que me concederíeis a honra de sucedê-lo. É que, não
querendo ser surpreendido, nessa hipótese, ainda muita incerta, porque se tratava de uma livre deliberação da Academia, muito me dediquei ao estudo da
sua vida. De qualquer forma, isto seria um grande prazer para o meu espírito.
O que, de começo, me parecia um dever, transformar-se-ia, com o correr da leitura, em admiração e entusiasmo pela obra de Múcio Leão. Terminei
por conhecê-lo bem, pelo caminho mais indicado, pois, segundo o conceito
do Padre Antonio Vieira, “o melhor retrato de cada um é aquilo que ele
escreve. O corpo retrata-se com o pincel; a alma, com a pena”. É também de
Vieira este outro conceito muito aplicável à imortalidade com que a
Academia consagrou a obra de Múcio Leão: “As formosuras mortais no primeiro dia agradam no segundo enfastiam. São livros que, uma vez lidos, não
têm mais que ler.”
Os livros de valor permanente, que se releem pela utilidade e pelo prazer de relê-los, como fontes de saber acumulado, em que vamos, em todos os
tempos, aprender e levantar dúvidas, atravessam os anos, valendo cada vez
mais. Na obra de Múcio Leão, pude admirar-lhe o entusiasmo cívico pelos
assuntos referentes ao Brasil, como Nação.
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Entre os seus trabalhos, figura, aliás, uma coletânea de crônicas escritas, no Jornal do Brasil, em 1955, sob o título Um pioneiro no Amazonas, a
respeito de investigações de um engenheiro italiano, que, deslumbrado ante
os mistérios da região, se decidiu a investigá-la, internando-se nas florestas e
nos igarapés.
O mesmo grande interesse por aqueles amplos espaços, então indevassados, revela o sentimento da Pátria na obra de outros notáveis expoentes da
nossa Cultura, como Tavares Bastos, Alberto Torres, Euclides da Cunha,
Alberto Rangel, Humberto de Campos, Paulo Carneiro e o próprio Múcio
Leão. A glória cabe agora a Mário Palmério, que empreendeu recente e
longa incursão pelo mundo amazônico, onde o Brasil dos nossos tempos
resolveu aceitar o desafio da Natureza. Por sabermos do arrojo das suas
peregrinações árduas e entusiásticas, do farto e inédito material por ele
mesmo colhido e do seu alto padrão de escritor, já estamos ansiosos pelo
grande livro, muito rico de novas e bem fundadas revelações, com que brindará, dentro em breve, a Cultura brasileira e a Academia, sob cujos auspícios ele realizou a sua histórica missão.

9 – O CREPÚSCULO DE MÚCIO LEÃO
Ao sentir-se nos últimos degraus do declínio inexorável em que vê faltar-lhe as condições para continuar a produzir, em plena identificação com a
sua própria obra, o escritor começa a amargurar-se pela consciência das suas
limitações, sobretudo quando é, integralmente, escritor, vivendo, em certos
casos, unicamente, à custa do que escreve.
Surge-lhe, muitas vezes, a sombria perspectiva de um dos dois quadros igualmente angustiantes, no cenário que o envolve e deprime: o da
plena lucidez e o da ânsia de produzir, sem que lhe permitam fazê-lo as
condições físicas, em decadência, ou o de conservar, até o fim, a faculdade
de escrever, vendo faltarem-lhe as ideias e o poder criador. Então, já não lhe
brotam da pena, por se terem apagado nas fontes, as vibrações da alma e as
centelhas do pensamento.
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O fim trágico ou inesperado, como o de Stephan Zweig, a quem a
Academia acolheu e saudou, em primoroso discurso de Múcio Leão, poupa
ao escritor a angústia de prolongar a vida sem poder vivê-la.
Múcio Leão visionava escrever, e não fazer outra coisa, “através de toda
a existência”. Parece ter pressentido, ao afirmá-lo, que o destino lhe daria o
privilégio de coroar a sua carreira, conservando-lhe a plenitude do espírito e
da faculdade de produzir, até os seus derradeiros dias. Foi o que salientou, em
primorosa síntese sobre a sua figura literária, o nobre acadêmico Ivan Lins, ao
evocar-lhe o perfil humano, como orador na Sessão de Saudade realizada em
14 de agosto do ano passado.
Duas semanas antes, na quinta-feira de 31 de julho, havia comparecido
Múcio Leão à Academia, longe de supor que não vinha apenas para participar
da reunião costumeira, pois seria também aquele o seu último encontro com
os acadêmicos, aos quais como que vinha trazer a sua despedida. Aqui estava
Múcio, na plena forma do escritor, embora já descrente da saúde. Ele entregou ao seu grande amigo e nosso Confrade Ivan Lins o discurso com que iria
recebê-lo e saudá-lo, em nome do nosso Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro. Como os fatos vieram mostrar, era a sua última produção de
escritor: um discurso que não chegou a proferir no dia previsto, porque não
iria até lá a sua vida já então marcada pelo desencanto, pela desesperança e
pela fatalidade.
Quis o destino que, em vez de ouvir a saudação de Múcio, coubesse ao
próprio Ivan Lins exprimir a saudade e o pesar da Academia pelo seu falecimento, inserindo, na primorosa oração com que o fez, alguns trechos muito
expressivos daquela com que o meu saudoso e ilustre antecessor, ao ensejo de
homenageá-lo em nome do Instituto Histórico, deixaria transparecer a sua
alma sofrida pelas decepções que lhe marcaram a vida, para ele, no “final
amargo e melancólico” de quem sente que vai durar muito pouco.
O discurso escrito por Múcio Leão foi lido pelo Acadêmico Barbosa
Lima Sobrinho, na sessão solene de 17 de setembro de 1969 do nosso
Instituto Histórico, a austera e secular Casa Grande dos que estudam o passado e a terra do Brasil. Muito presa à nossa Casa de Machado de Assis, esta
pode ser tida como da sua descendência espiritual, embora não tenha chegado
a nascer sob os auspícios e como desdobramento do Instituto, o que antes foi
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tentado. Ainda hoje, porém, vários dos que têm assento nas 40 Cadeiras
daqui também ocupam as de lá, para servir ao Brasil, nos campos, muito
interligados, das Letras, da Geografia e da História, nacionais.
Mas não foi apenas por isso que ao Acadêmico Barbosa Lima Sobrinho
coube substituir Múcio Leão como orador do Instituto Histórico na recepção
de Ivan Lins. É que, tanto lá, como aqui, a incumbência de receber tem mais
sentido quando é deferida, não apenas ao confrade, mas também ao amigo,
como eu mesmo sinto agora, sabendo que vou ser saudado por Ivan Lins, em
nome da Academia. Além de sentir-me honrado com a sua amizade, conheço
os méritos excepcionais da sua grande obra, fruto de uma cultura densa, objetiva, muito ampla e constantemente renovada.
A missão de recebê-lo no Instituto Histórico era também de amizade,
pelo que seria Múcio Leão o orador indicado. Em sua falta, por motivo tão
triste, ninguém poderia ler melhor o discurso que ele havia escrito mas não
chegou a proferir, do que Barbosa Lima Sobrinho, amigo, tanto de Múcio,
desde o Ginásio Cândido Duarte e a Faculdade de Direito, no Recife, como
de Ivan Lins, ambos unidos, por isso mesmo, na mesma grande saudade e na
mesma grande admiração que lhes inspiravam as virtudes humanas e o espírito literário do meu admirável antecessor na Cadeira 20.
Através da obra multiforme e sempre muito autêntica de Múcio Leão,
cuja análise não cabe nos limites de um discurso de posse, mas merecerá de
mim um estudo mais demorado, como já mereceu de Pereira da Silva, observa-se que nela se refletem as mutações gradativas do espírito que a criou e
desenvolveu. Vemo-lo desprender-se, cada vez mais, do quadro das realidades
deste mundo, para ingressar, descrente, místico e tocado pelas decepções da
vida, no campo transcendente e abstrato da Filosofia.
Esta observação me despertou a curiosidade para o fato de que, na fase
final, a produção literária de Múcio Leão, sempre marcada pelo ritmo crescente que lhe imprimia o seu dinamismo, como que se vai esvaziando, para extinguir-se, bruscamente, a julgar pelo levantamento de tudo o que ele publicou.
Explicaram-me, a propósito, os seus íntimos, que ele nunca parou de
escrever, mas, em determinado momento, passou a rasgar papéis como por
um impulso que lhe comandava irresistivelmente a vontade recôndita e obstinada. Eram coisas escritas que ele dizia não lhe serem mais necessárias.
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Dava a impressão de alguém que se dispõe a renunciar ao que vinha
escrevendo e a reduzir a cinzas os seus arquivos, com a ideia fixa de preparar-se para uma longa viagem, desprendendo-se do quadro habitual de vida, que
sente terá de abandonar, em definitivo.
Ao longo da leitura do livro Poesias, em que ele reuniu os versos escritos
entre 1915 e 1949, a alma de Múcio Leão se nos revela em constante mutação, no sentido dessa tendência de isolar-se dentro do seu próprio mundo
interior para penetrar e desvendar os segredos e os mistérios em que mergulhavam o pensamento e a alma, à procura das supremas verdades ainda irreveladas. Eis o que transparece, até mesmo, dos temas versados e dos próprios
títulos das suas poesias.
Na juventude, eram, entre outros, “Alegria de Amar”, “Amplitude”,
“Deslumbramento”, “Povoação Adormecida”, “Viagem à Região de uma
Lenda”. Em seguida, é na visão retrospectiva da vida de adolescente que o seu
espírito vai buscar inspiração: “Rio da Infância”, “Alegrias de Outrora”.
Imagina retratar-se a fuga do presente em direção ao passado já distante.
Vem-lhe, então, cada vez mais viva, a imagem do pai, austera, franca e bondosa: “Visita de Finados”. Em “Os Países Inexistentes”, exclama: “Vamos partir
para esses mundos misteriosos”.
Na Poesia “Tua Dor”, é o sofrimento que o inspira:
Dominando esse mundo em que vives,
Este mundo que assim se modifica sem cessar,
Está a tua Dor, a tua sagrada, divina Dor:
– a tua Dor que incessantemente caminha ao teu lado.

Mais tarde, compõe o “Sentimento misterioso” e “Advertência aos
homens do futuro”, parcela dos versos de quem, pela abstração, já se imagina
fora deste mundo:
Meus irmãos de outros dias futuros,
Quando ouvirdes, de noite,
Quebrando a serenidade da treva silenciosa,
Um rumor de passos que se aproximam,
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Não vos arreceies:
– Serei eu, que venho trazer-vos as minhas derradeiras mensagens.
Então, terei partido para decifrar todos os enigmas
E assenhorear-me de todas as revelações.
Meu ser, hoje esmagado pela incompreensão e pela ignorância,
Resplandecerá, tocado do divino conhecimento da verdade,
Da verdade sem tempo e isenta de categorias.

Depois, é a fase da pura “Meditação”, quando escreve “Perpetuação” e
“Reencarnação”, decassílabo que termina com estes dois místicos tercetos:
Que formas outras, nessas outras vidas,
Florindo sob estranhos firmamentos,
Irá o meu espírito sofrer?
Cansado das angústias doloridas,
Da existência de agora, que tormentos
Irei de novo em outros mundos ter?

Finalmente, a sua angústia de viver e a antevisão de uma outra vida,
revelam-se no soneto “Redenção”, que assim termina:
Sei que a minha alma há de ficar no espaço,
Nos encontros do amor em que vibrei,
Nos restos longos de um divino abraço,
Na glória enganadora a que aspirei,
Na amargura dos versos que hoje faço,
Nos sonhos vãos em que me dispersei.

Haveria muito, senhores acadêmicos, o que recolher das diferentes facetas da ampla e fecunda obra literária de Múcio Leão e das suas virtudes de
caráter, bondade e ternura. Elas ainda o trazem bem presente nas reminiscências dos seus amigos, de modo a compor e exaltar o perfil que dele conserva a
Academia. Achei, porém, de fazê-lo apenas através das suas próprias poesias,
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pois é nos versos que se refletem, mais nitidamente, a alma de um poeta, a sua
vida interior, os seus anseios mais recônditos e as suas próprias atitudes, variáveis sob certos impactos violentos que lhe desferiu o destino.
Parece que Múcio passou deste mundo sem aceitar as superfluidades, as
mudanças e as contradições da vida. Elas não condiziam com as revelações do
seu interior e o levavam cada vez mais a reencontrar-se com o pai, o seu constante professor de Filosofia.
A nobreza de atitudes, a bondade intrínseca e o desprezo pelas contingências rasteiras e sem grandeza da sociedade que o homem criou, senhores
acadêmicos, são virtudes que se identificam apenas nos espíritos superiores,
pela compreensão que eles têm da efemeridade própria da nossa existência,
marcada pela distância, muito mais curta do que costumamos imaginar, entre
o ontem, quando nascemos para a vida, e o amanhã, quando dela teremos de
nos despedir.
Múcio Leão parece tê-la entendido assim, tanto soube ser bom, tolerante e desprendido. Embora não lhe parecessem, a princípio, aceitáveis as teorias
do pai, ele viveu como quem vai sentindo cada vez mais a verdade do profundo conceito dos versos de Cassiano Ricardo: “Ser é apenas uma face / do Não
ser, e não de ser / Desde o instante em que se nasce, / Já se começa a morrer”.
São versos que traduzem, na sua síntese e na sua beleza, o pensamento
de Múcio Leão:
Cada instante que passo é um minuto de vida
Que, sem sentir, estás, como um louco, a perder.
É mais um passo que tu dás, de alma atrevida,
Para o final anoitecer...

Senhores acadêmicos,
No contraste entre a humildade que está dentro de mim e este cenário
de deslumbramento, de glória e de esplendor, com que me envolveis agora, no
ato de receber-me, eu ouço ressoarem aos meus ouvidos, como sábia e oportuna advertência, os dois versos da “Riqueza interior” que Múcio escreveu,
ainda muito jovem:
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Loucos! Quereis possuir glórias, brasões, metais!
Tendo uma alma feliz, não tereis muito mais?
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II
RESPOSTA DO SR. IVAN LINS

Autor de mais de trinta livros, numerosos artigos em revistas e jornais,
além de importantes conferências, ensaios e discursos, foi como escritor que a
Academia vos elegeu.
É verdade que, tendo concluído, com brilhantismo, os diferentes cursos
militares, destacando-vos, como oficial, em todos os postos da carreira até
atingirdes o de ministro do Exército, diplomado em Engenharia e Direito,
podíeis também, a justo título, ter sido eleito como indiscutível expoente de
nossas Forças Armadas. Mais de uma vez tiveram elas representantes nesta
Casa, a exemplo do que ocorre na Academia Francesa, à qual pertenceram,
neste século, além do General Weygand, os marechais Lyautey, Franchet
d’Esperey, Foch, Joffre, Pétain e Juin, que, como vós, também escreveram,
sobre assuntos militares, livros que se tornaram fontes de consulta.
Ao receber, há 21 anos, Aníbal Freire, observava João Neves da
Fontoura ter-se encerrado, havia muito, o velho debate que, na Casa de
Machado de Assis, opunha aos grandes expoentes da inteligência criadora, em
quaisquer domínios da Cultura, os homens exclusivamente de letras. E mostrava que a nossa Academia, assim como a Francesa, pela qual foi modelada,
sempre se recusou a fazer distinções no dogma que Renan denominava a
“unidade da glória”.
O estilista da Vida de Jesus sustentava, na verdade, que o poeta, o orador, o filósofo, o sábio, o político, o homem que eminentemente representa a
civilidade de uma Nação, todos são confrades, porque todos trabalham para
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uma obra comum – a de constituir uma sociedade grande e liberal, sendo,
ademais, “Literatura tudo que se escreve com talento”.
Sois um escritor nato e empunhais a pena, como quem respira, por irreprimível impulso, a fim de externar as manifestações de uma inteligência forte, cultivada em todos os ramos do saber e dotada de acentuadas aptidões literárias, não
só na Prosa, mas até na Poesia, como, sem vaidade, declarastes na oração que acabais de proferir. Um de vossos sonetos foi por Gustavo Barroso, em 1926,
publicado na Revista Fon-Fon e ainda recentemente, numa noite de grande calor,
de volta de uma visita acadêmica, escrevestes “A sina do candidato”, onde assinalastes as agruras do caminho da glória: ad astra, per aspera.
Amigo de Adelmar Tavares, entregastes-vos também à composição de
trovas, que vos transportavam ao vosso longínquo e querido Nordeste.
De vossa autoria é a “Canção da Arma de Engenharia”, musicada e
adotada em todo o Exército, a começar pelos cadetes da Academia Militar.
Quaisquer que sejam, porém, as vossas aptidões literárias, sois, antes de
mais nada, um general, e, nesta qualidade, realizais o que, segundo Múcio
Leão, constitui o encanto da Academia:
[...] o desencontro das sucessões num feliz acaso mediante o qual vemos a
substituição de um grande romancista, como Machado de Assis, fazer-se com a
escolha de um jurista; a de um filósofo embebido em Poesia, como Nabuco,
fazer-se pela escolha de um guerreiro, e a de um poeta soberano, como
Raimundo Correia, fazer-se pela escolha de um sábio, de um médico, de um
sanitarista.

E tal se dá, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, porque, na ponderação de
Afrânio Peixoto, “a Academia Brasileira pretende ser o índice abreviado da
Cultura nacional”.

A PARAÍBA
Nascestes em 7 de novembro de 1905, na capital da indomável
Paraíba, pequenina em área, mas imensa pela bravura e pelos homens que tem
doado ao Brasil.
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Enumero apenas alguns: na guerra, Vidal de Negreiros; nas Artes,
Pedro Américo; na Política, Aristides Lobo, o Barão de Lucena, o Senador
Venâncio Neiva, o Presidente Epitácio Pessoa e seu intemerato sobrinho João
Pessoa; no Jornalismo esse êmulo dos titãs da Renascença, abruptamente surgido no Brasil de nossos dias – Assis Chateaubriand – e um de seus melhores colaboradores, Teófilo de Andrade; e, finalmente, nas Letras, entre
outros, os poetas Rodrigues de Carvalho, Augusto dos Anjos e Pereira da
Silva, este último sucessor, nesta Casa, de Luís Carlos, além do romancista
que, entre nós, inaugurou um novo ciclo: o da cana-de-açúcar, nosso eminente Confrade José Américo de Almeida, logo seguido pelo fecundo José Lins
do Rego, que enriqueceu, no gênero, as nossas Letras com tantas obras-primas a um tempo líricas e fortes.
Sois, assim, o quinto paraibano a ter assento na Academia Brasileira.
Contastes, certa vez, como ocorreu vosso primeiro contato com Assis
Chateaubriand. Fostes procurá-lo em nome do Clube Militar, a fim de esclarecer um incidente ali ocorrido com um de seus repórteres e estabeleceu-se o
seguinte diálogo: “Você tem jeito de quem é da Paraíba, não é?” – disse-vos
Assis Chateaubriand. “Sou, e mais do que você.” – “Como assim?”, voltou a
perguntar-vos, e esclarecestes: “Porque nasci no Ponto de Cem Réis, na capital, e sei cantar o Hino da Paraíba e Você não sabe.” – “Chega!” – concluiu
Chateaubriand e convidou-vos a colaborar em seu jornal. E de 1933 a 1935
aí publicastes, com o pseudônimo de Observador Militar, notáveis artigos, em
alguns dos quais propugnastes pela criação do Ministério da Aeronáutica,
conforme assinalou, por várias vezes, Assis Chateaubriand, e, mais recentemente, o Ministro Márcio de Souza e Mello.

A FAMÍLIA
Filho do Senador João de Lyra Tavares e de D. Rosa Amélia de Lyra
Tavares, guardais, nos traços fisionômicos, vestígios de ascendência holandesa.
Vosso pai, que só frequentou a escola primária, constitui pasmoso caso
de autodidatismo: fez-se, por seu próprio esforço, professor de História de
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uma Escola Normal, e, na Câmara Alta de nossa Primeira República, sobressaiu-se como um de seus mais prestigiosos financistas.
Pródiga de ternura para com o marido e os filhos, vossa Mãe unia à
bondade o estoicismo, conforme registrou, em comovente crônica, Rosalina
Coelho Lisboa. Ao abraçá-la no velório de um filho, brutalmente assassinado
em plena juventude, dela ouviu, entre lágrimas, as palavras: “Ainda mais infeliz é a mãe que tem um filho assassino.”
Formais, com vossos irmãos, uma dinastia intelectual: Paulo, Roberto,
João, Fernando, Carlos são apenas alguns dos seus componentes, e a fim de
não faltar quem alcance o céu para todos, a ela pertencem ainda três freiras –
Maria do Santíssimo Sacramento, Gertrudes e Maria Eleonora.
Desfrutais o privilégio de ter a tranquilidade de vosso lar admiravelmente assegurada pela dedicação de vossa esposa – D. Isolina Abreu de Lyra
Tavares, de duas encantadoras filhas e de um neto, que vos tem embelezado a
existência, propiciando-vos a serenidade de que careceis para as absorventes
tarefas de vossa carreira. E, assim – segundo vossas próprias palavras –, “fruís
das graças essenciais que fazem a alegria da vida e lhe dão substância e sentido
para que ela seja vivida na sua plenitude e na sua própria razão de ser”.
Consagrando-vos exclusivamente à família, à Pátria e aos deveres profissionais e cívicos, encontrais tempo para manter em dia, de próprio punho,
enorme correspondência e aprofundar vossa cultura, que se estende a vários
domínios das Ciências e das Letras.

A CARREIRA
Aos onze anos entráveis para o Colégio Militar do Rio de Janeiro,
onde tivestes, como professor de Geometria, nosso Confrade Laudelino
Freire. Concluístes o curso em 1922, tornando-vos praça em fevereiro de
1923, quando vos matriculastes na Escola Militar. Fostes declarado aspirante
a oficial da Arma de Engenharia em dezembro de 1925, logo após haverdes
completado vinte anos, recebendo nessa data, da Missão Militar Francesa, o
Prêmio de Tática Geral.
444

RESPOSTA DO SR. IVAN LINS

445

Promovido a segundo-tenente em janeiro de 1926 e a primeiro-tenente em janeiro do ano seguinte, vos diplomastes em Direito, em 1929, e,
em Engenharia, em 1930, recebendo, em 1931, o Prêmio Rio Branco, conferido pela Congregação da Escola Politécnica do Rio de Janeiro.
Se eu devesse referir aqui todos os postos que ocupastes ao longo da
vossa carreira, não disporia de tempo para fazer, nesta saudação, rápido apanhado de vossa extensa obra.
Limito-me, pois, a dizer que, promovido, por merecimento, a major e a
tenente-coronel, fostes, em 1943, designado “Observador Militar”, junto ao
Exército norte-americano, nas operações de invasão da África do Norte, onde
assististes, em Medjez-El-Bab, à heroica odisseia do Exército francês. Nesse
mesmo ano, concluístes o Curso de Comando e Estado-Maior do Exército
norte-americano, no Forte Leavenworth, em Kansas, e aí tivestes, como companheiros, morando juntos numa espécie de “república de estudantes”, os
então Tenentes-Coronéis Humberto de Alencar Castelo Branco, Amauri
Kruel e Teófilo Arruda.
Em dezembro de 1945 fostes nomeado subchefe da Missão Militar
Brasileira na Alemanha durante a ocupação daquele país. Promovido, por
merecimento, em junho do ano seguinte, ao posto de coronel, passastes a chefiar aquela missão em 1948, permanecendo mais de quatro anos na pátria de
Humboldt.
Promovido a general de brigada em dezembro de 1955, assumistes a
Chefia do Estado-Maior do I Exército de fevereiro de 1960 até setembro de
1961. Chegando, neste último ano, a general de divisão, comandastes a 2.ª
Região Militar, sediada em São Paulo, de janeiro de 1962 a março de 1963.
A partir de 1.º de outubro de 1964, vos coube o comando do IV Exército, e
obtivestes, em 25 de novembro daquele ano, a promoção a general de
exército. Desde 28 de setembro de 1966 comandastes a Escola Superior de
Guerra, vindo a ser ministro do Exército em 15 de março de 1967. Nesta
qualidade, participastes, em 1969, da Junta Governativa formada com o
impedimento do Presidente Arthur da Costa e Silva, até ser empossado o
Presidente Emílio Médici.
Sois, assim, na verdadeira acepção do termo, um “general”, porque
conheceis todas as particularidades do Exército, havendo passado por todos
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os postos da hierarquia militar a partir do de praça, e, por isto, possuís, como
poucos, o que a Taine se afigurava a característica do espírito superior: a visão
de conjunto.
Não enumero as condecorações nacionais e estrangeiras que tendes
recebido, porque, a meu ver, muito mais do que elas, valem os vossos livros
que poucos são capazes de produzir na qualidade dos vossos.
Em França, para onde partireis dentro em breve na qualidade de
embaixador, representareis não só o nosso Governo, mais ainda, como integrante da Casa de Machado de Assis, a Cultura do Brasil.
Cedo acordou vossa propensão para as Letras. Aos 12 anos, quando
frequentáveis o segundo ano do Colégio Militar, pusestes a circular um jornal
manuscrito de que éreis o diretor e um dos redatores. Alguns números desse
jornal ainda hoje são guardados por vossos colegas Generais Betâmio
Guimarães e Manoel Rodrigues de Carvalho Lisboa.
Mais tarde fostes presidente da Sociedade Acadêmica, redator das revistas Aspiração e Escola Militar, e também da Revista Acadêmica, esta última
publicada pela Confederação dos Estudantes.
Em 1923, quando o Ministério do Exterior patrocinou a remessa, à
Liga das Nações, de uma Mensagem dos Estudantes das Escolas Superiores
do Brasil, a redação escolhida e adotada foi a vossa.
Abrange a vossa obra, como disse, mais de trinta volumes, frutos de acurado estudo e longa experiência, vazados, no dizer de José Américo de Almeida,
“num estilo notável pela precisão, pela clareza e pela síntese, sem ornamentos
ociosos, guardando sempre um tom envolvente que atrai e persuade”.
Típico de vossos livros é que, em consequência de vossa formação científica, sois muito sóbrio de palavras. E nisto seguis o conselho de Renan:
“Sede tão pouco literato quanto possível, se quereis ser bom literato!”
Como Machado de Assis, detestais o estilo derramado e conciliais a
concisão com a transparência, parecendo inspirar-se a vossa maneira de escrever nos Comentários de César, que, no dizer de Cícero, agradam exatamente
pela falta de atavios, “sendo naturais, simples e graciosos, despojados de qualquer ornato oratório, como um belo corpo sem veste”: nudi enim sunt, recti
et venusti, omni ornatu orationis, tamquam veste detracta.
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Não podendo apreciar aqui todos os vossos importantes trabalhos, restringir-me-ei a alguns.

POR DEVER DO OFÍCIO
Neste livro, publicado em fins do ano passado, ao deixardes o
Ministério do Exército, estão reunidos discursos, conferências, aulas inaugurais, entrevistas, ordens do dia, contribuições para revistas militares e outros
trabalhos ligados à vossa gestão naquele Ministério.
Desse volume destaco a aula magna proferida na Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército em março do ano passado, acerca das “Missões e
Rumos do Exército”.
Começais relembrando a opinião de Augusto Comte sobre a função
social dos exércitos modernos. Em sua Dinâmica Social, escrita em 1841,
aprecia, de fato, o filósofo a situação mundial decorrente da Revolução
Francesa e mostra que, já então, assistia a humanidade a um fim de época. E,
a este propósito, tece, sobre os exércitos modernos, ponderações que se transformaram em realidade.
Ao contrário do que aconteceria com o clero teológico, seria possível –
frisava o fundador da Sociologia – se adaptasse a organização militar à mentalidade científica que dia a dia tenderia a prevalecer, porque a precisão das
cogitações militares, pela sua própria natureza, favorece o cultivo do espírito
científico. Por outro lado, além da contribuição educativa para o desenvolvimento intelectual e social das populações através do serviço militar, os exércitos apresentariam permanente utilidade em tempos de anarquia, como os que
tumultuariamente se sucedem desde a Revolução Francesa. Na convulsão
intelectual e moral, que cada vez mais assustadoramente se agrava, ao Exército
– observava Comte – está reservado importante papel em consequência do
instinto orgânico nele cultivado pela disciplina e hierarquia militares.
Quando assistimos à perplexidade em que se debate hoje o Sumo
Pontífice Paulo VI diante da crescente onda de insubordinação que tem chegado ao próprio clero católico, em parte atingido, de um lado, pelo espírito
protestante, e de outro, pelas ideologias de fundo marxista, as considerações
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do filósofo revestem-se de oportunidade tangível e confirmam o que, em
1927, comentou, num jornal de Londres, o historiador Guglielmo Ferrero:
Nas páginas maciças do grande positivista dorme um sono profundo, esperando, sem dúvida, a hora do despertar, uma visão histórica, que a nossa época
nem refutou, nem aceitou, como se tivesse medo de descobrir, depois de sério
exame, ser verdadeira. Que diz essa doutrina? Que durante os três últimos
séculos o espírito ocidental não tem produzido, no campo social, senão teorias críticas: essas teorias deram origem a revoluções que, por sua vez, geraram
teses mais audaciosas ainda, as quais engendrarão ou não tardarão a engendrar
revoluções mais profundas. De uma doutrina à outra avança o Ocidente para
uma anarquia argamassada de sofismas que tornam o problema da ordem e da
autoridade quase insolúvel. Nas últimas páginas do Curso de Filosofia
Positiva – concluiu Ferrero – encontram-se, sobre a sociedade moderna, certos passos que sempre me pareceram conter algumas das verdades mais penetrantes escritas em nossos tempos.

Augusto Comte deu-se perfeitamente conta das devastações de toda
ordem que a anarquia intelectual e moral, já existente em seu tempo, iria sucessivamente produzir, ameaçando subverter as instituições sociais mais sólidas –
a família, a moral, as Letras, as Artes, a propriedade, a Educação, até se vir a
duvidar do teorema de Don Juan, isto é, de formarem dois mais dois, quatro.
Os escritores marxitas, sobretudo russos e franceses, investem contra o
fundador da Sociologia por apresentar soluções sociais de caráter pacífico,
por eles consideradas protelatórias do Comunismo, que desejam ver violentamente implantado no mais breve prazo. E fazem a Comte cerrada carga visto
considerar ultrapassadas as guerras de conquista.
A eles, todavia, responde Raymond Aron em recente livro:
Seria fácil, e muitos não resistiram a essa tentação, fazer ironia a propósito das
profecias de Augusto Comte. Na medida em que este proclamou haver passado o tempo das guerras europeias e das conquistas coloniais, evidentemente se
enganou. Se, porém, o considerarmos, não como um profeta, mas como um
conselheiro de príncipes e povos, ele foi mais sábio do que os acontecimentos.
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Não anunciou o futuro tal como ocorreu, mas tal como poderia ter ocorrido
se a história se tivesse desenrolado de acordo com a sabedoria dos homens de
boa vontade. No atinente às relações entre o trabalho e a guerra, ele empreendeu, com incontestável clarividência, a revolução que governantes e povos vêm
penosamente admitindo hoje: as guerras entre sociedades industriais são, a um
tempo, ruinosas e estéreis. Para que serve matar, dominar, pilhar? O ouro e a
prata não são mais verdadeiras riquezas. Só é riqueza o trabalho racionalmente
organizado. As guerras são, pois, anacrônicas, assim como as conquistas coloniais.

Disto estais bem certo, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, porque tendo travado conhecimento com as concepções de Comte através de vosso convívio
com Agliberto Xavier, de quem fostes discípulo de Astronomia, tendes consciência do imenso arsenal de ideias e teses científicas que elas encerram para a
defesa da família, do capital e de sua apropriação individual. Conciliando a
ordem com o progresso, a Sociologia de Comte prova ser possível, sem violentos entrechoques, conseguir-se a melhoria das condições gerais da humanidade que propiciarão enfim a incorporação social do proletariado, sonho de
filósofos e futurólogos, a partir de Tomás Morus e Campanella, e que se
torna um anseio cada vez mais obsessivo das novas gerações em todo o
mundo. Só então se porá termo a uma época de dissolução e decadência que
muito se assemelha à do Império Romano em sua fase final. Tal como
naquele tempo, jamais existiu, nas mãos de uns poucos, tamanha condensação de forças e riquezas, associada a tão grande ausência de preocupações
sociais e morais. E, por isto, assistimos a novos festins de Trimalquião, onde
homens, dominados pelas mais grosseiras inclinações, só aplicam o que lhes
resta de inteligência em requintar o vício, como, no Baixo Império, os
Caracalas e os Heliogábalos.

EXÉRCITO E NAÇÃO
Neste livro fazeis a história do Exército Brasileiro, desde a Colônia até
os nossos dias, considerando haver sido ele, como precursor da organização
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civil, a base através da qual alcançamos e consolidamos as grandes conquistas
que marcaram os rumos definitivos da nacionalidade.
E adotais o ponto de vista de Alcindo Guanabara segundo o qual “se
confunde, em nossa História, o soldado com o cidadão”.
Em Caxias glorificais não só a figura do Chefe Militar e estrategista,
mas ainda “a do cidadão, do estadista civil, porque não foi menor, nem na
relevância, nem na significação para os destinos da Pátria, a obra que realizou,
dentro do País, pela sua pacificação, pelo seu fortalecimento, pelo predomínio da lei e pelo acatamento de todos ao poder civil”.
Mais adiante condenais “a falsa concepção de que deve o Exército tutelar ou substituir o poder civil”. Sua atuação, em vossas palavras,
[...] tem de inspirar-se sempre no dever de assegurar o funcionamento livre e
autêntico da autoridade civil legítima, dando-lhe o prestígio que lhe é indispensável e essencial no sistema democrático de Governo. Ele socorre e defende a Democracia quando se trata de garantir a sua sobrevivência, para recolher-se aos quartéis, obediente ao poder civil, quando entra em consonância
com a vontade do povo.

E acrescentais:
É evidente que não cabe ao Exército papel de exceção no quadro de uma
Democracia amadurecida, autêntica e estável. Ele se explica, apenas, como
fenômeno transitório, pelas contingências próprias da formação da nacionalidade, resultante da natureza especial dos problemas peculiares à evolução
política do Brasil.

Encerrando vosso livro, escreveis:
As Forças Armadas começam a fugir do seu papel e a perder a popularidade dele mesmo decorrente – fruto da tradição de renúncia e de devotamento ao serviço da Pátria – todas as vezes que, sem grave motivo determinante, de ordem nacional, reconhecido pelo consenso geral do povo, de cujo
seio emanam e cujo trabalho as mantém, venham a imiscuir-se nas questões
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políticas, que não lhes são pertinentes. E não apenas elas fogem à sua missão
constitucional, como a comprometem seriamente, quando a paixão política,
muito própria das atividades da vida democrática, se infiltra no interior do
quartel e perturba o clima de ordem, de disciplina e de trabalho, essencialmente profissional, que constitui, em última análise, o grande esteio da vitalidade e do equilíbrio da Instituição Militar.

A propósito dos perigos da paixão partidária, ou seja da política de
interesses exclusivamente carreiristas, podíeis ter citado os versos de Musset:
La politique, hélas! – voilà notre misère
Mes meilleurs ennemis me conseillent d’en faire

Era tendo em vista essa espécie de política que Churchill estabeleceu a
distinção – “o estadista preocupa-se com as futuras gerações, enquanto o
político planeja as próximas eleições”.

A ENGENHARIA MILITAR PORTUGUESA
NA CONSTRUÇÃO DO BRASIL
De vosso pai, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e
autor, entre outros trabalhos, de uma História Territorial da Paraíba, em dois
volumes, herdastes o pendor para as pesquisas históricas e assim vos entregastes a investigar o que foi a obra dos engenheiros militares a serviço da Coroa
Portuguesa no Brasil, construindo, não só fortalezas e redutos ao longo da
orla marítima, em regiões interiores e nas longínquas fronteiras, mas ainda
contribuindo valiosamente para a nossa construção civil e urbanística. À glorificação desses profissionais, consagrastes esplêndido volume – A Engenharia
Militar Portuguesa na Construção do Brasil, editado em Lisboa sob os auspícios do Governo português.
Em 1939 publicastes uma História da Arma de Engenharia do Brasil.
Apreciando este livro, o General Tasso Fragoso, nosso maior historiador
militar, no conceito de quantos lhe conhecem a obra, vos sugeriu escrevêsseis
um volume sobre os técnicos que, desde a Colônia, vieram ao Brasil e aqui
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executaram ou planejaram obras militares e civis. Aceitando o alvitre, vos consagrastes a penoso trabalho de pesquisa, coligindo e coordenando dados e
documentos, e, ao invés de rápido ensaio, nos destes magnífico estudo, que,
como ressalta o Marechal Décio Palmeiro de Escobar, “não só complementa
a vossa obra anterior, como vem resgatar velha e grande dívida do Exército
Brasileiro para com esses valorosos engenheiros, que auxiliaram Portugal a
lançar ‘as bases eternas da atual Nação Brasileira’”.

TERRITÓRIO NACIONAL: SOBERANIA
E DOMÍNIO DO ESTADO
Além de temas históricos e militares, vossa pena tem-se exercitado
em outras esferas, porque, com desembaraço, incursionais ainda no campo
do Direito.
Território Nacional: Soberania e Domínio do Estado, editado em
1956, mostra as vossas aptidões como jurista, fazendo lembrar aqueles generais do Lácio, que não só comandaram legiões, mas contribuíram para construir o Direito romano.
Em vosso livro, de clareza meridiana, discorreis sobre o domínio territorial do Estado, as ilhas oceânicas, o patrimônio da União, terrenos de marinha, terrenos de fortificações, e traçais a história da propriedade territorial do
Brasil desde a Colônia até hoje.
E fostes mais longe. Enfronhado no que há de mais recente sobre o
tema, apreciais o Estado, como pessoa internacional, e, em decorrência, dissertais sobre o Território Marítimo, o Território Aéreo e a Plataforma Continental, concluindo com uma exposição acerca das Nações Unidas e da
Comissão de Direito Internacional.
O ilustre Professor Ruy Cirne Lima, de quem tanto se orgulha o Rio
Grande do Sul, visto juntar, às qualidades de homem de bem, profunda e
variada cultura jurídica, teceu, a propósito deste livro, o seguinte comentário:
“Sobre a história do território nacional, nenhum País tem um estudo tão
completo, desde a sua origem, como este”.
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E Gilberto Amado, cioso, como ninguém, das autoridades em
que alicerçava seus pareceres jurídicos, citou o vosso livro no episódio
das lagostas.
Há, contudo, nesse volume, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, um ponto ao
qual me permitireis fazer restrições, seguindo velha e boa tradição desta Casa.
É quando escreveis:
O regime republicano foi, de início, muito negligente nos assuntos mais
diretamente ligados à segurança nacional. O fenômeno pode ser atribuído a
várias razões, entre as quais a mentalidade dominante no Exército, onde as
ideias positivistas tinham adeptos fervorosos entre os seus líderes mais
influentes.

O Positivismo, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, tem tido curiosa sorte no
Brasil – ninguém se lembra do bem que praticou, nem se esquece do mal que
não fez...
Contraditoriamente visado, ao mesmo tempo, pelos reacionários e
pelos marxistas de diversos matizes, tem-se tornado aquele Bei de Túnis
contra o qual investia Eça de Queirós sempre que lhe faltava matéria para as
suas crônicas.
Foi o Positivismo que exemplarmente assegurou, através das emendas
de Demétrio Ribeiro e demais constituintes seus correligionários, a perfeita
liberdade da Igreja, contra os dispositivos legalistas de Rui Barbosa que mantinham a legislação de mão-morta, expulsavam do Brasil a Companhia de
Jesus e proibiam a fundação de novos conventos e ordens religiosas. E, entretanto, quando se fala em liberdade da Igreja, todos paradoxalmente a atribuem ao tradutor de O Papa e o Concílio...
Estou certo de que, em nova edição, reconsiderareis esse passo de vosso
livro, em primeiro lugar, porque os únicos ministros positivistas que teve a
República, foram, no Governo Provisório, Demétrio Ribeiro durante menos
de dois meses, e Benjamin Constant durante apenas um ano, a princípio,
como ministro da Guerra, durante sete meses, e, por fim, como ministro da
Instrução, durante cinco.
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Em segundo lugar, tomaram os positivistas clara posição em defesa de
nossa segurança e soberania através do protesto que, em 1896, lançou Miguel
Lemos, nos “Apedido” do Jornal do Commercio contra os Protocolos
Italianos, que propiciariam a formação de quistos étnicos capazes de ameaçar
a nossa unidade cultural e até a nossa independência política.
Sob o ponto de vista, já não mais da legislação, mas da realidade concreta, quem concorreu mais para a integração do território nacional e a defesa
de nossas fronteiras do que Rondon e seus colaboradores positivistas?
É o que ressalta o General Tasso Fragoso:
É certo que existiam no seio da Força Armada alguns discípulos confessos do
Positivismo. Nunca, todavia, periclitou com isso a defesa nacional. Ao contrário, procederam de modo que ninguém mais do que alguns deles deu maiores
provas de amor ao País e soube morrer por ele. Escrevendo estas linhas, tenho
em mente o General Rondon e sua obra nas fronteiras do Brasil. Quem mais
do que ele e seus abnegados companheiros patenteou maior bravura na paz?
Pois não é bravura afrontar o desconhecido, sofrer intempéries e morrer quase
ignorado no sertão longínquo? Onde se cultivavam melhor os sentimentos elevados que animam os verdadeiros guerreiros – ali ou na faina pacífica e segura
dos quartéis? Dezesseis oficiais lá ficaram para sempre, pagando com a vida a
sua fé no porvir do Brasil.
Aliás – continua Tasso Fragoso –, forçoso é reconhecer que qualquer
doutrina capaz de desenvolver os mais nobres sentimentos da alma humana
também é apta a preparar defensores da Pátria, quando deles haja mister. O
Catolicismo também é contra a guerra, no entanto são numerosos os sacerdotes católicos que se bateram com denodo na guerra de 1914.

Entre eles – acrescento eu – distinguiu-se o atual Deão do Sacro
Colégio, Cardeal Tisserant, que, em abril de 1917, comandou, no Oriente
Médio, um pelotão e participou da tomada de Gaza.
Há, porém, mais, Sr. Aurélio de Lyra Tavares: vós mesmo citais um
discurso proferido no Congresso em 21 de agosto de 1895, por destacado
discípulo de Benjamin Constant, Serzedelo Corrêa, o qual, preocupado com
a faixa de nossas fronteiras, sustentava que atribuir a essa faixa a extensão
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de sessenta quilômetros seria insuficiente para estabelecer um cordão estratégico satisfatório.
Não tenho dúvida, pois, de que, em edições futuras, havereis de absolver o Positivismo de um pecado que não cometeu.

O SOCIÓLOGO
Vossa conferência – “A pesquisa social e a segurança da Democracia” –
é uma análise da contribuição que, aos estudos de nossa vida política e administrativa, pode trazer esse importante ramo da Sociologia.
Em Aspectos Políticos, Econômicos e Psicossociais da Região Nordeste abordais um dos problemas mais angustiantes da atual realidade brasileira.
Com o conhecimento direto daquela região e de suas dificuldades,
aprofundado quando desempenhastes o Comando do IV Exército, chamais a
atenção para o agravamento “cada vez maior, da condição do homem, como
ser social e fator predominante de progresso”.
E, depois de apontar medidas tendentes à solução, acrescentais:
Até mesmo na região úmida, onde mais se adensa a população, o trabalhador
da atividade básica da economia do Nordeste, que é a agroindústria açucareira, não tem vida menos infeliz. Ele também chega a passar fome e até a morrer
de fome, como nos comprovam episódios bem recentes.
Por incompreensível mentalidade empresarial, é raro a indústria açucareira precaver-se, na aplicação dos lucros auferidos, com a poupança destinada
a atender tanto aos reinvestimentos requeridos pela própria indústria, como a
qualquer fundo de finalidade social, em proveito dos trabalhadores, nem
mesmo para apoia-los nas situações críticas, apresentando-se essa imprevidência contrastante com o padrão de vida que usufrui o industrial.

E concluís que a questão social do Nordeste será resolvida “mais por
medidas de ordem econômica, para remover as suas causas, do que por medidas de ordem militar para reprimir seus efeitos”.
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QUATRO ANOS NA ALEMANHA OCUPADA
Neste livro registrais observações colhidas, a princípio como integrante,
e, depois, como chefe da Missão Militar Brasileira enviada, em dezembro de
1945, a Berlim, atendendo ao convite dirigido pelo Conselho Aliado de
Controle da Alemanha aos governos dos países que participaram, de forma
ativa, da guerra contra aquele País. É um estudo em profundidade dos imensos problemas surgidos com a capitulação do regime de Hitler, tais como a
sua desmilitarização, a sua desnazificação e a sua democratização, o problema
dos deslocados e refugiados, os brasileiros na Alemanha, o Tribunal de
Nuremberg, os criminosos e as reparações de guerra. A este propósito salientais como é mal recompensada a colaboração dos fracos aos fortes. Ao convocarem, em Paris, os países interessados nas reparações, os governos norte-americano, britânico e francês excluíram o Brasil, concluindo que os danos por ele
sofridos podiam ser compensados com os bens alemães controlados pelo
nosso Governo.
Estabelecendo um prazo de apenas vinte dias para a apresentação do
relacionamento e importância das reparações a que o Brasil tinha direito, o
memorando do Governo norte-americano esclarecia que a situação do Brasil
seria considerada em relação a toda a América, tratamento que, segundo ressaltais, “evidentemente não correspondia ao grau de participação que tínhamos tido na guerra, nem era autorizado pelas decisões da Conferência do
México, a respeito dos bens inimigos sob controle dos governos americanos”.
Verificou o Brasil nessa oportunidade, Sr. Aurélio de Lyra Tavares,
quanta razão cabia a Washington ao advertir “ser uma loucura em uma nação
esperar favores desinteressados de outra, não podendo haver maior erro do
que aguardar favores de nação a nação ou contar com eles”. Cumpre, todavia,
lembrar que, no caso das reparações, não pleiteava o Brasil “favores”, mas
legítimo ressarcimento dos seus prejuízos ao participar diretamente da guerra
contra Hitler.
Observais que o Tribunal de Nuremberg representou
[...] um passo importante e objetivo no sentido da condenação da guerra
como meio de dirimir conflitos internacionais. Por outro lado, prevendo as
proporções da catástrofe que constituiria uma nova guerra mundial no estágio
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atual da Ciência e da Técnica, as nações procuram agrupar-se em torno de
programas que assegurem garantias recíprocas de estabilidade econômica, num
mundo pacífico. É um ideal que implica, necessariamente, a abdicação de certos privilégios da soberania nacional, cujo conceito moderno – frisais – começa a tornar-se mais flexível para ajustar-se ao sentido de uma fórmula nova em
que prevaleçam os altos desígnios da harmonia internacional sem ficarem
comprometidos os interesses vitais e as tradições próprias de cada povo.

Confirma-se, assim, o ideal que, desde Marco Aurélio, dia a dia se avoluma: o da subordinação do indivíduo à família, desta à Pátria e de todas as
pátrias à Humanidade, “a pátria universal que reúne todos os habitantes do
planeta humano”.
Daí ser imprescindível a formação de um organismo internacional, pairando acima de todas as nações, constituído de homens de largo descortino
social, capazes, pela sua autoridade intelectual e moral, de evitar novas conflagrações e realizar enfim a Liga Espiritual preconizada pelo Sumo Pontífice
João XXIII e resumida no lema de Santo Agostinho:
In necessariis unitas; in dubiis libertas; in omnibus charitas – “nas coisas necessárias a unidade; nas duvidosas a liberdade; em todas a caridade”.
Há um aspecto de vossa permanência na Alemanha, a que não vos referis em vosso livro, mas foi pitorescamente registrado por Assis Chateaubriand
em artigo intitulado “Acontece que ele é paraibano...” Esse aspecto era a infalível presciência com que identificáveis os flagelados da fome:
Acontece – comentava Chateaubriand – que o coronel Lyra é paraibano, e na
Paraíba somos todos mais ou menos peritos em fome. Seca lá é como guerra
aqui (na Europa). Deixa de chover, já se sabe: é miséria certa de alimentação.
O coronel Lyra enxerga lindamente fome na barriga de alemão, porque a
conhece na canela de paraibano.

SEGURANÇA NACIONAL E PROBLEMAS ATUAIS
Neste livro, que alcançou mais de uma edição e foi publicado, em espanhol, no Equador, desenvolveis temas como a “Guerra Revolucionária”,
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“Vulnerabilidade do Estado”, “Segurança do Estado Democrático”, “A
Educação e a Cultura”, “O Papel das Forças Armadas”, “O Papel dos
Transportes”, “A Imigração”, “O Dever Militar e a Luta Ideológica”.
É, segundo declarais, um livro de esclarecimento, visando “à defesa e
sobrevivência do Estado democrático ante as ameaças a que está sujeito no
mundo de hoje, pelas próprias liberdades que lhe são essenciais, apresentando,
por isto problemas novos e graves”.
Em tudo quanto escreveis fugis da obscuridade e formulais vossas opiniões em plena luz, naquela nitidez que Vauvenargues dizia ser “o verniz dos
mestres”. Mas, neste volume, pela relevância da matéria, requintastes vossa
preocupação de ser claro.
Num dos capítulos versais o conceito de liberdade de cátedra e mostrais
mui acertadamente que não pode ser “usada como instrumento demolidor e
subversivo”, já que o professor exerce o magistério por delegação do Estado. E
aqui está o ponto nevrálgico da questão: qual o critério para determinar-se a
partir de onde o ensino de certo professor deve ser considerado “instrumento
demolidor e subversivo”? Porque esse critério depende do ponto de vista pessoal da autoridade que fiscaliza e superintende o ensino: o que para uns tem a
característica nítida da subversão, para outros deixa de oferecê-la.
Recordo-me de haver sido um professor, há alguns decênios, num dos
Estados da União norte-americana, incriminado por ensinar a doutrina de
Darwin, tida, naquele Estado, como subversiva dos princípios cristãos. E
todos sabemos que o heliocentrismo foi considerado subversivo nos países
católicos até ser liberado pela Congregação do Index, em 7 de setembro de
1822, contando, assim, nesses países, tantos anos de livre curso quantos possui o Brasil de Independência.
A dificuldade da solução dos problemas relacionados com a liberdade
de cátedra decorre da confusão dos dois poderes – temporal e espiritual,
exercidos cumulativamente pelo Governo em matéria de instrução, como
sempre ocorreu entre nós, em França, Itália, Espanha, Portugal e países hispano-americanos.
Quando, no Brasil, se fez a separação da Igreja relativamente ao Estado,
os positivistas acharam que devia ter sido acompanhada da liberdade de ensino, por constituir este um outro ramo do poder teórico ou espiritual.
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Se, porém, o professor aceita ser um funcionário púbico e dispõe,
durante o curso que ministra, de um auditório forçado de jovens em sua
maioria ainda imaturos, é óbvio que não pode deixar de submeter-se à orientação doutrinária do Estado, tal como acontece com o clero católico em regime de união. Aludindo à liberdade estabelecida pela República, ponderavam
os bispos do Brasil na Pastoral Coletiva de 1890:
“Não mais se hão de ver ministros de Estado, que deviam ocupar-se só
de negócios civis, sujeitando à aprovação do Governo os compêndios de Teologia por que se há de estudar nos seminários.”
Os que, entre nós, sonham com a implantação do regime comunista e
reclamam contra as restrições à liberdade absoluta de cátedra, se esquecem de
que ela não existe, em grau nenhum, na Cortina de Ferro. Não só o ensino é
aí orientado de acordo com a doutrina do Estado marxista, como também o
são a Imprensa, a Literatura, as Artes, a Filosofia e a Ciência. E, por isto, o
Pequeno Dicionário Filosófico Soviético é permanente distorção acerca de
todos os filósofos que não possuem tendências comunistas. Basta dizer que
Santo Agostinho, um dos cérebros mais fortes da Humanidade, é nele apresentado como “pregador fanático e militante do obscurantismo religioso”.
De tal modo deturpa esse Dicionário que, no verbete consagrado a
Comte, diz ter a Ciência, segundo ele, “por exclusivo objeto a descrição das
sensações subjetivas do homem”. Não era possível maior falseamento em relação ao que seja a Ciência para Augusto Comte.
Nos Estados Unidos, ao contrário, reina hoje a mais ampla liberdade
de ensino. Ali, o valor de um diploma depende – no dizer de um educador –
“não do selo oficial, mas do prestígio e integridade moral da escola que o
expede. Os colégios não se assemelham a uma repartição pública, onde ninguém pode dar um passo sem preencher certas formalidades”.
A liberdade de cátedra, sem a supervisão do Estado, somente será possível quando o ensino dele se desprender e for custeado pelos que o ministram
e o recebem. No Brasil tal situação constituirá, ainda por muito tempo, uma
utopia, visto não termos milionários capazes de fundar e custear universidades, nem alunos que possam concorrer, com suas mensalidades, para sustentá-las, constituindo uma exceção extremamente honrosa a Universidade Gama
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Filho, construída pelo idealismo alicerçado na força de vontade de um só
homem, mas que, como as demais, é obrigada a seguir os programas oficiais.
Assim como em matéria de Religião, que pertence, essencialmente, ao
foro íntimo de cada qual, ao Estado falece, perante o Positivismo, competência para decretar quais os princípios que devam ser ministrados na formação moral, intelectual e técnica dos cidadãos, cumprindo-lhe, apenas, a
manutenção da ordem material. Os únicos ensinos que competem ao
Estado, o mais intensamente possível, a fim de acabar com o analfabetismo,
são o primário e o normal.

O ORADOR
Entre nós, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, ainda se lê muito pouco. Eis
por que livros notáveis como os vossos – Além dos Temas da Caserna,
Exército e Nação, A Engenharia Militar Portuguesa na Construção do Brasil,
Território Nacional: Soberania e Domínio do Estado e tantos outros, somente têm chegado a leitores de escol. Publicados na Europa, constituiriam sucessos de livraria, visto ser aí grande o público interessado em assuntos sérios,
como os de que tratais, obedecendo os vossos livros às três condições que, aos
olhos de Aristóteles, fazem o mérito de uma obra: dizem tudo quanto é exigido pelo tema, só dizem o necessário e da maneira pela qual deve ser dito.
Assim como os dos Generais Tasso Fragoso e Dionísio Cerqueira, do
Comandante Eugênio de Castro, do Marechal Leitão de Carvalho e dos
Marechais Lyautey, Foch, Juin e Joffre, vossos livros são hoje de consulta
para os que têm de tratar das matérias que versam.
Além de escritor, sois ainda um orador. E, por serdes eloquente, evitais
a retórica, ou seja a fraseologia sem fundo, a qual faz com que certos discursos aplaudidíssimos ao serem ouvidos, se tornem detestáveis ao serem lidos,
porque se patenteia então o vazio da ideia disfarçado sob a pompa das expressões. Fiel ao preceito de Renan, somente vos servis da palavra para o pensamento e deste para a verdade.
Do que seja a vossa força como orador, é testemunho a sessão do
Senado Federal em que, convocado, em fevereiro de 1968, a requerimento do
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Senador Mário Martins, justificastes a mensagem do Presidente da República
acerca dos efetivos militares. Fornecendo, com segurança, os informes que
nessa ocasião vos foram solicitados, vos revelastes – no dizer do Senador
Vasconcelos Torres – “um bom técnico da melhor oratória parlamentar”.
Comparecendo ao Senado da República, onde vosso pai deixou um
grande nome, vos conduzistes – no juízo do Senador Rui Carneiro com inteligência, ostentando profundos conhecimentos.
Depois de ouvir-vos, declarou o líder da Oposição, Sr. Aurélio Viana:
“O General Lyra Tavares é um civilista por excelência, sem qualquer tendência ou prurido militarista.”
É que, acessível ao diálogo, mesmo quando participáveis da Junta
Governativa, de vós não diria Favorinus o que ponderou a propósito do vaidoso Imperador Adriano: “É perigoso discutir com o senhor de trinta legiões.”
Nem também Aristipo vos faria a pergunta que costumava dirigir a Dionísio
de Siracusa: “Queres que me manifeste conforme às tuas opiniões, com sacrifício da verdade, ou, ao invés, que diga esta contrariando teus pontos de vista?”
Em discurso de grande repercussão, proferido, de improviso, em 1967,
no Paraguai, declarastes saberem os que lidam convosco em assuntos de
ordem espiritual ser “compreensão” a palavra a que emprestais maior significado em face do mundo turbulento em que estamos vivendo. E esclarecestes:
“O problema do homem, como o das nações, dos continentes e do mundo,
tem o seu segedo nessa palavra cujo sentido talvez ainda não seja alcançado
em toda a sua profundidade.”
Concordais nisto com velho escoliasta de Virgílio segundo o qual “nos
cansamos de tudo, menos de compreender”, porque a compreensão se entrelaça com o amor e este, de todos os sentimentos humanos, é o único que não se
exaure. Daí a profunda sentença de Mme. de Stael: “Tudo compreender é
tudo perdoar.”

O PODER
Prova de compreensão, além de desprendimento, destes, com os vossos
companheiros de Junta Governativa, ao afastar o vosso nome de qualquer
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cogitação para suceder ao Marechal Arthur da Costa e Silva na Presidência da
República. Figurais assim, com os vossos colegas, Almirante Augusto
Rademaker e Marechal do Ar Márcio de Sousa e Mello, entre os raros que
têm sabido resistir à paixão do poder – a mais ardente a avassalar o coração
humano, nas palavras de Tácito.
“O poder”, observava Zweig,
[...] é como a cabeça de Medusa: quem lhe viu o rosto, dele não mais pode
desviar os olhos. Quem, uma só vez, provou a embriaguez do poder e do
mando, não mais consegue dispensá-la, não renunciando à volúpia, quase
sacrílega, de dirigir o destino de milhões de homens.

Historiador e sociólogo, conhecendo a precariedade das grandezas
humanas, em certas emergências haveria de repontar-vos ao espírito o episódio da prisão do antigo Regente do Império, Padre Diogo Antônio Feijó,
pelo Barão de Caxias, ao ser por este, em 1842, debelado o movimento revolucionário liberal irrompido em Minas e São Paulo.
Escrevendo ao comandante das forças vitoriosas, ponderou-lhe Feijó
em 18 de junho daquele ano:
Quem diria que em qualquer tempo o Sr. Luís Alves de Lima seria obrigado
a combater o Padre Feijó. Tais são as coisas deste mundo!... Eu estaria em
campo, com a minha espingarda, se não estivesse moribundo, mas faço o
que posso... Lembra-me de procurar V. Exa. por este meio e propor-lhe
uma acomodação honrosa a Sua Majestade e à Província... V. Exa. é humano, justo e generoso, e espero não duvidará em cooperar para o bem desta
minha Pátria.

Em resposta, fez-lhe ver Caxias ser impossível qualquer acordo. E, ao
entrar em Sorocaba, dirigiu-se à casa onde se encontrava o antigo regente, e,
dispensando-lhe toda consideração, disse-lhe:
“Só o dever de soldado me impõe a dolorosa obrigação de vir prender
o Sr. Senador Feijó. Quer V. Exa. dar algumas providências ou levar alguns
objetos para o quartel-general, onde tudo falta?”
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“De nada preciso, apenas de uma esteira.”
Trocadas estas frases, Feijó convidou Caxias a sentar-se e conversou
sobre o passado. Entre outras coisas, perguntou-lhe se se recordava dos acontecimentos de 1831, e do ministro da Justiça que o nomeara major do Corpo
de Permanentes, acrescentando:
“O senhor é moço, aprenda no que está vendo o que são as vicissitudes
do mundo. Naquele tempo eu dava acesso ao Sr. Lima e Silva, hoje vem ele
prender o velho Feijó, já moribundo.”
Também a vós, Sr. Aurélio de Lyra Tavares, possivelmente se vos depararam, no Ministério do Exército e na Junta Governativa, circunstâncias
semelhantes à de Caxias naquele episódio, pois fostes compelido a medidas
que fundamente feriam vossa sensibilidade visto se relacionarem com antigos
amigos e camaradas.

ATUAÇÃO NO MINISTÉRIO E NA JUNTA GOVERNATIVA
Ainda é muito cedo para se apreciar a vossa atuação como ministro e
membro da Junta Governativa, porque, como frisastes, em 1966, em vosso
discurso de posse no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
É precisamente do atual que o historiador deve afastar-se, retrocedendo no
tempo, abstraindo-se do quadro que está vivendo no presente, para ver com
isenção, com segurança e com fidelidade o fato histórico na pureza das fontes,
na idoneidade dos depoimentos e nas circunstâncias do ambiente da época. O
estudo da História nos leva a mergulhar no passado, ao contrário das outras
ciências, em que examinamos os fenômenos olhando as circunstâncias materiais que os cercam, mas não necessariamente o século ou ano e o clima espiritual e político em que eles ocorreram.
O historiador é, por isso mesmo – concluís –, escravo dessa espécie de
servidão voluntária, além de nobre, que o força a sair do presente para poder
estudar, livre e isento dos problemas e dos fatos atuais, que serão História
apenas para os que vierem depois de nós, porque só eles terão serenidade,
isenção e perspectiva para apreciá-los.
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E assumistes então o compromisso de servir à História com fidelidade,
mesmo porque, foram vossas palavras, “não vejo como seja possível servi-la
de outra forma. É como se tem, pelo menos, a certeza de não desservi-la”.
Só aos historiógrafos do futuro, diante das memórias que decerto havereis de escrever documentadamente, caberá, portanto, apreciar a vossa atuação
política no Ministério do Exército e no Governo brasileiro a partir de março
de 1967, e terão de considerar, como sempre o fazeis, não ser ninguém infalível, sendo inevitáveis os desacertos, sempre que temos de agir. Deles só Deus
se livra, e, assim mesmo, ponderava, no século XIII, o rei astronomo, Afonso
X de Castela: “se tivesse sido consultado pelo Criador ao fazer o mundo,
haveria de dar-lhe bons conselhos a fim de evitar erros manifestos” – tão fácil
é apontá-los e tão difícil não incidir neles!
Asseguram os que vos conhecem de perto estardes sempre pronto a
contribuir para a reparação de excessos e falhas decorrentes de período agitado, como não podia deixar de ser o que se seguiu à revolução de 1964. Se
todos se enganam, só os homens superiores o reconhecem de boa mente, e
vós, que sois historiador, sabeis ser uma das vantagens do estudo de vossa
predileção mostrar aos grandes homens haverem eles tido êmulos no passado
e que esses êmulos, por maiores que hajam sido, não se livraram da falibilidade peculiar à nossa espécie e, tal como os heróis de Camões,

“TODOS FORAM DE FRACA CARNE HUMANA”.
O discurso em que vindes de estudar o patrono, o fundador e os ocupantes da Cadeira 20, e, especialmente, o vosso grande antecessor Múcio
Leão, o qual, à sensibilidade de poeta e à agudeza de crítico associava a
capacidade beneditina de trabalho com que levou a termo a História da
Literatura Brasileira intitulada Autores e Livros, o vosso discurso, vazado
no mais clássico estilo acadêmico, e, bem assim, o retrospecto que de vossa
vida e de vossa obra intentei traçar provam que há muito vos aguardava, de
pleno direito, uma Cadeira nesta Casa. E, ao eleger-vos, a Academia patenteou saber chamar ao seu convívio todos os valores intelectuais e culturais
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do Brasil, onde quer que se encontrem e qualquer que seja a atividade a que
se consagrem.
Desfrutai, pois, tranquilamente a imortalidade a que fazeis jus pela
vossa vida e pela vossa obra, construída com amor, seriedade e segurança.
Sede bem-vindo, Sr. Aurélio de Lyra Tavares!
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Sessão solene extraordinária
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I
DISCURSO DO SR. ODYLO COSTA, FILHO

Senhores acadêmicos,
Há oitenta anos, nesta data, Alphonsus de Guimaraens – na vida civil
Afonso Henrique da Costa Guimarães – completava, em Ouro Preto, vinte
anos; e longe, num casarão de Campinas, nascia outro poeta. O nome que
teve era o mesmo que num drama inédito, guardado em vossos arquivos,
seu parente Luís Nicoláu Fagundes Varela dera a uma personagem, em
estranha profecia.
Muito hesitei antes de pedir a Austregésilo de Athayde que fixasse esta
noite para festa tão cara ao meu coração. Não porque receasse as traições
desse músculo caprichoso mas porque, se agora festejamos os oitenta anos de
nascimento de Guilherme de Almeida, faz apenas um mês o fizemos aos quarenta de sua recepção nesta Casa. Ambas as datas se incorporaram à história
literária do país. Balancei entre elas e terminei escolhendo a de hoje – que
para ele sempre teve o gosto muito nacional dos papos-de-anjo – não por
motivações gulosas mas pela convicção profunda de que a vida é mais importante do que a Literatura.
Entretanto, que extraordinária noite foi aquela de 21 de junho de
1930! Guilherme de Almeida vinha da explosão poética com que, em 33
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sonetos de rapaz, logo decorados país afora, cantara esta coisa eterna: o amor.
Mas vinha, sobretudo, do grande episódio da revolução literária que atacara o
burguês, o soneto, a Academia... A Semana de Arte Moderna é de 1922; em
1924 Graça Aranha rompe com esta Casa, nela própria; de 1925 são Meu e
Raça; ainda nesse ano Guilherme leva do Rio Grande do Sul a Pernambuco,
ao Ceará, a boa nova do Modernismo; mas já em 1926 o poeta vos traz os
versos de Encantamento para o Prêmio de Poesia. Cantam de novo as formas
medidas:
Sacode tua vida como um guizo
sobre a minha!
E depois deixa-me só, pensando
que é de alegria que estou chorando.

E em 1930, na vaga de Amadeu Amaral, o primeiro modernista entra
na Academia. Ninguém é bastante profeta a ponto de prever que o ano não
findará sem que o eminente Sr. Washington Luís, que preside a República, e
só por doente não o faz à sessão, deixe, deposto, o Catete. Por ora, tudo é elegância e Literatura. O Sr. Manuel Bandeira aqui vem pela terceira vez – na
primeira ouvira Bilac falar sobre Gonçalves Dias, na segunda Graça Aranha
pregar o espírito moderno, e é agora visto, a um canto, pelo cronista de sucesso de então, conversando com o Sr. Mário de Andrade. O nome desse cronista? Peregrino Júnior, que aliás se fizera acompanhar de sua mulher, a bela Sra.
Wanda Peregrino. Das demais brasileiras presentes, permitireis, Sr. Presidente, que cite apenas um nome como símbolo e síntese: outro cronista está deslumbrado pela visão da Srta. Maria José de Queiroz, “um sonho róseo”. Terá
sido nessa noite que conseguistes realizar o milagre de convencê-la a tornar-se
a Sra. Austregésilo de Athayde, pois não éreis tão feio quanto parecíeis, quanto pareceis? Bem sabemos, eu e vós, o segredo desses milagres, ambos tendo
tido a sorte de unir os nossos destinos a mulheres o seu tanto quanto mais
belas e menos trigueiras do que nós... Acrescentava Peregrino: “Foi assim que
naquela noite não faltou ninguém no Petit Trianon, nem mesmo os escritores
e os acadêmicos.” Não vejais na frase um ressaibo da ironia modernista. A
reconciliação era completa. Alceu Amoroso Lima, que anos antes carregara
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nos ombros Graça Aranha enquanto Coelho Neto gritava que era o último
heleno, já se desfazia do horror sagrado pela casa a que pertencera o amigo da
sua infância, o bom gigante Afonso Arinos, e conversava com Prudente de
Morais, neto, e Antônio de Alcântara Machado; e a presença de Tarsila do
Amaral – com cuja beleza brasileira, ai de Coelho Neto!, nenhum grego
jamais ousara sonhar, e cuja arte absorvera o grito radical de Antropofagia nas
ingenuidades azuis da Pastoral – mostrava a unanimidade da alegria modernista pela abertura das portas da Academia a Guilherme de Almeida. Só uma
voz, a do sempre rebelde, discordava, mas – encontro a notícia em comentário do então jovem jornalista Júlio Barata, a quem o teria contado Jaime
Adour da Câmara – Oswald de Andrade não pudera realizar a agressão com
que pretendia exprimir, num grande gesto fisicamente punitivo, sua revolta
literária diante da acomodação do Modernismo à Academia. Avisada a
tempo, a Polícia – não mais doce então do que hoje ou amanhã – botara na
cadeia Lúcifer, a quem anos mais tarde Guilherme de Almeida teria dado
(sufrágio acadêmico é segredo que nunca se desvenda de todo) o único voto
com que contou Oswald quando se candidatou, em 1940, à Casa contra que
atirara todo o seu sarcasmo.
Mário de Andrade e Manuel Bandeira não se limitaram à presença:
escreveram nas folhas. Mário achava pueril o espanto causado pela eleição de
Guilherme,
[...] a frase “esta não é a república dos meus sonhos” não é a dum indivíduo determinado, mas a própria síntese da nossa maldição humana,
genérica e geral, mas em Literatura a divisão mais primária que a gente
pode estabelecer é a de poderosos e malditos, malditos somos nós, mas
os malditos não podem resistir aos gestos elevados da Literatura que a
Academia está fazendo agora,
a eleição de Guilherme o enchera de verdadeira alegria: “No momento presente, não vejo na Literatura Brasileira uma organização mais integral de
poeta que a dele: lirismo, grande faculdade imaginativa, artista incomparável.” A Academia era o holofote que lhe faltava, bateu em cheio nele “pelas
escurezas malditas”. Manuel não se limitou a uma, escreveu duas crônicas, a
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primeira para festejar a recepção, a segunda para narrá-la. Em ambas repete
seu louvor a Guilherme, “o maior artista do verso em língua portuguesa”.
Até chegava a sentir uma ternurazinha pela Academia. E contava tudo, com
gosto, a noite de festa, os discursos, as condecorações de Gustavo Barroso.
Adelmar Tavares “bonito como um almirante”, Alberto de Oliveira, Silva
Ramos, Augusto de Lima preferindo a casaca, João Ribeiro também, songamonga displicente.
O próprio Guilherme entra na roda. Propõe um dilema: “Ou me consideram um poeta passadista, e nesse caso devo aceitar as honras de acadêmico,
ou me consideram modernista, e nesse caso a minha entrada representa um
triunfo para nós.”
E revela o plano do seu discurso. Não queria, como poeta moderno,
sujeitar-se a fazer uma oração pesada, em que tratasse, minuciosamente, da
vida e obra de Amadeu Amaral; mas não iria, por outro lado, revoltar-se contra as normas da tradição. Inovaria – sem quebrá-las.
No hotel, horas antes, ao vestir o fardão, sentira-se numa couraça
medieval. Os acadêmicos lhe pareciam senadores romanos. A primeira página
do discurso era só hieróglifos. Mas súbito, no céu leve, uma estrela cadente
riscou a noite. Era a “superstição do voto formulado”. Entrou com passo
firme e leu com voz clara.
No dia seguinte, o adolescente Luís Martins, que sabia de cor os versos
de Guilherme, vendo-lhe nos jornais o retrato de fardão, achou seu ídolo
moço demais para a imortalidade acadêmica...
Reli agora aquela página, que inundou os meus 15 anos como súbita,
iluminada revelação.
Guilherme via, na sucessão de poetas que marcara a Cadeira 15 – o
patrono, Gonçalves Dias, o fundador, Bilac, o sucessor, Amadeu Amaral, a
mão do destino que fazia dela a Cadeira da Poesia: Gonçalves Dias, o ritmo,
Bilac, a forma, Amadeu, o pensamento; e fez o louvor da Língua Portuguesa e
da Poesia do Brasil, a grande e rica árvore, das raízes à fronde, em prosa a que
não faltavam ritmo, metro e, por vezes, rima.
Poderia acrescentar que Guilherme foi o sentimento. E encerrar este
discurso.
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NÃO SÓ POETAS
Permiti-me discordar, porém, desde logo, do meu antecessor. Não é
só a Poesia que define esta Cadeira, nem ela é, entre todas, a Cadeira de
Poesia. Pois da Poesia também poderiam ser as que têm como patronos
Castro Alves, ou Álvares de Azevedo, ou Fagundes Varela, ou Casimiro de
Abreu. As que fundaram Alberto de Oliveira ou Raimundo Correia, ou
esses criadores de imagens, Nabuco e Machado de Assis; ou por onde passaram Vicente de Carvalho, Manuel Bandeira, Ribeiro Couto, deixai-me
acrescentar Guimarães Rosa. Não. Guilherme não tinha razão. Nem esta
Cadeira é, entre todas, a da Poesia, nem foram apenas poetas os que, como
ele, me antecederam.

HOMENS DE JORNAL
O próprio Gonçalves Dias foi jornalista, e dos que mudam a face dos
jornais. Direis que era fogo de palha, essa ocupação que o leva a redigir debates no parlamento, a ocupar-se, das nove da manhã à meia-noite, e às vezes
depois, em assistir às sessões do Senado para o Jornal do Commercio, que lhe
pagava 200 mil-réis mensais. Era pouco. Passou a trabalhar também no
Correio Mercantil e no Correio da Tarde.
“Como conseguiria”, pergunta Lúcia Miguel Pereira, “conciliar os dois
Correios, jornais inimigos que se atacavam ferozmente?” São mistérios que
nós, homens de jornal, conhecemos de perto, e que o meu caro Carlos
Castello Branco soube certa vez decifrar, entretendo consigo próprio, de vespertino a matutino, uma das mais violentas polêmicas da imprensa brasileira
contemporânea, e dando corpo à novela em que Aluísio Azevedo previra
situação semelhante. Gonçalves Dias andou mesmo perguntando que fariam
os leitores se fossem Deus, Reis ou Parlamento, enquanto, também antecipando a moda de hoje, informava sobre si próprio, bailes de máscaras a que fora
no Teatro São Pedro, fantasia de Otelo que vestira e o tomaram por João
Caetano, pessoas que encontrara... Comenta o burro empacado na Rua da
Alfândega com sua pipa d’água, o chefe de Polícia mandando o carro parar
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contramão na Rua da Ajuda para conversar na porta do ourives Michaud, as
águas servidas despejadas dos sobrados, os tílburis sem lanterna nas noites de
luar. Passa do grave ao indignado quando um oficial manda açoitar na Praia
Vermelha dois soldados seiscentas vezes: fica um moribundo, o outro morto;
ou quando a patrulha encarregada de calar capoeiras acutila no rosto um
marinheiro português; ou quando sobe até ele o rumor das torturas e da solidão na cadeia do Aljube. Frequentemente ria. Aumenta a tiragem do Correio
Mercantil (felizes tempos!) indagando qual a melhor e a pior coisa do
mundo. Conseguiu – diz a biografia – trazer mais renda para o jornal; e no
fim de um mês veio a resposta: a melhor coisa era a mulher-anjo, que ele próprio descreveu, a pior a mulher-demônio, cujo retrato teceu o Dr. Macedinho,
Joaquim Manoel de Macedo.
Jornalista também foi Olavo Bilac. Ele recorda, enternecido, ao
escrever no prefácio de Ironia e Piedade o nome de Ferreira de Araújo (a
quem a minha classe está devendo um livro que o ressuscite, a esse grande
profissional, mestre da inovação e da renovação, a esse grande escritor que
era um homem bom, o “elefante virgem” como dele disse o desabusado
Capistrano de Abreu),
[...] o tempo em que, desconhecido e feliz, com o cérebro e o coração cheios de esperanças e de versos, eu parava muitas vezes, naquela
feia esquina da Travessa do Ouvidor, e quedava a namorar, com
olhos gulosos, as duas portas estreitas da velha Gazeta, que, para a
minha ambição literária, eram as duas portas de ouro da fama e da
glória. Nunca houve dama, fidalga e bela, que mais inacessível parecesse ao amor de um pobre namorado: escrever na Gazeta, ser colaborador da Gazeta; ser da casa, estar ao lado da gente ilustre que lhe
dava brilho, – que sonho!
Dezoito anos! “Felizmente, a minha mocidade não me permitia mortificações prolongadas: depois de um namoro de uma hora, lá me ia eu, rua
abaixo ou rua acima, sonhando e rimando.” Tudo lhe parecia digno de
rima, do sol aos mendigos: “Nem sempre os meus sapatos tinham as solas
perfeitas, nem sempre as minhas calças tinham a barra sem fiapos... Mas o
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meu andar era soberano e firme, como o de um deus perdido na terra.” Já
então Bilac começara, pelo modesto e necessário mister de conferente de
revisor, na Gazeta da Tarde , de José do Patrocínio, a carreira de que
somente com as sombras da tarde se desligará, mas nunca de todo. Numa
de suas últimas entrevistas lembra essa iniciação profissional: “A imprensa,
que era o nosso ganha-pão único, pagava-nos mal, quase nada, comparado
com os bons ordenados de hoje.” Pobre Bilac, os bons ordenados daquele
tempo... Até as vésperas do fim, ele fez Jornalismo, um Jornalismo que foi
das páginas rubras de A Rua à campanha do serviço militar, que tenta com
A Bruxa uma revista literária e política, mas tem como leito permanente e
profundo sua presença na Gazeta.
Amadeu Amaral foi dos meus, dos humildes, capazes de se dedicar às
tarefas anônimas da cozinha de jornal. Recorda Paulo Duarte os dias em que
subiu com ele à sala da redação do Estado de S. Paulo e, os dois sós na solidão da tarde paulistana, Amadeu lhe passava um baú grande de folha com
ramagens cor-de-rosa, para depois, recebendo carta a carta das mãos do companheiro, escrever em cada uma, com paciente minúcia, o nome do redator
que devia se ocupar da matéria... Começara apenas a tarefa que entraria horas
adentro, raramente interrompida para um jantar no Fernandes da Rua Santa
Ifigênia ou num dos restaurantes do Largo Paissandu. O mais comum era, no
fim da noite, Amadeu pedir sempre o mesmo sanduíche de queijo, a mesma
cervejinha preta de sua estimação. E não foi sem espanto que, entrando, uma
vez, de repente, na sala do lado, viu o contínuo Brasílio telefonando para o
Café Paulista, que ficava em frente:
– É do Café Paulista? Então faça o favor de me mandar já, aqui na
redação do Estado, um sanduíche de queijo e uma pretinha – ouviu? Uma
pretinha bem fresca para o seu Amadeu!...
E ria do duplo sentido, com intimidade, o velho...
Amadeu trabalhou noutros jornais, trabalhou toda a vida em jornal.
Mas seu nome é inseparável da história do Estado de S. Paulo, onde ficou
vinte anos, de 1910 até a morte. Não o deixou nem mesmo quando tentou a
experiência carioca, num biênio, na Gazeta de Notícias: mandava do Rio correspondência constante para o “seu” Estado, já naqueles tempos padrão da
imprensa brasileira.
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E no Estado um dia lhe apareceu o jovem Guilherme de Almeida, que
também foi homem de imprensa, ao ponto de um dia, por questões de jornal,
ter corrido o risco de perder a casa que tanto amava, na colina paulistana,
com seu jardim de giestas louras e ibiscos vermelhos.
Diretor das Folhas, Guilherme criou ali o Folha-Informações, que
começou com seis moças, a se revezarem duas a duas, numa salinha escura e
apertada da Rua do Carmo. Dava a hora certa, acordava os desatentos, informava o horário dos bondes. Hoje tem outro horário a precisar: o da descida
dos homens na lua... No mês anterior à morte de Guilherme, trinta vozes
femininas responderam a 81.576 consultas. E dizem que os poetas não são
homens práticos!
Mas foi ao Estado que Guilherme se ligou para sempre. Não só como
redator ou como cronista, até como repórter: Cosmópolis – seu último livro
de prosa – reúne, em 1962, oito reportagens de 1929 sobre os bairros estrangeiros de São Paulo. Eram agora história viva... Nos últimos anos, ausente dos
cansaços quotidianos, e até vencê-lo a doença, passava pela redação duas, três
vezes por semana. Ia conversar, buscar a correspondência. Um dia, abrindo
uma carta, caiu do envelope rasgado um brilhante, lágrima que o leitor chorara diante de uma crônica sua...
O CINEMA: GUILHERME E... BILAC
Há, na atividade jornalística de Guilherme, um aspecto que não
podia ter sido adivinhado por Gonçalves Dias: foi ele o primeiro cronista
cinematográfico brasileiro, tarefa que exerceu com apaixonada independência, – louva Eiseinstein e “O Couraçado Potenkim”, King Vidor e “Aleluia” – e, além disso, com tal senso profissional de pontualidade que seu
fardão – já naquele tempo este verde enfarpelamento sufocante não podia
ser pago com salário de jornalista ou escritor – lhe foi oferecido pelas
empresas distribuidoras de filmes. É seu, mesmo, o primeiro livro publicado no Brasil sobre Gente de Cinema. Foi o primeiro a assinalar a influência cinematográfica na linguagem quotidiana, e em alegre caricatura replica
ao perfil de Iracema com o retrato da diva Mae Murray. O cinema invade
sua própria poesia:
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Na grande sala escura
só teus olhos existem para os meus:
olhos cor de romance e da aventura,
longos como um adeus.
Só teus olhos; nenhuma
atitude, nenhum traço, nenhum
gesto persiste sobre o vácuo de uma
grande sombra comum.
E os teus olhos de opala,
exagerados na penumbra, são,
para os meus olhos soltos pela sala,
uma dupla obsessão.
Um cordão de silhuetas
escapa desses olhos que, afinal,
são dois carvões pondo figuras pretas
sobre um muro de cal.
E uma gente esquisita
em torno deles, como de dois sóis,
é um sistema de estrelas que gravita:
são bandidos e heróis...
São lágrimas e risos;
são mulheres com lábios de bombons;
bobos gordos, alegres como guizos;
homens maus e homens bons...
É a vida, a grande vida.
que um deus artificial gera e conduz,
um mundo branco e preto, e que trepida
nos seus dedos de luz...

Quando se volta mais tarde para o passado, Guilherme o define:
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O cinema do tempo de Carlito,
duas estrelas se encontrando no infinito...

Olavo Bilac é um predecessor. Arrastado, num Dia de Finados, a sucessivas sessões em quatro dos dezoito cinemas que começavam a fazer a delícia
dos cariocas, ele conta:
Estou derreado, tenho dores nos rins e nas pernas, doem-me os olhos
de ter visto tanta coisa, dói-me o cérebro de haver pensado tanto. A
minha viagem durou duas horas; entretanto, em tão escasso tempo,
achei meio de ver meio mundo: estive em Paris, em Roma, em Nova
York, em Milão; vi Cristo nascer e morrer; desci ao fundo de uma mina
de carvão; estive ao lado de um faroleiro, no alto da torre do farol,
entre os uivos das ondas; assisti ao tumulto de uma greve na França; vi
o Imperador Guilherme passar revista ao exército alemão na Vestfália;
vi Sansão ser seduzido e vencido por Dalila, e sepultar-se sob as ruínas
do templo derrocado... Creio que todos já terão compreendido que
toda essa viagem foi... cinematográfica. Fui hoje arrastado por um
conhecido a quatro dos dezoito cinemas que fazem atualmente a delícia
dos cariocas. Paguei o meu tributo à mania da época, e não me arrependo – apesar de estar fatigado como se houvesse realmente vagamundeado durante dois anos por terras e mares.

A TRADUÇÃO E O DICIONÁRIO
Todos estes poetas foram tradutores. Gonçalves Dias morreu ocupado
com a Noiva de Messina, de Schiller; um inglês bateu um dia à porta de Bilac
para dizer-lhe quanto eram perfeitas suas versões de Shakespeare; e se não
encontro traduções de Amadeu, em Guilherme essa atividade da inteligência o
levou do francês ao grego. Pois não sei se foi mais difícil traduzir Villon para
o português do século XV do que “transcrever” a Antígona – ele dizia
“transcrever” – para a língua dos nossos dias.
E a mim não surpreenderá se entre os papéis que se guardam numa lata
de flandres, na casa da Rua Macapá, a companheira de Guilherme vier um dia
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a encontrar um dicionário poético: Gonçalves Dias foi autor do Dicionário
da Língua Tupi, Bilac trabalhou quinze anos em seu Dicionário Analógico da
Língua Portuguesa, e Amadeu fixou uma contribuição definitiva para o estudo do idioma falado no Brasil com O Dialeto Caipira.

A TENTAÇÃO DO TEATRO
Teatro? Gonçalves Dias deixou a marca no drama romântico; Bilac distrai-se com Eça de Queirós improvisando comédias em verso; e Guilherme,
começando por peças... em francês, passou pelas incursões poéticas da sua
Scheherazada e foi o tradutor da angústia existencialista de Sartre e do senso
trágico da vida de Buero Vallejo. Até Amadeu fez teatro: publicou, num jornal do interior, um diálogo com três personagens e três atos...

OS BOÊMIOS
Foram todos boêmios. Calcule-se o espanto de Caxias diante do
moço doutor Gonçalves Dias que tomava banho de riacho entre cervejas,
charutos e, naturalmente, um pouco de tiquira, a forte cachaça de mandioca, bebida maranhense de homem macho. Haviam de considerá-lo um
demônio, destruidor da sociedade... Bilac, esse nem se fala: é até personagem dos romances em que Coelho Neto reconstitui a boêmia literária do
fim do século – e mata as saudades... Amadeu, ainda úmido das lembranças
de Capivari, sabia de cor a gíria anarquista de Montmartre e as canções de
Aristide Bruant, e frequentava o Sapo Morto, o cabaré literário de São
Paulo, onde, como era de regra, usava pseudônimo: chamava-se Noitibó.
Assustada, a polícia quis caçar esses apaches, levou-os a sério; e Amadeu
rimou, sob a música de “En revenant de la révue”, uma agressiva marcha
contra o Chefe de Polícia... Assim, a mocidade de Amadeu é também boêmia
– e rebelde. Só deixou de aparecer no Sapo Morto quando uma das frequentadoras se apaixonou por ele, a exemplo, aliás, do que acontecera a Bilac estudante em São Paulo... É o diabo amar sem ser amado, mas é ainda pior ser
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amado sem amar... Guilherme de Almeida teve esta ousadia única em poeta
brasileiro: cantou o uísque em que galopava... E se considerava na velhice o
último boêmio, fiel aos horários da noite... em sua casa.
E eram todos alegres. Riam. Sabiam rir. As tristezas ficavam para
os versos...
O IDEALISMO AMOROSO E CÍVICO
Há uma herança que reivindico desses homens. Bem sei quanto, nas
suas semelhanças, eram diferentes. Gonçalves Dias contrastaria, com seu
metro e meio de tamanho, com o alto perfil de Amadeu? O míope Bilac era
diverso, com seu pince-nez, do Guilherme de olhos limpos? Usavam gravatas
desiguais? Penso em afinidades de outra natureza. O volúvel Gonçalves Dias,
oscilando simultaneamente entre tantas ligações desenvoltas, embora fundamentalmente fiel, no íntimo, à impossuída e bem-amada Ana Amélia, e o solteirão Bilac, egresso de dois noivados desfeitos, tinham – juro – o mesmo
ideal amoroso de Amadeu Amaral e Guilherme de Almeida: a ideia da fidelidade que caracteriza o amor do Ocidente, heterossexual e monogâmico,
mesmo quando foge sempre no horizonte a imagem desse descanso definitivo
num sentimento profundo, que supere os desvarios da paixão para encontrar a
identificação total, absoluta, criadora, que cria um lar e o povoa de cabeças
novas, sentimento que, ao contrário do voto formulado no verso de Vinicius
de Moraes, é chama, mas é também imortal. Que importa que Dias e Bilac não
tenham conseguido atingi-lo? Na inquietação de um, no sensualismo de outro,
era esse caminho que buscavam, o que encontraram Amadeu e Guilherme.
Mas não invoco apenas esse nobre sentido do amor. Todos têm a paixão
do país e do seu povo. Gonçalves Dias escreve: “Amo o Brasil como quem
mais o ame, e a perspectiva de uma revolução aterra-me e contrista-me.” E
como contraponto responde Guilherme, um século depois, em 1964:
Deixem o R para o que é revolta, rigor, repente, rouso, raiva, rancor, rebate,
réplica, repique, represália, rude, rígido, rebelde... Sim, deixem... o R de lado.
Risquem, rasurem, raspem o R inicial da palavra Revolução e restará a Nossa
Verdade. Isto é, aquilo que, de fato, foi a nossa milagrosa conquista na jorna480
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da – 31 de março / 2 de abril – a salvadora do Brasil. Sim, nós, ainda ignorada civilização das Índias Ocidentais, descobrimos que “Revolução”, sem a inicial “R”, é apenas isto: EVOLUÇÃO.

Mas não é esse o único ponto de contato. Gonçalves Dias sonhou – e
propôs – um “vasto sistema” nacional que preparasse para as Letras, as indústrias, as ciências: escolas normais, bacharelado no curso secundário, escolas
industriais coroadas por uma Politécnica, uma Universidade ao lado da
Politécnica. O objeto maior dos seus estudos foi o Brasil. Fez-se cientista para
lhe pesquisar a etnografia. Mergulhou nos arquivos nacionais e europeus para
fundar em documentos a visão da sua História. Voltado para a sorte do povo,
em constante “meditação” sobre ela, tinha gosto em se misturar com ele, em
adotar seu modo de vestir, como quando escandalizou a vila de Baturité: de
camisa por fora das calças e pés no chão...
Bilac encerra a vida em campanha cívica. Ele pede ao Presidente Afonso
Pena que em cada capital, em cada cidade, em cada vila do Brasil onde pousar,
pergunte aos chefes políticos quantos analfabetos há, “e horrorize-se! porque
muitas vezes esses chefes políticos, se quiserem ser francos, hão de no número
dos analfabetos incluir-se a si próprios...” “V. Exa. vai governar um povo de
analfabetos!” Esse o problema inicial, básico: a educação popular. Discute-se
se devemos ter mais ferreiros ou mais bacharéis, Bilac interrompe: é preciso
primeiro ter mais “homens”. Era preciso resolver no Brasil três problemas: o
da instrução, o do saneamento, o do povoamento. Ele não queria ufanismo,
mas “um amor elevado e austero, que reconhece os defeitos da Pátria, não
para amaldiçoá-los ou para rir deles, mas para perdoá-los, estudá-los, corrigi-los”. Quer um Brasil sem analfabetos e sem arrivistas, “sem morfina e sem
tango”. Nasce daí sua campanha pelo serviço militar, porque “só assim conseguiremos lutar contra o analfabetismo e a desmoralização”. Após, a instrução
profissional e a organização do trabalho... Um movimento urgente, salvador,
nacional... Nessa visão de conjunto entra, mesmo, um detalhe que não leio
sem os olhos molhados: é quando Bilac protesta contra os jornais que, diante
de um menino infeliz que matara outro, reclamam castigo. “Que se castigue,
como? Metendo-o na Correção? Mandando-o para o Acre? Fuzilando-o?”
Tudo em matéria de assistência pública está por fazer. Só se pensa nas casas
que tão mal a prestam quando estoura lá dentro um escândalo: “[...] mas logo
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tudo volta ao mesmo estado... à espera de novo escândalo.” E no pequeno
infeliz via um homem que vai se perder “por nossa culpa...” Ah! meu pobre
Bilac, quantos se perdem ainda hoje...
Amadeu Amaral, aquele que plantou “só pelo gesto religioso e sereno
de plantar”, bateu-se pelo voto secreto. Mas, acima de tudo, vejo nele o interesse pela cultura popular que o levou a mergulhar fundo no estudo das tradições do povo, a analisar o dialeto caipira, a tentar a primeira sociedade brasileira de folclore.
Guilherme de Almeida, o que, todos os 9 de julho, recitava a oração à
Última Trincheira, a irredenta, a indomável, junto ao túmulo dos heróis de
1932, o que arrastara o corpo na noite de Cunha dentro da serra e da treva e
do medo e da solidão e da angústia e da saudade, o que cantara as treze listas
da bandeira da sua Província, esse mesmo soube encontrar a fusão nacional de
reminiscências, saudade e esperança, que foi, na voz dos soldados brasileiros
em guerra contra o Eixo, a “Canção do Expedicionário”.

OS BRIGUENTOS
Há outro ar de família nos meus predecessores que não devo calar para
ser verdadeiro. Esta é uma Cadeira de homens briguentos, ora viva, benza-os
Deus! Gonçalves Dias quanto o foi! A tal ponto que a sátira lhe sai desajeitada: a raiva, de tanta e tão forte, atrapalhava. Pobre Olímpia da Costa
Gonçalves Dias, quantas iras tiveste de suportar, quantos ciúmes desse marido
infiel! Olavo Bilac foi mais longe: bateu-se mais de uma vez em duelo, atracou-se estudante em luta corporal, revoltou-se e comeu feijão podre nas prisões de Floriano Peixoto, andou fugido nas montanhas de Minas. O bom
Amadeu, depois de se meter em partidos políticos que sonhavam democratizar o Brasil em tempos em que o jogo se fazia em círculo fechado, depois de ter
sido dos primeiros a abrir a luta e dos últimos a abandoná-la na campanha civilista, no fim da vida, não tendo mais com quem fazê-lo, brigou, no seu jeito
delicado e decidido, com a Academia. Guilherme de Almeida arrastou o corpo
na lama das trincheiras, foi caluniado, compôs hinos marciais, deu muito tiro
por amor a São Paulo e, por ódio à ditadura, provou a prisão e o banimento.
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TERNURA: A INFÂNCIA
Esses exaltados, que vão da luta individual à coletiva, há o que os amoleça? Há: menino. Gonçalves Dias disse-o em verso, nas lágrimas que chorou
pela pequena filha morta, na ternura pela cunhadinha Nhanhã, a futura Sra.
Benjamim Constant. Bilac, Amadeu e Guilherme se identificam na criação
literária para crianças. Também nesse plano Bilac foi um precursor. Das suas
reminiscências tirou a figura patética de Mãe Maria, a preta de carapinha
branca ferida na cabeça quando lavava roupa pelo menino de que fora ama...
Nunca li essa página sem um amarrar na garganta! No auge da fama Bilac traduziu Juca e Chico, compôs as Poesias Infantis, juntou-se a Coelho Neto na
empresa dos Contos Pátrios, a Manuel Bonfim para acompanhar pequenos
heróis perdidos Através do Brasil. Ele foi o primeiro, entre nós, a compreender que a Literatura Infantil tem regras próprias, que levaram Andersen a
escutar o rouxinol do Imperador da China, Lewis Carroll a viajar com Alice
pelo País das Maravilhas, Selma Lagerloff com Nils Holgersson pela Suécia,
Saint-Exupéry com O Pequeno Príncipe até a morte. Amadeu Amaral não
deixou versos entre os papéis que se encontraram após sua morte; mas entre
eles havia numerosas tentativas de prosa para crianças. E o próprio
Guilherme, embora não enumerasse os livros infantis na sua bibliografia,
garanto-vos que se orgulhava da noite em que subiu ao céu no Sonho de
Marina para lavar as estrelas...

PORTUGAL
E todos devemos muito a Portugal.
Gonçalves Dias trouxe de Portugal a “Canção do Exílio”. São Luís e
Caxias que viu na meninice ainda eram cidades portuguesas, embora já fossem
cidades brasileiras. Português era seu pai. Quando o órfão de 15 anos chega a
Coimbra dói-lhe o outono: frios, céus nublados, árvores sem folhas. Passa
apertos financeiros, senta-se por esmola à mesa estranha, cisma (a palavra vive
ainda hoje na fala do povo), ama e sofre. Vai a Lisboa “ver os feirantes com
calças de fundo de couro, tricanas de chapéu desabado com suas fitas e ramos,
Manéis de cajado, todos a cantarem o desafio – o fado...” Namora bastante:
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“É-me preciso amar a muitas para não doidejar por nenhuma”. Apaixona-se
por uma diva do Teatro São Carlos. Sobe pelo Mondego em batéis enfeitados, aclamados pelo povo. Teme morrer sem voltar ao Brasil de cada vez que
um companheiro volta. Aprende dança, francês, inglês, italiano e alemão.
Gosta da viração da noite, de ver a cidade do Cais do Sodré, de embarcar
numa falua para o mar e ouvir a voz do nauta: “Eu era também proscrito
como eles.” Constantes acessos de melancolia o jogam de noite “sozinho e
desconhecido pelas ruas desertas e silenciosas”. Corre o Minho, Trás-os-Montes, a Galiza que ainda é, até certo ponto, Portugal... Escreve a
“Canção do Exílio”.
A geração romântica portuguesa era uma geração de exilados militantes,
que voltara a Portugal trazendo nos ombros D. Pedro IV vitorioso. Esses
liberais individualistas, nas crises mais graves, vai uni-los o grito de Alexandre
Herculano: “Velhos soldados do Duque de Bragança, sois já poucos para
defender as suas cinzas, sois ainda sobejos para morrer ao pé delas. Soldados
do Mindelo, rodeai o túmulo do Imperador!” Na transição de uma nova era
política, cantavam o exílio porque fora amargo – e porque iam acabar com
ele. Maria de Lourdes Belchior Pontes analisou quanto foi profunda a marca
do desterro em Herculano, tão profunda que no fim da vida o grande solitário substituiu, em seu anarquismo de ressentido, o senso de exclusão da Pátria
pelo de exclusão da sociedade. Até que ponto, na temática do Romantismo
Brasileiro, se refletiu a presença do exílio, real, preso, magro, nos poetas portugueses do liberalismo?
Em Gonçalves Dias o sentimento da “Canção” corresponde a tal intensidade interior que despoja os versos da folhagem dos vinte anos. Ele não usa
adjetivos, reparou mestre Aurélio Buarque de Holanda.
José Guilherme Merquior apontou muito bem a força do subjetivismo
lírico como fonte da cristalização poética, que deu eternidade ao poema.
Antes e depois dele, a natureza brasileira (lembro- me daquele bom Casimiro
de Abreu, tão impregnado dela) se fez e fará presente em muito verso, sem
por isso dar-lhe o sentido de uma pungência funda e de um amor não mais
adolescente mas ainda puro e sem limites como os da infância. Como pôde
o rapaz Gonçalves Dias compô-lo? Ele fica a devê-lo muito a Portugal: há
nele um ar natural de colóquio, impossível se o público habitual do adoles484
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cente falasse outra língua. Portugal recebe o menino Antônio, devolve o
poeta Gonçalves Dias, doutor em leis – e saudades. Anos depois, é de
Portugal que lhe vem a consagração que considera definitiva, o louvor de
Alexandre Herculano. E em Lisboa lhe brotam do coração malferido outros
versos imortais:
Enfim te vejo, enfim posso
curvado a teus pés dizer-te
que não cessei de querer-te
pesar de quanto sofri...

Olavo Bilac foi a Portugal numa viagem de apoteose. Já atravessara 36
vezes o Atlântico quando entra o Tejo para esse instante de glória. Guerra
Junqueiro beija-o na testa: “Beijando Bilac na fronte, beijo o Brasil no coração.” É em março de 1916. Portugal acaba de entrar na guerra. A revista
Atlântida (quando saberemos ressuscitá-la?) promove-lhe um banquete a que
está presente toda a inteligência portuguesa, e os oradores se chamam Lopes
de Mendonça, João de Barros, Jaime Cortesão.
Se, para Bilac, Portugal foi a apoteose antes do fim, para Guilherme
foi a terra do desterro. O poeta estivera preso na Sala da Capela, onde foi
vosso companheiro, Sr. Austregésilo de Athayde. Dali embarcastes numa
presiganga, o Pedro I, verdadeira Academia... Era o exílio, sempre exílio,
mas doce porque no “meu Portugal” Guilherme não se sentia “exilado”
mas “enviado”... O mesmo João de Barros, que saudara Bilac, recebeu-o na
Academia de Ciências de Lisboa, de que José Bonifácio fora fundador, e
que não hesitara em acolher no seio o exilado brasileiro, alheia, como
cabia, às nossas divergências políticas. Não acompanharei o poeta pelas
estradas portuguesas, mas me juntarei à sua saudade nos versos do “Poema
para Lisboa”:
De repente, nesta minha cidade americana, moça e provisória,
eu te senti, velha e definitiva, Lisboa.
Dentro dos meus olhos, dentro de mim mesmo, que é onde te
guardo, eu te vi inteira e pura, Moirama morena.
E assustei-me, porque não te sabia tão bem guardada assim.
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Inteira e pura eu te vi, Lisboa:
– vi o apinhado inquieto de tuas colinas coloridas;
a tortura de tuas ruelas tortuosas;
o braço branco de teu rio enrolado num abraço parado;
o rosa-lilás de tuas olaias chilreadas de pardais;
o voo negro das capas de teus estudantes de boca vermelha;
o brilho de mica das escamas nas canastras sobre o passo de ave
marinha das tuas varinas;
as fachadas de louças das tuas casas acesas de sol;
os dentes cerrados das tuas fadistas mordendo as palavras para
que elas saiam, ensanguentadas da alma...

Não gostaria de falar de mim nesta noite, mas não posso calar sobre
Portugal. Cheguei ali duplamente ferido na alma. A mão de Lisboa me berçou, as mãos de Portugal me curaram. Que poderei, deverei, saberei dizer
mais? Juntou-se a perfeita naturalidade das coisas simples e eternas –
pinheiros junto ao mar, neves na pedra da montanha, calor de castanhas
assadas na velha praça, grito de mulheres disputando o peixe – com o jogo
mais alto e mais puro da inteligência para tirar ao brasileiro o travo da solidão. Não me senti de outro povo. Bem haja quem lá me quis bem e me
compreendeu, escritores, poetas, artistas e sábios, editores e livreiros, estudantes e mestres, homens de jornal como eu, irmãos de infância feitos
depois dos cinquenta anos, – entre gente do povo, estevas no campo,
mirantes sobre o mar, barros de Rosa Ramalho –, as caras fraternas e
ardentes, que não esquecerei. Evoco aquele lindo casal que a morte ainda
não separara, meu querido Almada Negreiros, que era um novo Leonardo, e
sua mulher Sarah Afonso, a quem Deus guarde por muitos anos, e os outros
que ainda encontrei vivos, Fidelino escrevendo lúcido até a morte, a grande
paixão de Antônio Sérgio, Mário Chicó de riso tão fino, José Régio tombando ainda tão moço... Evoco, entre tantos grandes velhos, mestre Hernani
Cidade, que meus filhos chamam, enternecidos, Avô Hernani, e que espero
ver e ouvir ainda aqui e lá muitas vezes, contando Camões e Bocage, histórias do seu povo na guerra e na paz...
486
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A AVENTURA POÉTICA DE GUILHERME
Não foram apenas poetas Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Amadeu
Amaral, Guilherme de Almeida. Mas foram antes de tudo poetas, acima de
tudo poetas. E poetas inovadores, com a inquietação dos abridores de caminho. Com Gonçalves Dias nasce a Poesia romântica brasileira. A Poesia
romântica? A própria Poesia brasileira. O Parnasianismo de Bilac era, no seu
tempo, uma revolução. Com Amadeu Amaral a forma se desprende do rigor
parnasiano. Guilherme, como o escafandrista, se mostra um minuto à superfície das águas para depois mergulhar cada vez mais, à procura dos segredos
escondidos – peixes cegos, conchas, abismos, estrelas do mar; seu rastro é
sempre fascinador: marcam-no primeiro caravelas e águas vivas, mas quanto
mais se aprofunda a própria poeira do oceano...
Pensei em dedicar uma página à aventura humana de Guilherme, do
casarão de Campinas, onde nasceu, à casa na colina do Pacaembu, onde cerrou os olhos para sempre. Mas ele próprio escreveu: “Para mim nada existe
fora da Poesia.” Tudo nele foi Poesia, até sua Prosa, até seu Jornalismo. Não
me acuseis de contradição, porque procurei, antes, demonstrar que ele não
fora apenas poeta. Em contraste com Gonçalves Dias, com Olavo Bilac, com
Amadeu Amaral, qualquer atividade em que se metesse virava Poesia. Até a
heráldica, seu passatempo, sua paixão secreta, lhe põe paquifes de ouro e prata
na mão. Poesia eram os corredores mal-assombrados que lhe assustaram a
infância e lhe inspiraram uma filosofia de casa moderna brasileira, aberta aos
ares e ao sol. Poesia, seus tempos de estudante. E os namoros que transpõe
em versos de desencanto mas de esperança. E o grande amor que lhe traz sua
mulher, companheira de quase meio século:
E porque existo na terra úmida
da tua sombra, e porque és a única
e porque te amo, é minha a vida!

Poesia quando clama pela revolução literária, e quando, dentro dela,
fica fiel a si mesmo. Poesia quando se bate em 32, e quando enfrenta galhardamente o desterro. Poesia até quando advoga: direito é uma forma de poesia,
dizia-lhe seu Pai. Poesia quando recorda. E quando profetiza. Quando espera
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a antemanhã para escrever. Quando se torna um símbolo cívico. Um símbolo
literário. Um símbolo humano.
Guilherme passou a infância nas pequenas grandes cidades do interior
de São Paulo. Nunca morou na roça, onde nasceram Gonçalves Dias e
Amadeu Amaral, e onde Olavo Bilac, menino, viu bichos mansos e árvores
velhas, mas também o espetáculo da escravidão: aquele dono de escravos que
fizera gravar na espada de tantas revoluções libertárias: Viva la liberdad, aquele feitor que, cansado de tanto bater, tirava férias... Guilherme nunca viveu na
fazenda. Minha fazenda de café é minha biblioteca, dizia seu Pai, o jurista,
filólogo e escritor Estêvão de Almeida. E D. Angelina de Andrade Almeida,
que povoou o lar de nove filhos, concordava com aquela desambição.
Em Rio Claro, “jardim da minha infância”, aprende a ler e escrever no
colégio de sua tia Ana de Almeida Barbosa de Campos. Ali faz numa festa de
fim de ano o primeiro discurso, escrito pelo pai, decorado pelo menino, que
voltava a sê-lo cada vez que o recordava: soube-o de cor a vida inteira. Em
Rio Claro vê acender-se a primeira lâmpada elétrica, assiste à passagem do
século, com batidas supersticiosas de tambores para que não se acabe o
mundo, e estende um dia a mão à primeira namorada, improvisando versinhos
de circunstância: “Aperte estes ossos / que um dia serão nossos.”
Mas volta a Campinas. Vem a epidemia de tifo e febre amarela. O vizinho Cantito Bonilha cai doente. O Dr. Estêvão se preocupa. O menino é
franzino. Adoecer, para ele, seria morrer. Foram pressentimentos vãos.
Guilherme e Cantito são inseparáveis no brinquedo, naquele ano de
1903. Guilherme se vira em sonho num quarto fechado, pessoas de branco
falando coisas. Como sonhara, aconteceu. E chega a morte... Não veio.
Alguma coisa a assusta: quando parece que vem e vence, o menino abre os
olhos, sorri, pede água.
Mas esquecera tudo. Nasce de novo, porém aquele branco nas imagens
de ontem. É preciso pacientemente recompor a vida, o casarão, o quintal.
Reaprender o mundo. Renasceu poeta.
E foi buscar o clima bom de Pouso Alegre, no Ginásio Diocesano. Um
dia de dentro dele surgiu o primeiro soneto, pôs o título “A Cruz”. “Comecei
duplamente pelo mais difícil – diria septuagenário – a forma, o soneto, e o
tema, a morte.” Contava as sílabas nos dedos. Surpreendeu-o o padre-prefei488
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to: “Sim, senhor! Pilhado em flagrante! Fazendo versos em vez de estudar!
Que vergonha, menino! Me dê isso!” Tomou e rasgou. Assim a Bilac, um dia,
fizera o famigerado Cônego Belmonte. Com uma diferença: que Bilac levou,
logo ali, uma dúzia de bolos de palmatória. Guilherme não apanhou, mas
chorou. Como Bilac, não desistiu de fazer versos. Fazia-os agora sensuais, adivinhando o amor das mulheres, pelo gosto de escandalizar os padres. Mas
esse desaforo não os tornava mais severos: de volta a São Paulo seu Pai – verdadeiro, maior, único mestre – examinou-o e achou as notas generosas. Pôs
Guilherme no estudo apertado...
Ainda era ginasiano quando chegou a São Paulo. “Eu era um ginasiano
de calças curtas. Que maravilha a tua Estação da Luz! Fui morar nos Campos
Elíseos, pertinho do palacete do Elias Chaves. Que emoção a que causavam os
teus primeiros bondes elétricos, subindo a ladeira de São João, com aqueles
limpa-trilhos que pareciam bigodes negros aparados em brosse.” Nas matinês
do Bijou Theatre reencontrava o cinema, que vira pela primeira vez aos onze
anos, em exibição de “lanterna mágica com movimento” na Papelaria O Livro
Azul. À saída do Radium, na Rua de São Bento, e do Iris, na 15 de
Novembro, estreou-se no namoro adolescente.
Sob as arcadas do Largo de São Bento impregnou-se de toda a
inquietação do seu tempo. Andamos precisados de outro Gilberto Amado
que retome a defesa do bacharel. Era nas Faculdades de Direito que se estudavam as Ciências Sociais – não só as jurídicas – e se estratificavam as
vocações literárias.
Diploma debaixo do braço, o jovem Guilherme erra pelo interior paulista, e de lá volta com uma resma de versos a São Paulo, onde não tarda a
entrar para a redação do Estado.
Foi no Estado que encontrou um leitor diferente para seus versos.
Amadeu Amaral conservou a vida toda o encanto pelos mais moços, e atravessou a tempestade modernista curvando-se para eles com fraternidade e
compreensão.
O primeiro livro chamava-se Nós. Em 1917 não falava em guerra. Era
simples: a história de um namoro entre um poeta e uma desconhecida. A felicidade que nele se contava era um gênero de felicidade que, ai de nós, parece
sempre em vias de desaparecer, e, feliz de gênero humano, jamais desaparece489
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rá, felicidade de pequenas alegrias, pequenas brigas, trocar de mal, trocar de
bem, dores de namorado, com gaiolas de canário na janela, jasmineiros no jardim e gerânios na sacada. No Brasil de então, onde os poetas cantavam o
Lago de Asfaltite e comparavam sua vida interior a outros fenômenos naturais em alexandrinos torturados, desceu como gota de orvalho aquela cantiga
sabiamente despretensiosa.
O nosso ninho, a nossa casa, aquela
despretensiosa água-furtada,
tinha sempre gerânios na sacada
e cortinas de tule na janela.
Dentro, rendas, cristais, flores... Em cada
canto, a mão da mulher amada e bela
punha um riso de graça. Tagarela,
teu canário cantava à minha entrada.
Cantava... E eu te entrevia, à luz incerta,
braços cruzados, muito branca, ao fundo,
no quadro claro da janela aberta.
Vias-me. E então, num súbito tremor,
fechavas a janela para o mundo,
e me abrias os braços para o amor.

Os trinta e cinco sonetos da Via Láctea de Bilac eram noturnos, e
Amadeu Amaral, em admirável ensaio, mostrou quanto se povoavam de estrelas. Se mestre Othon Moacir Garcia aplicasse a Bilac o mesmo método com
que pesquisou a luz e o fogo no lirismo de Gonçalves Dias, encontraria ainda
mais presente aquela fascinação que chamou de “noturnismo poético” e que,
no bardo maranhense, não excluía a “obsessão matutina”: tudo era natureza.
Mas o Guilherme de Nós era diurno e urbano. Em vez de sabiá da mata, o
canário da gaiola. Em vez de lhe trazer o bosque, a brisa, a folha, o murmurar
das águas, como a Gonçalves Dias, a infância arrasta para ele os barquinhos
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de papel que soltava “ao longo das sarjetas, na enxurrada”. Sobre o moço
Bilac a Via Láctea se desenrolava “como um jorro de lágrimas ardentes”;
para o moço Guilherme era outono e as folhas tombavam ao sol poente.
Quando Bilac sonha, o luar lhe fala que também quer beijar as faces dela;
Guilherme: “Sonhei: cheia de sol, transfigurada...” A bem-amada de Bilac era
poetisa (se bem que não tenha querido entrar na Academia...); mas o livro
que vem ler é o que ele, o homem, está lendo, embora sejam as cartas dela,
da mulher: “E cuido vê-la, plácida, a meu lado / Lendo comigo a página que
leio.” Guilherme também recebia cartas (“desato o fio azul que prende o
maço / das tuas cartas”), mas quem lê é a namorada: “Lês um romance. Eu
te contenplo.” Ele segue, sente, adivinha, “lendo em teus olhos o que lendo
estás”. Só numa coisa concordam. O noturno Bilac pergunta: “Por que surge
tão cedo a luz do dia?”, embora apenas contemple (em sonho?) a amada,
pomba adormecida na música de seus versos, que lhe correm – os versos – o
corpo todo; e o diurno Guilherme: “Como a noite era curta! Como o dia /
timidamente despontava cedo!”, mas a alcova era tépida e sombria, e apesar
de muito soluço entrecortado a medo, era mais fácil subir a escada que
descê-la depois...
Disse que os versos de Nós foram uma gota de orvalho. Mas não para
toda a gente. Antônio Torres, então muito lido e admirado, desabou contra o
baccilus liricus. “Jovens patrícios”, “retardados no seu desenvolvimento
d’homens; dessorados naqueles centros do psiquismo superior em que se forjam as complexas armas espirituais, mercê das quais se afirma a dignidade
masculina, ou seja a soberania do macho sobre a fêmea de sua espécie”... “dão
aos seus contemporâneos o deprimente espetáculo”... “grupo de jovens animais dominados por uma espécie de cio choroso e amulherado”, sem coragem senão para “estrofes plangentes, de timbre obsoleto e acordes infantis,
versos sem virilidade, gemidos de emasculados e ais poéticos que estariam ao
alcance de qualquer eunuco do Sultão, se aos eunucos fosse dado cometer o
desaforo de rimar versos a raparigas”. Qualificava o título (não lhe bastava,
meu Deus, um adjetivo, na sua raiva contra o amor humano!) de “melífluo e
lambisgóia”. O nosso tempo está oferecendo uma nova dimensão desse amor
humano, mas Torres preferia o do cavalo, que ama “simplesmente, animal491
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mente, belamente, como se deve amar quando se tem boa saúde e prazer de
viver. Ama e não faz versos.”
Ora, não foi com outra substância que se fizeram imortais Dante,
Camões, Petrarca, nem era de outra matéria que naquela mesma hora escreviam, mundo afora, o poeta Fernando Pessoa, o poeta Apollinaire, ou o poeta
Rilke, ou o poeta Antonio Machado, ou o poeta Yeats... Na realidade, o
amor é o único tema do poeta, e a graduação do lírico para o épico não é
senão um ampliar desse tema até os limites mais altos da alma humana.
Nenhum poeta de verdade desejará sobre seu túmulo nada além do epitáfio
de Stendhal: visse, scrisse, amo.
Para ser inteiramente correto, acrescentarei que não foi apenas a de
Antônio Tôrres a opinião publicada nos jornais brasileiros. Foi essa, antes, a
exceção. Leio que para mil exemplares houve mil e duzentas críticas, e delas
1.199 favoráveis.
De um dia para outro, o jovem paulista se achou célebre. E não foi uma
simples explosão de moda literária. Meio século depois, o jubileu do pequeno
grande livro era festejado em todo o país, e ele sobrevivia, na sua fragrância de
mato novo florido guardando o segredo do amanhecer. Citarei apenas o testemunho de alguém que foi visitar, então, em seu refúgio de Porto Alegre, o
poeta Mário Quintana. Soneto puxa soneto, Mário Quintana recitou todos os
sonetos de Nós. Sabia-os de cor. Atravessara com eles muitas noites. Embebera-se neles. E esquecia os seus próprios para repetir, com amor, aqueles versos de amor, em que Antônio Torres identificara “gemidos de eunuco”,
“melífluos e lambisgoias”...
Fico – deixas-me velho. Moça e bela,
partes. Estes gerânios encarnados,
que na janela vivem debruçados,
vão morrer debruçados na janela.
E o piano, o teu canário tagarela,
a lâmpada, o divã, os cortinados:
“Que é feito dela” – indagarão coitados!
E os amigos dirão: “Que é feito dela?”
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Parte! E se olhando atrás, da extrema curva
da estrada, vires, esbatida e turva,
tremer a alvura dos cabelos meus,
irás pensando, pelo teu caminho,
que essa pobre cabeça de velhinho
é um lenço branco que te diz adeus!

Nós inicia, na poesia de Guilherme, a fase cujo ponto mais alto será o
Livro de Horas de Soror Dolorosa, que o poeta confessava ser o seu predileto. Dir-se-ia que a alma da religiosa portuguesa ressuscitara na garoa paulistana com seus gritos de amor, mas não mais roucos, não mais desesperados, não
mais gaguejando no delírio do irrealizado. Eram agora canto e luz, um canto
lúcido. “Meu coração fugiu do peito: foi nos meus joelhos que o senti” (“esse
coração batendo nos joelhos é das coisas melhores que conheço em poesia”,
escreveu Manuel Bandeira). Uma sensibilidade feminina? Não, um ato de
criação que encarna o amor num ser feminino para lhe dar “toda” a dimensão
humana; e essa dimensão se traduz em música, mas, sobretudo, em imagem.
“Como na valva fresca de uma concha / ressoa o mar”, “que tudo fale na
canção da monja / que amou demais o seu amor.” O burel é um grande lírio
negro. Todo amor não é mais do que um “eu” que transborda. A noite,
voluptuosa, entra na carne como um punhal de mel. Soror Dolorosa procura,
como num poço, no olhar de seu Senhor o reflexo da verdade. Acha apenas,
trêmula e pensativa como um junco, a mentira do corpo. Os corpos murchos
são como as flores de água dos repuxos. A alma gira como heliotrópio acompanhando o rastro do seu próprio sonho. Os olhos são dois mares “cheios de
velas quadrangulares”.
Ah! se ao menos no fim dos meus passos incertos,
eu tivesse por cruz os teus braços abertos!

A verdade é que
– a sombra pode ver o corpo que a projeta
mas nunca a luz que a cria.
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Mas o imagismo intenso no Livro de Horas não é um beco sem saída.
E logo se abre a carícia da sábia música do novo livro, Era Uma Vez...:
– “Conta uma história, bem baixinho,
como um frufru de seda ao luar!
Conta uma história, bem baixinho,
para eu sonhar!”
– Era uma vez Rosa-de-Espinho...
– “Conta uma história leve, leve,
como uma espuma sobre o mar!
Conta uma história leve, leve,
para eu pensar!”
– Era uma vez Branca de Neve...
– “Conta uma história bem sincera,
como uma fonte a soluçar!
Conta uma história bem sincera,
para eu lembrar!”
– Era uma vez A Bela e a Fera...
– “Conta uma história comovida
como um adeus crepuscular!
Conta uma história comovida
Para eu chorar!”
– Era uma vez... a minha vida...

O MODERNISMO: AS CANÇÕES GREGAS
E do mesmo ano de Era Uma Vez a Semana de Arte Moderna.
No modernismo Guilherme de Almeida é um dos chefes e por isso
mesmo com o direito de manter o acento próprio. Depois do Livro de Horas
e de Era Uma Vez..., trabalhava nas canções gregas, que tiveram o título de A
494

DISCURSO DO SR. ODYLO COSTA, FILHO

495

Frauta que Eu Perdi... Duas delas disse-as no meio das vaias da Semana. O
último heleno não era Coelho Neto, era Guilherme... Quando os adversários
do movimento assinalam a contradição, sai em sua defesa o próprio Mário de
Andrade, pela revista Estética. Ronald de Carvalho, também alexandrino, pregava o extermínio da Grécia de idílios postiços, para pôr em seu lugar a de
Guilherme, com a “simplicidade sábia das inscrições anônimas”. Quarenta
anos depois, atravessando o Mediterrâneo, o que fora antigamente na Estética
o rapaz Afonso Arinos Sobrinho e é agora o Chanceler Afonso Arinos de
Mello Franco, o de que se recorda é de dois versos de uma dessas “singelas e
formosas canções”.
... e sobre ondas brandas
navega o dia de velas brancas...

O MODERNISMO: MEU E RAÇA
A experiência grega enriquece Guilherme e prepara-o, dentro da preocupação nativista comum a quase todas as tendências do Modernismo, para Meu
e Raça. Ele próprio define Meu como livro de estampas. Roger Bastide observa que agora sua reação diante da Natureza se tornou amorosa, até erótica.
Estende os teus lábios para este ar puro:
hás de sentir na tua boca um beijo doce.

O imagismo se enriquece de novos requintes. Na noite de breu as árvores são “crespas como rolos de cabelos”, “a lua – espelho partido”, “e a Via
Láctea – vidro moído”. “E o solilóquio dos sapos no brejo – colar de guizos
de cascavel.” “E o vento – reza misteriosa.” Mas de repente
as cinco estrelas do Cruzeiro...
(Cruz! credo!)... foi o céu que se benzeu.

O poeta se curva para a terra tropical, não a roça, não a fazenda, mas a
selva, as palmeiras, as bananeiras, “os pássaros coloridos e as frutas pintadas /
na transpiração abafada da floresta”, a “terra trigueira cheirosa como um
fruto”, uma paisagem de luz e sombra de que o homem está ausente, há ape495
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nas taturanas escorrendo na relva e arapongas metálicas batendo o bico de
bronze, o sol cochilando e tropeçando e caindo redondamente “sob a pateada
dos sapos e a vaia dos grilos”. O poeta avança da madrugada para a noite alta,
na solidão despovoada. As gentes surgem para compor o painel de Raça.
Abre-se o tríptico – portugueses, índios, negros – três sangues gotejando de
três crucificados. A cruz navegadora, vermelha, tinge-se de verde na luz indígena, mas “o tronco da árvore nova foi tronco também de escravos quimbundos”. “E da encruzilhada das três estradas sob a minha cruz de estrelas-azuis:
/ três caminhos se cruzam – um branco, um verde e um preto – três hastes da
grande cruz.” O poeta pergunta no verso longo que todos sabemos de cor:
“Donatários? Caciques? Zambis? – Qual! Poetas e poetas e poetas e poetas.”
E o poema termina com um grito possessivo: “Na minha noite, das minhas
estrelas, sobre a minha terra, a minha cruz”, “a minha cruz de estrelas, a
minha cruz mal feita, a minha cruz imperfeita, cuja luz / estende no chão
da minha terra a minha sombra de braços abertos, enormes, azuis, / a
minha sombra que quer abraçá-la e se crucifica sobre ela divinizada pelo
Sinal da Santa Cruz...”
A natureza se povoou dos que a conquistaram: monções desceram os
rios e plantaram o quarto de hóspede e a pousada, a rede e o cigarro de palha,
fazendas e sanfonas, donas de casa preparando quindins e bons-bocados, mastros de São João, a vaca Estrela, o cão Joly, a égua Sultana, e os cavalos passarinheiros...
A rigor não existe, em toda a obra de Guilherme, um verso livre.
Manuel Bandeira descobriu o segredo do ritmo de Meu e de Raça: reside
todo na força do pentassílabo. O longo respirar se desdobra na sábia música
das cinco sílabas, em encadeamento cuja aparência é a da liberdade, mas cuja
estrutura remonta às medidas gregas.

O RIO RETOMA O LEITO
Depois de Meu e Raça, o rio retoma o leito. Sem jamais perder o contato pessoal com os companheiros do Modernismo, Guilherme abandona de
todo o jogo do trapézio sem rede embaixo de que falava Yeats – não por
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medo do perigo, pois ninguém sabe tanto os segredos da contorsão e do equilíbrio, mas por um profundo senso interior, o de que a liberdade só existe para
o poeta dentro da disciplina, de uma férrea vontade de contenção e de limite.
Volta, mesmo, ao soneto, aos sonetos; e seu último livro publicado
foi a coleção de todos os que escreveu. Na primeira página do texto esta
definição:
Árdua escalada, custa apenas isto:
quatorze passos da paixão de Cristo
por quatorze degraus da Perfeição.

Para ele o poeta é um ser privilegiado: seu existir já é milagre.
Vencido, exausto, quase morto,
cortei um galho do teu horto
e dele fiz o meu bordão,
Foi minha vista e foi meu tacto:
constantemente foi o pacto
que fez comigo a escuridão.
Pois nem fantasmas, nem torrentes,
nem salteadores, nem serpentes,
prevaleceram no meu chão.
Somente os homens, que me viam
passar sozinho, riam, riam,
riam não sei por que razão.
Mas, certa vez, parei um pouco,
e ouvi gritar: – Aí vem o louco
que leva uma árvore na mão.
497
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E, erguendo o olhar, vi folhas, flores,
pássaros, frutas, luzes, cores...
– Tinha florido o meu bordão.

O ÁLIBI DIANTE DA VIDA
Essa preexcelência do poeta dá-lhe, por outro lado, o álibi diante da
vida. Ele está inocente – e por um raciocínio paradoxal, está inocente por não
ter participado. É a ausência que o absolve em vez de condená-lo:
Não estive presente
quando se perpetrou
o crime de viver:
quando os olhos despiram,
quando as mãos se tocaram,
quando a boca mentiu,
quando os corpos tremeram,
quando o sangue correu.
Não estive presente.
Estive fora, longe
do mundo, no meu mundo
pequeno e proibido
que embrulhei e amarrei
com cordéis apertados
de meridianos meus
e de meus paralelos.
Os versos que escrevi
provam que estive ausente.
Eu estou inocente.

A vida libertou-o dos fantasmas que batem à porta: a chuva, o vento, o
medo, a treva, o tédio. Não para, é certo, na pesquisa de miglior fabbro.
Volta às formas do romanceiro português. Compõe à maneira dos cancionei498
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ros medievais. Incansavelmente disseca e recompõe a rima. Ao mesmo tempo,
introduz o haikai na Poesia Brasileira.
Aqui está toda a frescura matinal da infância:
Um gosto de amora
comida com sol. A vida
chamava-se: Agora.

PRIMEIRA SOMBRA: A MOÇA DA FOICE
E súbito o poeta sente a primeira sombra da morte. Não é, como em
Gonçalves Dias, a doença; nem, como em Bilac, a tarde; nem, como em
Amadeu, a trégua. É, antes, um pensamento doloroso, que confunde o amor e
a morte, a alma e o corpo.
Alma que do meu corpo te apartaste,
corpo que de minha alma te partiste,
e que dest’arte em dois me repartiste,
e numa só desdita a ambos juntaste.
Qual vida é igual à morte que inventaste?
Qual morte mais do que tal vida é triste?
Que humano ser tão desumano existe
Que haja sua igualdade em tal contraste?
Ante a razão por que a razão cativa
no próprio cativeiro acha conforto,
e às vezes se abandona, outras se esquiva,
chego a quedar-me ante mim mesmo absorto,
alma sem corpo, que não sei se é viva,
corpo sem alma, que não sei se é morto.

“A Moça da Foice” anuncia sua visita “com olhos de horizonte”.
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500

RECEPÇÃO DO SR. ODYLO COSTA, FILHO

Vejo a sombra partir-se pelo meio
e pôr-me duas pálpebras na face;
minha boca de sede bebe o seio
de alguma estrela que me amamentasse;
tem um peso de terra o corpo alheio
que há no meu corpo; em meus ouvidos nasce
uma árvore cantando um vento cheio
de céu em cada enlace e desenlace;
em minhas mãos paradas pousam ninhos;
vão os passos de todos os assombros
andando as minhas veias de caminhos;
e há, para o voo aceso numa aurora,
pressentimentos de asas nos meus ombros
– quando a Moça da Foice me namora.

O ENCONTRO COM BRASÍLIA
O encontro do poeta com Brasília vai marcá-lo profundamente. Ele
traça na página em branco as palavras misteriosas: agora e aqui, o tempo e o
espaço. E começa:
“Agora e aqui é a Encruzilhada Tempo-Espaço...”
É a ideia da cruz que domina. A cidade nasceu da cruz: os inimigos não
prevalecerão contra ela, que está no centro dos quatro pontos cardeais, de
quatro séculos, de quatro ciclos de ação, o da Descoberta, o do Bandeirismo,
o da Independência e o da Integração. E o poeta convoca seu povo de Deus
para rogar na ladainha da criação e da esperança, e pede por
Brasília, à tua Cruz que é Presépio também,
a cujos pés a ti, no teu Natal, rogamos:
Rosa dos ventos,
Vela de conquista,
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Figura de proa,
Bandeira de popa,
Torre de comando,
Estrela do mareante
Porto do destino,
Âncora de firmeza,
Portal do sertão,
Corda de arco,
Farpa de flecha,
Doutrina na taba,
Foice de desbravamento,
Clareira na selva,
Clarinada no ermo,
Bateia de garimpo,
Diadema de esmeraldas,
Crisol de raças,
Ara da liberdade,
Trono de império,
Barrete frígio,
Toque de alvoradas,
Meta das metas:
Vive por nós!

Altas horas da madrugada, terminado o poema, Guilherme acorda sua
mulher para mostrá-lo. Leva-o, depois, ao Presidente Juscelino Kubitscheck.
E diz a um repórter:
– Este poema é a minha obra-prima. Considero-o um milagre: alguém
o fez para mim. Com ele, me supero. Minha carreira de poeta está encerrada:
não mais escreverei. Este será o meu último poema.
Inúteis palavras! O demônio da renovação atormentava o poeta. São de
1961 os poemas de Rua, de 1965 os de Rosamor. E deixou pronto o derradeiro livro de poemas, sob o signo do concretismo.
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A RUA E A ROSA
A rua é dos temas permanentes de Guilherme. Apesar de ter escrito:
“Detesto a rua. Eu tenho horror do alinhamento”, não era na rua que passavam os namorados de Nós? A nostalgia rural ajuda-o a compor, em Raça, um
panorama do Brasil, mas sua infância é dos casarões paulistas, não das manhãs
de roça. Guilherme não é do campo, é da cidade, ou, melhor, da rua, da rua
paulistana, amanhecer, manhã, meio-dia, tarde, crepúsculo, noite, madrugada.
Seu espírito clássico recusa a enumeração caótica da natureza campestre, ama
a disciplina dos quarteirões alinhados. Há um segredo por dentro da sua visão
da cidade: ele a contempla com a minúcia apaixonada de um fotógrafo que
fixa a mesma paisagem minuto a minuto. Até seus companheiros são urbanos,
não os grandes cães de caça ou de guarda, mas pequeninos deuses, um por sua
vez, sucessivos mas não múltiplos, e o pequeno pequinês Ling-Ling de
Pinerolo não lhe sairá de perto quando se anunciar a visita final.
A rosa é seu símbolo permanente: a perfeição detalhada, a “pura contradição”. Em face dela, a interrogação da morte volta em Rosamor:
Quem deu de beber
à rosa no vaso?
Não pode ela, acaso,
gostar de morrer?

O FIM
O poeta adoece.
Junho e já não pode mais fazer e soltar balões na noite de São João.
É a noite maior que vem chegando. Já não pode mais ler, já não pode
mais escrever. Não quer sobreviver a si mesmo. Já não levará a cabo a história
da língua portuguesa que tanto sonhara, uma história em verso. Já não receberá o título de Poeta Laureado de São Paulo.“Se eu tiver que morrer, que seja
em casa.”
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E há, para o voo aceso numa aurora,
pressentimentos de asa nos meus ombros
– quando a Moça da Foice me namora.

Deixem-me descansar. Já fiz o que tinha a fazer.
“Sem mim / Em mim / Fim”, seria um dos seus últimos poemas...
A 9 de julho ainda quer abraçar a bandeira paulista, hasteá-la, como
todos os anos, sobre as giestas louras e os ibiscos vermelhos. Já não pode
fazê-lo.
Na madrugada de 11, cessa toda a luta.

O POETA-UIRAPURU
Dizem na Amazônia que há dois destinos diferentes de pássaro: o do
xexéu, que, por falta de voz própria, finge o canto alheio, e se adapta a todas
as inovações; e o do uirapuru, sempre novo, que nenhum dos imitados pelo
xexéu consegue, por sua vez, imitar: todos ouvem em silêncio. O destino de
Guilherme de Almeida foi o do uirapuru. A inquietação criadora leva-o à procura de formas sempre diversas. Ele não hesita em meter-se pela escuridão dos
tempos até os antigos modelos portugueses, adaptar o haikai ou entrar, com
jeito familiar de quem nunca fizera outra coisa, pelos jogos verbais do Concretismo... A verdade é que sempre teve a nota própria, única, fresca, que
embevece os demais pássaros e desfaz as rivalidades...
Que contraste! Gonçalves Dias, órfão de pai, dependendo das generosidades da madrasta, encontrando na mãe as doçuras do afeto mas também as
nascentes do preconceito. Bilac expulso de casa pelo pai, debaixo de cujo colchão, ao morrer, vão encontrar, puído de tanta leitura oculta, o livro de versos
do filho. Amadeu convocado, rapaz, para as fainas humildes de um jornalismo doméstico sem glória, embora solidário e puro. E Guilherme cercado da
confiança paterna, da admiração de irmãos como o poeta Tácito e o historiador Antônio Joaquim, juízes capazes mas enternecidos; Guilherme desde
menino príncipe encantado – e encantador. Sua glória, desde que nasce, é
tranquila. Vicente de Carvalho escolhe sonetos com ele. Amadeu escreve:
“Quem estreia por este jeito, até onde irá?” “Começa vencendo: entra na car503
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reira literária como um triunfador”, diz Medeiros e Albuquerque. E o coro
segue, por vezes contraditório. Sobre a Dança das Horas: Menotti – “Nada é
artificial”; Humberto de Campos;
É o poeta do asfalto, da luz elétrica, do veludo, das joias, das tapeçarias, dos
cristais, do luxo mundano, enfim um poeta aristocrático... É uma poesia nova,
espartilhada, de meias de seda e sapatos minúsculos, que usa morfina e dorme,
alta madrugada, entre volutas de perfumes orientais...

Mário de Moraes Andrade (ainda era o nome literário de Mário):
“Descobre-se no seu autor um poeta do sentimento...”; Lourenço Filho:
“Guilherme tem a moderna concepção naturalística da Arte...”; Tristão de
Athayde: “O livro do Sr. Guilherme de Almeida é todo nervos. Sua poesia é
sutil, esguia, fugaz.”
Mário de Andrade lhe dedica um exemplar da Pauliceia Desvairada, em
1922: “A Guilherme de Almeida, este sim o maior poeta vivo do Brasil.” E
escreve no último artigo: “A perfeição às vezes miraculosa da fatura”... “a glória voluptuosa”... “o grande artista do verso medido”...
Cecília Meireles dizia ter buscado na simil-rima de Guilherme as assonâncias do seu Retrato e proclamava-o “um verdadeiro poeta”.
Contarei da minha emoção ao recolher, na biblioteca da Academia, os
volumes de Toda a Poesia de Guilherme. No cartão de leitor estava, mais de
uma vez, um único nome, mas esse era o de Manuel Bandeira. Um dos maiores
prazeres que Manuel teve em sua vida de poeta – está no Itinerário de
Pasárgada – foi a atenção com que Guilherme ouviu “Berimbau” quando o
disse pela primeira vez: “[...] à proporção que ia recitando, via nos olhos de
Guilherme que nada lhe escapava dos efeitos que eu ali pusera, por mínimo
que fosse.”
Dir-se-á que Manuel era companheiro de Guilherme no Modernismo e
nesta Casa, alguns anos de idade apenas de diferença. Para quem conheceu a
independência quase feroz das opiniões de Manuel esse argumento não vale.
Foi uma admiração da vida toda.
Quando, em 1924, Prudente de Morais, neto, quis conversar com
Alberto de Oliveira sobre os poetas modernistas, ouviu do velho parnasiano
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que gostava muito de alguns: “O maior deles é Guilherme de Almeida.
Considero “A Minha Salomé” a mais bela poesia publicada nestes últimos
anos. E como é bem feito e expressivo aquele “Pião”!”
Passa-se o tempo. E quando, em 1959, é escolhido Príncipe dos Poetas
Brasileiros, figuram entre seus eleitores Manuel Bandeira e Carlos Drummond
de Andrade. É preciso mais? E ambos não se limitaram a votar, declararam o
voto. Manuel cabalou mesmo para Guilherme o voto difícil de Sérgio
Buarque de Holanda, e ofertou-lhe esta balada:
Ó Poesia! Ó mãe moribunda!”
Assim clamou Banville um dia
Na Europa, terra sem segunda
Da grande, da nobre poesia.
Aqui ficara sem sentido
Esse grito de descoragem:
Vives, Guilherme, e eu, comovido,
Ponho a teus pés minha homenagem.
Toda a alma humana, da mais funda
Mágoa à mais etérea alegria,
Vibra, ora grave, ora jucunda,
Em teus poemas de alta mestria.
Por isso, e porque sempre hás tido
Em captar as vozes da aragem
Mais sutil o mais fino ouvido,
Ponho a teus pés minha homenagem.
Se no artesanato se funda
Aquela apurada euritmia
Da arte melhor e mais fecunda,
Há que ver na longa teoria
De teus livros, no tom subido
De tua lírica mensagem
Il miglior fabbro como és tido:
Ponho a teus pés minha homenagem.
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Oferta
– Príncipe do verso medido
Ou livre, e da rima, e da imagem,
Irmão admirado e querido,
Ponho a teus pés minha homenagem.

A AÇÃO: O MODERNISMO
Esse alto poeta era um homem de ação. Participou de duas revoluções:
uma literária, o Modernismo, outra cívica, o Movimento de 1932.
Sua contribuição ao Modernismo não se mede apenas pela obra poética. Ele é um dos fundadores de Klaxon, cuja capa improvisa apanhando de
um cartaz na tipografia o A maiúsculo com que se anunciava a Aída .
Aparece um único assinante, um juiz do interior, que, horrorizado diante da
heresia modernista, logo devolve a assinatura, mas é condenado a receber a
revista enquanto durar... A influência de Klaxon, com dez números apenas, foi
decisiva. Mudando-se para o Rio, Guilherme continua a agir. Sua casa, numa
rua de Copacabana ainda areenta, é um dos centros da inteligência inquieta
nos idos de 1923: a salvação do Brasil pela Literatura...
Em 1925 Guilherme decide: levará o novo Evangelho do Rio Grande
do Sul ao extremo Norte. Em Pelotas e Porto Alegre é a apoteose. Lá descobre dois ou três rapazes... Um deles, Augusto Meyer, tem 21 anos... Em
Recife, Joaquim Inojosa e seus amigos o recebem num rumor forte. É certo
que Gilberto Freyre, Jorge de Lima, José Lins do Rego, andam por outros
caminhos. Mas o movimento fica a dever-lhe uma conversão formidável: a de
Ascenso Ferreira. E a viagem prossegue até Fortaleza, onde se interrompe: no
Maranhão os revoltosos – de outra revolta, a política – ameaçam São Luís.
A AÇÃO: A REVOLUÇÃO DE 1932
O clima de 1932 colheu Guilherme de Almeida e fez do poeta lírico
um voluntário da Revolução, do advogado um soldado raso nas trincheiras da
serra. Ninguém em São Paulo se excluía. A grande província acordava dos
sofrimentos imbuída do espírito de missão, a missão da liberdade, da Cons506
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tituição, do estado de direito, da legalidade democrática, missão nacional que
encontrava no amor-próprio coletivo ferido o sentimento de que se nutria.
Dizer que a rebeldia era separatista é ignorar que seu objetivo era brasileiro e
visava ao Brasil todo. A verdade é que, se Euclides de Figueiredo não tem,
para acentuar esse ecumenismo do movimento, esperado pelo explodir das
conspirações locais, o avanço das tropas teria alcançado o Rio e, dentro da
tradição, não haveria sangue: o Governo cairia. É assim o nosso caráter,
segundo a lição da história: quando o fermento revolucionário se generaliza,
os comandos se convertem e mudam o grupo dirigente; quando, porém, este
crê em si mesmo e resiste, vence sempre na luta armada.
Os chefes militares e civis que cercaram São Paulo não queriam voltar
atrás na revisão de estruturas que se iniciara e o destino não permitiu completar.
Mas o povo, o voluntariado que em Minas, no Sul e no Norte formou batalhões, movia-se também por amor a São Paulo, que pensava querer separar-se.
Sim, São Paulo, foi por amor de ti que acudiram a atacar-te, como é por ciúme
que se atira na namorada... Era impossível permitir que São Paulo se separasse
do Brasil, porque se São Paulo sem o Brasil não é mais São Paulo, o Brasil sem
São Paulo não é mais Brasil. O moço Arnon de Mello tinha razão num livro
que marcou época na hora crucial, quando o vento da derrota levava muitos ao
desvario separatista, outros à obsessão revanchista; São Paulo venceu na sua
ideia de missão. Tornou explícita a aspiração nacional de liberdade, incontornável e incontrolável. Mas não é a liberdade o nosso ideal único, também
a mudança. É da fusão desses dois instintos supremos – o da liberdade e o da
mudança – que resulta a unidade brasileira. Toda vez que liberdade e mudança
se encontram, a consciência nacional se unifica, o país sobe um degrau, e o primeiro deles foi a Independência. Oh! senhores, deem-me liberdade com mudança, deem-me mudança com liberdade, não me deem uma sem outra, não me
deem liberdade sem mudança, que morre estéril na imobilidade, não me deem
mudança sem liberdade, que mata sufocando no universo concentracionário.
AMOR E TRADUÇÃO
Esse poeta de amor é o amor que o governa. Não ama apenas a mulher,
o filho, os netos, as sombras do lar antigo, dos pais à velha aia imigrante, e
tudo o que é seu: os pequenos cães, a casa, a rua, a cidade, a província, o país.
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Seus versos são para ele “dulcíssimos tiranos”, sabe-os todos de cor. É capaz
de numa só noite de domingo compor uma antologia com os 164 poemas
que lhe acodem “de uma assentada e só de memória”, “sem apelo, santificadamente”. É ainda o amor que inspira suas traduções: “[...] os versos que passou
para o português – sempre os soube de cor e à força de dizê-los e redizê-los,
citá-los e recitá-los, acabou por se surpreender ouvindo-os de si mesmo, em
sua língua mesma”. Entre o ideal de Henri Brémond, de uma poesia tão pura
na essência do inefável que entreabrisse o reino do Espírito, o de Charles du
Bos, que a desejava capaz de resistir à tradução em prosa arrítmica, e o de
Saint-John Perse, que recorda as meninas de uma ilhazinha da Polinésia, incapazes de compreender uma só linha do que recitavam mas dizendo Racine
sem traí-lo, embaladas pela música, Guilherme encontrou o caminho da
“recomposição”. E fê-lo com a paciência voluntária a recomeçada que só o
amor inspira: oito anos levou na “transfusão” – era a palavra que terminara
por preferir – depois de passar pelo modesto “traduzir” e pelo ousado “transcrever” – de 21 poemas de Baudelaire. E sem amor fora impossível transfundir em português o Gitanjali de Tagore!
POR UMA DEFINIÇÃO PESSOAL DE POESIA
Senhores,
O veio de mais alta poesia, que de Gonçalves Dias a Guilherme de
Almeida correu incontaminado e perene, bem sei quanto é em mim subterrâneo e fugidio. Sou um poeta que depende dos acasos da inspiração, ainda faz
sonetos e não ousa, para tristeza sua, se arriscar nas aventuras experimentalistas que inveja nos outros.
Um poeta que faz sonetos... O soneto foi uma das cabeças de turco do
Modernismo e continuou cabeça de turco até hoje. Tomarei apenas uma citação, a de mestre Cassiano Ricardo, pelo inapelável da sentença: “Os que hoje
dispõem de tempo para fazer um soneto negam a sua época. O soneto seria
uma limitação num momento em que venceu o ilimitado.”
Enfrentemos o problema. Que é soneto?
Quatorze versos e uma alma. Creio que não mais. O mesmo pode-se
dizer de qualquer poema, excetuado o limite numérico. Mas por que tem ele
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sobrevivido no tempo? Por que toda a moderna poesia espanhola nasce sob o
signo de Góngora, isto é, do soneto? Por que uma geração inteira do Pós-Modernismo Brasileiro opta pelo soneto? Por que são sonetos os últimos
versos de Jorge de Lima e Manuel Bandeira? Por que contra ele se iram os
novos formalistas? Por que sobrevive?
Não sei se tinha razão aquele artista que sustentava ser o poeta um só, e
cada um de nós expressões dele, maiores ou menores. Sei que nenhuma forma
oferece tanto risco de facilidade e tanto exercício de síntese. É como se na
redação o editor da noite me dissesse: “Você tem quatorze linhas para copidescar a mais importante notícia do dia”, e nelas, por uma sabedoria técnica
consciente, soubesse contar com garra tudo o que conta. Assim o velho
Alberto Ramos, que ainda conheci na antiga Agência Havas, queria os telegramas enviados às redações: perfeitos – como um soneto...
Lembro-me de Thomas Hardy no leito de morte, quando não conseguia
ouvir ler mais prosa, só verso – e pouco, porém sempre e de novo, acordava no
meio da noite, queria verso, e pedia que lhe lessem sonetos, poemas curtos...
Mas existirão formas fixas em poesia? Karl Vossler, que entendia do
riscado, respondia que não. Cada poema tem seu próprio movimento interior
e se apresenta ao poeta com uma estrutura própria e, por assim dizer, inevitável. Valéry (que não é dos meus santos, mas também – e quanto! – entendia
do riscado) falou que os deuses dão de graça o primeiro verso, cabe à gente
modelar o segundo, suar por ele para que não seja indigno do outro, seu primogênito sobrenatural. “Toutes les formes sont bonnes”, dizia Apollinaire, já
depois de inventar os caligramas.
Na luta contra o soneto, o Modernismo travava uma batalha errada, ou,
pelo menos, uma batalha certa no lugar errado. Não era o soneto, era toda a
poesia, que em vez do ato de criação se tornara hábito, caindo naquela fossa
que mestre Walter de La Mare diagnosticou: “The writing of verse easily
becomes a dangerous habit.” E não só hábito, hábito pontilhado de regras
minuciosas, que Manuel Bandeira levou no riso:
Clame a saparia
em críticas céticas,
não há mais poesia,
mas há artes poéticas.
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Dessas artes poéticas que tentavam substituir a Poesia, que estavam equivocadamente no lugar dela (e ressalvo as exceções que levaram Fernando Góes
a levantar a tese de que o Pré-Modernismo não foi um anti-modernismo, mas
uma preparação para ele), dessas artes poéticas o soneto – concedo-o sem relutância – se tornou símbolo. Mas acrescento que há uma beleza, um heroísmo,
um sacrifício, uma persistência, uma teimosia, mais que isso, uma constância
criadora, no mecanismo automático com que, tomado seu cafezinho, o poeta
passadista se sentava à sombra das mangueiras em flor para escrever seu sonetinho. Tudo dependia do que tinha dentro de si: esse é o segredo que as escolas
fingem esconder. Mas, sobretudo, louvo o ato de fé na Poesia, num país ainda
sem universidade, numa estrutura em que a Literatura funcionava como ornamento, portanto dispensável: Amadeu Amaral teve de escrever mais de um
ensaio para demonstrar o truísmo de que a Poesia é necessária.
Será mesmo necessária? Será mesmo necessária a simples poesia lírica?
Não será antes alienada e alienante, ópio da classe ociosa? Talvez devesse responder, para encurtar conversa, com o fato evidentíssimo de nos encontrar-mos aqui e nesta noite.
Que mistério é esse, senhores, que força estranha é essa, que prevalece
no mundo mais hostil? A que necessidade profunda corresponde que
Baudelaire pôde escrever, do fundo do golfo, que o homem pode passar dois
dias sem comer, mas não pode passar um só sem poesia? Penso no medo de
Rilke de que Tolstoi lhe perguntasse o que fazia, porque teria que responder:
“Poesia”. Sim, não era engenheiro, nem lavrador, nem operário, nem reconstrutor do mundo e sonhador de mundos novos, mas poeta, poeta lírico, nada
mais. E carecia ser mais? Pois a Poesia, por si só, não constrói novas formas de
vida, mas sem ela novas formas de vida não se constroem. Rilke, aquele a quem
a Desconhecida dissera: – “Vai, procura a ponte com duas torres nas extremidades, e desce sob ela, e toma teu coração, e canta...”, no fundo bem o sabia.
Resistirei para não falar de mim. Faço sonetos como quem prefere a
lagoa por medo do mar alto...
Aprendi, entretanto, terrivelmente (como de si próprio escreveu Ungaretti
num dos seus últimos dias) que só a Poesia pode recuperar o homem. Creio na
Poesia; creio que o lirismo corresponde a um imperativo profundo do ser humano; creio que numa sociedade onde a Cultura seja livre há sempre lugar para o
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poeta; creio que na medida em que a Cultura seja universal e atinja a todos os homens há para ele, mais que a possibilidade, a necessidade de profissionalizar-se.
Por isso, Ezra Pound pôde falar numa profissionalização da Poesia.
Escrevendo sobre os versos de Luís Filipe Vivanco, outro grande espanhol, José Luís Aranguren, observa que para ele o essencial em Poesia é a autenticidade da vida. Para ele há
[...] fundamentalmente dois modos de viver: o frívolo, superficial, cidadão,
sociável, romântico, idealista, intemporal, livresco ou intelectual, em frente dele
outro, profundo, camponês, retirado, anti-romântico, conjugal e familiar, realista, envelhecente, apreendido no trabalho nada literário e na experiência quotidiana da existência.

E acrescenta que essa explanação da vida simples se faz através destes elementos essenciais: o pai, o campo, a paisagem, a casa, o casamento, a mulher, os
filhos, a profissão, a entrega à realidade, Deus: o pai e sua exemplaridade moral,
sua permanência na autenticidade; o campo como âmbito da existência verdadeira e a paisagem como espelho da intimidade; a casa como recinto dentro do
qual se desenvolve a vida; o casamento, a mulher, os filhos; a profissão como
pedra de toque de seriedade; a abertura às coisas com que se faz a vida, a entrega
à realidade. E, por fim, como sustentação e coroamento de tudo isto, Deus.
Nesse ideal me encontro profundamente.
Acrescentarei outras palavras alheias, em que também me revejo. Pouco
tempo antes de morrer, Dylan Thomas, o grande lírico inglês que tinha a
minha idade, respondia a um correspondente: “Poesia é o que me faz rir ou
chorar ou bocejar, o que faz minhas unhas dos pés beliscar, o que me faz querer fazer isto ou aquilo ou nada, e é tudo.”
Talvez se juntasse esses dois pensamentos, a âncora e a liberdade,
encontrasse minha definição pessoal de Poesia, para com ela penetrar na companhia dos grandes poetas cuja memória protege a Cadeira 15.
A LIÇÃO DA VIDA
A liberdade e a âncora... Foi a vida que me transformou de poeta bissexto em poeta contumaz. Ela me devolveu em verso as coroas de areia e as
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canoas no rio, meu carneiro no quintal, o cavalo pequeno galopando na chapada, meu Pai, severo, minha Mãe, paciente. E os olhos puros com que um
dia vi adolescente aquela que é hoje minha Mulher. E tantas terras que vivi e
amei: mirantes de São Luís, campos de Campo Maior, Teresina e São José
das Flores debruçadas no Parnaíba, montanha de Minas, Rua de São Paulo,
frios de Curitiba, igrejas de Salvador, céus de Portugal. A poesia me dá de
novo uma existência inteira, até mesmo os filhos que perdi, e entrego a Deus,
a quem rezo ainda hoje o Padre Nosso que aprendi pequeno, não só pelos
que me restam como pelos outros, os outros meninos deste meu País.
AS SOMBRAS E O COMPADRIO
Senhores acadêmicos,
Caminhamos entre sombras. Quanto o sei! Nesta noite e nesta sala, não
posso esquecer meu amigo e meu mestre Félix Pacheco, a quem devo meu primeiro emprego, e cuja mão foi para mim fonte de bênçãos. Mas recordo também Laudelino Freire e os que ele reuniu em torno do meu nome de quase
adolescente, quando lhe parecia que o sucessor de Félix Pacheco nesta casa
devia ser eu, “menino de ouro de quem os velhos gostam”, escrevia Rodrigo
Octavio. Não precisou Afrânio Peixoto me arrancar o botão do paletó que
agarrava docemente para me convencer de que devia desistir a fim de não perturbar a eleição de Pedro Calmon. Faz 35 anos! Quantas mãos amadas que se
foram! As mãos de Roquette-Pinto, mãos de pianistas, Roquette com aquele
seu jeito meio curvo que parecia um donaire e já era a doença, a luta para preservar pelo hábito criativo da gravura os dedos que se imobilizavam, a última
conversa, o desnível entre o campo e a cidade pode acabar com o Brasil. Vitor
Viana, para quem fui uma tarde pedir inutilmente o voto de Clóvis
Bevilacqua, em cuja casa uma simpática desordem bem nordestina foi tantas
vezes caricaturada mas onde nunca faltou acolhida para os moços. João
Ribeiro, a cuja mesa, levado por seu filho Joaquim, tantas vezes me sentei
rapaz, e de onde o vi, comprimido pelo desgarrado dos debates, ameaçar inutilmente levantar-se... Fui amigo de Humberto de Campos. O que devo, não
apenas como leitor, como ser humano, a Guimarães Rosa! Ele me disse no
derradeiro encontro, sob as árvores da Rua Dona Mariana: queria que eu
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fosse derrotado da vez em que com tanto acerto escolhestes Joraci Camargo
para poder votar em mim. Assis Chateaubriand me deu a primeira viagem a
Europa. De dois dos vossos mortos ouvi mais de uma vez esta palavra:
“filho”: e mais não direi de Gilberto Amado e Manuel Bandeira e do amor
que lhes tinha (e tenho) senão que se hoje aqui me vedes, vencendo uma timidez que tanto se disfarça, é na continuidade da promessa que lhes fiz, e a vós,
Sr. Peregrino Júnior, e a vós, Sr. Afonso Arinos, numa tarde, na casa que na
hora entre todas amarga meu querido amigo José de Magalhães Pinto nos
emprestou em frente ao mar do Leblon, de candidatar-me enquanto fossem
vivos para, se esta Casa me quisesse, terem ainda o gosto de me verem sentar-me a seu lado. Ribeiro Couto nunca me chamou de filho, mas de irmão mais
moço. Invocava personagem que eu criara no antigo Suplemento Juvenil de
Adolfo Aizen: “Goiabinha de antigamente / Hoje este nome pouco vai /
Com quem de tanto filho é pai! / Envia-te saudades / o Ausente.” Por vezes
lembrava a condição de padrinho e compadre ou optava por esta última, para
gáudio meu, que sou do compadresco. Ser compadre sempre foi, graças a
Deus, coisa importante no Brasil, país de homens e mulheres cordiais, segundo a teoria do próprio Couto (e estendo expressamente a enumeração às
mulheres para evitar as interpretações restritivas), homens e mulheres cordiais
a quem a condição humana importa antes de tudo. Compadres eram os
malungos, viajantes forçados dos mesmos navios da África, cuja solidariedade
suavizava a escravidão. E quantas vezes o pedido do compadre impediu a
punição do escravo! O Teatro, a Ficção, a Poesia do Romantismo, bem mais
realistas por vezes que os de hoje, estão cheios, nas comédias de Martins
Pena, nos romances e contos de Alencar e Macedo, na poesia rústica de um
Joaquim Serra, da figura do compadre, cuja presença, no passado brasileiro,
anda a desafiar um ensaísta que o reabilite. O compadre em Manuel Antônio
de Almeida, em Machado de Assis, que tema! O compadre na história da
Política Brasileira... Só se escolhia compadre por afinidades profundas...
Ainda agora, proclamo, a afetividade influiu na nossa escolha. É que não sou
senão a soma dos meus amigos, e foi ela, decerto, que vistes em mim. Mas a
instituição do compadrio me libertou do embaraço da indicação do orador
que me receberia, e que a generosidade do vosso Presidente, a quem deixo um
apelo para que de futuro se restrinja à letra estrita do regimento, que lhe dá
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poderes para escolha sem consulta ao recém-chegado, desejou fazer, como é
do seu hábito gentil, ouvindo o novo eleito. Quem sugerir? Aqui estavam,
entre tantos amigos empenhados no pleito, meu tão antigo companheiro na
vida literária do Rio, R. Magalhães Júnior, participante comigo do grupo em
que figuravam – cito apenas dois nomes que a Academia não teve tempo de
acolher – Joaquim Ribeiro e Dante Costa; meu tão antigo companheiro de
jornal, Elmano Cardim, que conheci (lembrar-se-á ele?) mal fizera 16 anos,
no Dia de Reis de 1931, minha primeira tarde de repórter, no velho salão do
Jornal do Commercio; Deolindo Couto, cujo pai foi amigo e colega de meu
pai, e, fosse ele o orador, seria ainda de maior festa para os dois, no céu, esta
noite; Josué Montello, o imaginário de nossa bem amada São Luís, meu conterrâneo mais ilustre, que tanto me desejou entre vós; Jorge Amado, o romancista da minha geração, cujo sangue vai cruzar com o meu para alegria de nós
ambos. E por que não pedir a Alceu Amoroso Lima, que levei para o Jornal
do Brasil, onde sua coluna é advertência e esperança, a bênção de bondade
que nunca me faltou? Olhava em torno de mim e hesitava. Cada nome que me
acudia era caro ao meu coração. Não via eleitores e não-eleitores: só amigos.
E por que não quebrar a tradição e pedir a José Américo de Almeida sua acolhida de patriarca, mago e profeta dos sertões secos, a quem nunca perco a
esperança de dar o voto que me arrancaram das mãos em 1937?... O compadresco me salvou. Tinha nesta casa dois compadres, dois irmãos, cuja mão
pousara sobre a cabeça de meus filhos em frente à hóstia do sacrifício, nos
sacramentos de Deus. Sou muito grato à Academia por acrescentar à gentileza
da eleição a da escolha do orador e do paraninfo desta noite. Na voz do meu
compadre Peregrino Júnior vou encontrar, bem sei, o eco de outras que nos
foram caras, a de Ribeiro Couto, a de Manuel Bandeira, a de Gilberto
Amado; nas mãos do meu compadre Afonso Arinos, um tremor refletirá as de
Couto, Manuel, Gilberto, as dos nossos queridos Luís Camilo, Lúcia,
Octavio, Rodrigo, mas sobretudo as finas, as nervosas mãos do príncipe curvado para a sorte do povo, mãos que falavam, do meu herói de romance, do
brasileiro entre todos mais possuído do senso desatinado da liberdade e do
amor inexaurível da justiça que conheci, e sabeis que falo de Virgílio Alvim
de Mello Franco. Se as balas assassinas não lhe tivessem rasgado as entranhas,
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não penaríamos de certo vendo entre nós tantos eclipses da Democracia, que ele
sonhava estruturada em partidos orgânicos, com raízes mergulhadas no povo.
ASPIRAÇÕES À UNIDADE
Não me aproximo de vós sem gratidão nem timidez, mas devo confessar que ao bater à vossa porta dois sentimentos desejava afirmar, e quando
falo em sentimentos é porque penso que certas convicções de tal forma se
enraízam em nós que passam a fazer parte mais do que da nossa própria sensibilidade, da nossa alma. Um deles era a consciência da unidade do Brasil; o
segundo, o da unidade de espírito. Importava-me que a Cadeira de Gonçalves
Dias, fundada por um carioca, enobrecida sucessivamente por dois paulistas,
viesse ter a mãos maranhenses, menos por um provincianismo que não oculto
do que para exaltar, no círculo que assim se fechava, a ideia do ritmo, do
ciclo, da continuidade, da forma que se volta sobre si mesma, mas persiste.
Queria que a poetas que, eventualmente, fizeram Jornalismo, Novela, Teatro,
Ciência, Folclore, Etnografia, Linguística, Política, e se curvaram com amor
para as crianças, sucedesse um jornalista, antes de tudo jornalista, acima de
tudo jornalista, a quem as pungências do destino reabriram a poesia e a ficção
como novos leitos onde as dores e as alegrias da vida se contivessem, porque
toda criação é bela em si mesma e encerra um gesto de luta do homem contra
a morte. Os mesmos brejos, luares, sobrados de azulejo, água barrenta de rio,
baía larga e doce, várzeas e palmeiras, que viu menino Gonçalves Dias, vi-os
menino eu; e meu sonho é seu voto, levem-me para o convés na hora entre
todas iniludível, deixem-me ver as areias da costa, as praias brancas a desdobrar-se sem fim sob as barreiras, o perfil dos telhados velhos no casario... Mas
brejos, luares, sobrados, água de rio, mar quieto, várzeas e palmeiras, também
velaram pela infância de Olavo Bilac, de Amadeu Amaral, de Guilherme de
Almeida. Nossas almas se tocam no amor do mesmo chão brasileiro. Nossa
Pátria é uma só, una, indivisível, eterna. Quando o guerreiro vencido chorava
por amor de um triste velho, éramos nós; nós quando recaía sobre ele a maldição ou quando os gritos, as imprecações profundas soavam. Qualquer de
nós trocaria tudo o que escreveu pela canção da mais singela simplicidade:
“Minha terra tem palmeiras / onde canta o sabiá.” Quando Bilac lhe diz, a
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essa terra: “Pátria, latejo em ti, no teu lenho, por onde circulo”, sou eu que
falo por sua voz. A tapera que Amadeu viu morrendo, e onde de vida restavam somente capim, guaxima, joazeiro, e caminhavam apenas no teto a desabar, “nos pequeninos pés, turturinando, as pombas”, corri mal-assombrado
fugindo dela menino nas terras do Olho d’água da Prata no Vale do
Parnaíba... E dela é que nasceu a cidade de que fala Guilherme: “[...] e das ruínas da velha tapera de taipa e sapé, a cidade que surge branca de cal como
assombração. / E, aí, nas tardes pintadas da cor de baú – azul celeste, rosa e
verde-mar, a procissão / A procissão! Raça processional! São Bom Jesus de
Pirapora! Nossa Senhora da Aparecida! / Quitandeiras com tabuleiros, virgens, anjos, irmãos, romeiros, promessas, milagres, subida e descida / com
calvários de terra vermelha onde a igreja acaçapada se ajoelha crucificada entre
dois lampiões; / ladrões de beijos nas esquinas das morenas de jambo entre
rótulas sob os beirais dos casarões / de azulejos e bolas de louça, com semprevivas nos jardins, jasmins nos caramanchões, / caramujos e conchas nas
cascatas tristes que cantam modinhas nos serões brasileiros...” Há muitos
Brasis, mas o Brasil é um só.
Sim, nossa pátria é uma só, una, indivisível, eterna: a do maranhense de
Caxias, do carioca da rua da Vala, do paulista de Capivari, do paulista de
Campinas, do maranhense de São Luís. A mesma, predestinada para a liberdade, para a Cultura e para a paz entre os homens, “visão do paraíso”.
Mas acima das formas terrenas que nos cercam e que amo como
Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Amadeu Amaral, Guilherme de Almeida, com os
sentidos bem abertos, pois todos – a exemplo do poeta maior da língua
comum – somos feitos de carne e de sentidos, há uma outra imperecível continuidade, tecida de silêncio e de meditação, a do ser humano em busca da imortalidade através da junção das palavras no mistério da escrita. Nessa unidade, o
mais inexperiente repórter (e nunca fui nem sou senão um deles) está ligado
indissoluvelmente ao criador supremo, ao Poeta. Na procura dessa unidade,
me abrigo sob as sombras luminosas desta Cadeira. E estar entre vós assegura
que os caminhos se abrem no desdobramento infinito das veredas do planalto.
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Sr. Odylo Costa, filho,
Quisera fazer aqui um retrato, algo desordenado mas fiel de Odylo
Costa, filho, quase menino, que conheci aí por volta de 1931 – um retrato
como aquele, com declaração de amor, que ele nos deu de Portugal. Desejo,
como ele, ternamente contar-vos, sob a pressão das lembranças, o que deste
poeta vi, conheci e guardei.
Recordo-me – e com que nitidez! – dos nossos primeiros encontros no
Rio. O rapazinho ligeiro, lépido, sorridente, talvez um pouco petulante –,
somaticamente pícnico, psicologicamente sintônico –, desde a chegada ao Rio
atuando nas rodas de escritores e estudantes, presente, ubiquamente presente
sempre, nas redações dos jornais, nos círculos intelectuais, nas áreas mais palpitantes da vida carioca.
Frequentava sobretudo um grupo misto de estudantes em disponibilidade e intelectuais jovens, em inquieta ascensão (sempre amou os grupos, este
homem constitucionalmente gregário), que se autodenominava enfática e
orgulhosamente “Nova Geração”, e procurava os seus caminhos, marcando
desde logo sua situação e sua presença no turbilhão da grande cidade. A esse
grupo festivo pertenciam Odylo, Francisco de Assis Barbosa, Raimundo
Magalhães Júnior, D. Martins de Oliveira, Joaquim Ribeiro, Luís Martins,
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João Lira Filho, Martins Castelo, Dante Costa, e, como “excedentes”,
Ribeiro Couto e um jovem bastante usado, que, por modéstia, cala o nome...
O grupo se reunia com assiduidade para conversar Literatura, e bebia moderadamente na Lapa e arredores. Bebia chope preferentemente. Depois do
chope, fazia incursões alegres pela Rua Taylor, onde Magalhães Júnior – o
mais abonado da turma – tinha conta-corrente à disposição dos amigos
(desde que não abusassem)...
Eram os iniciados de uma religião de poucos devotos: a Literatura. E
amavam, além da Poesia e da Liberdade, os bons pratos e os bons copos. De
longe, tímidos, mas teimosos, namoravam uma senhora grave e distante, que
os olhava com olhos esquivos: a Glória... Enquanto não chegavam à glória,
iam ficando mesmo na Lapa... A chamada “Nova Geração” era inquieta, mas
cordial. E certa vez convidou Ribeiro Couto e outros “excedentes” para um
jantar em homenagem a Odylo Costa, filho, e D. Martins de Oliveira, pelos
prêmios que haviam conquistado na Academia, com os livros Analecta e No
País das Carnaúbas, e a Raimundo Magalhães, pelo processo que lhe movia o
Centro Carioca. O jantar seria no Recreio das Flores – e os convidados de
honra pagariam, eles também... 15$000! Ribeiro Couto protestou: “Mas isto
não é sério!” E arrematou, com sorriso resignado: “Bem feito, para eu não me
meter a rapaz da ‘Nova Geração’!!”
E pagou – não sem exclamar: “O mal dos vinte anos: a Literatura!”
Depois melancolicamente:
– Como é bom ter vinte anos a vida inteira!
Não vos curastes deste lindo mal, senhor acadêmico: mesmo dentro
desse incômodo e pomposo fardão dourado, ainda continuais teimosamente
na casa dos vinte, e dela só vos retirareis, ralado de saudade, como a D.
Camila do velho Machado da casa dos 29, quando a convivência amena do
chá das quintas vos induzir a uma retirada prudente e discreta... Ribeiro
Couto não gostou de uma coisa: houve muitos discursos, e solenes. Mas
lamentou que houvesse poucos jantares literários no Rio (a mesma queixa de
Paulo Prado em relação a São Paulo) e fundou os famosos jantares do dia 13,
que ainda sobrevivem, alegres e teimosos, com os almoços dos Peregrinos,
a que obstinado vos esquivastes sempre até hoje. De resto, recordarei que a
moda das homenagens a vários escritores simultaneamente foi implantada
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pela “Nova Geração” – e me beneficiou com o famigerado jantar do Bar
Alpino, que se reuniu unânime em torno de Jorge Amado, pela publicação de
Cacau, Dante Costa, pela da Feira Desigual, e a mim – pobre de mim! – sempre agarrado à “Nova Geração”! – pela publicação de Matupá.
Devo esclarecer que alguns dos membros dessa “Nova Geração” conquistaram lugar definitivo e alto na vida cultural do Brasil: Raimundo
Magalhães Júnior – trabalhador terrível, publicando livros a jato – e com que
brilho e força – está ali sentado, com o seu vistoso fardão, sob a benção de
Machado de Assis e o olhar desconfiado de Rui Barbosa.... Francisco de Assis
Barbosa, seguindo o exemplo ilustre de Magalhães e somando obras de exemplar qualidade, como a já famosa biografia de Lima Barreto, aguarda tranquilamente a sua vez; o desembargador Martins de Oliveira, com a barba grave
e lírica, além de suas sentenças de juiz na Corte de Apelação, planta generosamente estátuas de Santos às margens do Rio São Francisco; Luíz Martins,
depois de cantar a Lapa, canta São Paulo e senta-se tranquilamente na
Cadeira de Júlio de Mesquita Filho, na Academia Paulista de Letras; aliás, já
nos velhos tempos da Lapa ele observara, sutil e clarividente, que nas novas
gerações se havia inaugurado um movimento de pacificação e simpatia diante
da Casa de Machado de Assis!
João Lira Filho é o Reitor magnífico (embora não ame o adjetivo pomposo) da Universidade do Estado da Guanabara. E Martins Castelo, Joaquim
Ribeiro e Dante Costa – com que ternura comovida os recordamos! – só aqui
não estão ao nosso lado, porque partiram prematuramente, convocados por
São Pedro, para as tertúlias da Eternidade.
Aliás, por ocasião do famigerado jantar de 1932, falando de
“Periquitos” entre “Patativas”, Ribeiro Couto deu-nos um perfil delicioso do
artista quando jovem Odylo Costa, filho. Era, dizia ele, o único brasileiro que
tem dezoito anos na vida. Estudou num colégio de irmãs do Norte, chama
Tristão de Ataíde “meu colega em catolicismo”, sorri com ar de Menino
Jesus do Maranhão, é redator do Jornal do Commercio sem qualquer incompatibilidade, declara-se “doutor em Graça Aranha” e telefona para dizer que
faz questão de que a gente compareça ao jantar do Recreio das Flores, desde
que paguemos 15$000! “E eis um bom retrato sem retoques!”
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Esse adorável “chefe de fila” da “Nova Geração” tinha, porém, um
vago tédio às conferências, suas e alheias. Recordo a propósito dois episódios
elucidativos. Temperamento de líder, como já disse, desde 18 anos já presidia, com a maior compenetração um vago Centro do Norte, de existência
obscura e incerta. E em nome desse vago Centro do Norte convidou-nos a
fazer uma conferência sobre a famosa Escola Doméstica de Natal. Exultei:
iria dizer ao Rio – pensei eu com os meus botões – todo o bem que merecia a
criação pioneira de H. Castriciano. E caminhei, contente, uma tarde, para o
Studio Eros Volusia, num sobradinho da Rua São José, onde devia realizar-se
a palestra. Ali encontrei apenas três pessoas: Gilka Machado, a dona da casa,
que de nada sabia: o Gal. Dulcídio Espírito Santo Cardoso, diretor do
Departamento de Educação – amigo até o sacrifício... –, que se dispunha a
ouvir-me, e Odylo Costa, filho, alegre, fagueiro, de sorriso redondo no rosto
imberbe, que se esquecera de convocar o público. Achamos graça na peça que
Odylo nos pregou: D. Gilka, um pouco encabulada, prometendo bem maior
público para outro dia, desde que avisada com antecedência; Dulcídio,
com perfeito fair play, oferecendo-se amavelmente para levar-me em carro
oficial para casa, desde que não optássemos por outro rumo. E Odylo, risonho e amável, com a maior naturalidade: Ó diabo! havia esquecido de convidar o pessoal do Centro do Norte. Ao contrário do que podeis supor, não
houve zanga nem recriminações – e ficamos amigos para o resto da vida... Em
matéria de conferência, aliás, Odylo padecia de incurável amnésia, não se lembrando nem das suas próprias, às vezes.
Quando Félix Pacheco morreu – que era seu amigo, conterrâneo e
chefe no Jornal do Commercio – ele comprometeu-se a fazer uma conferência
sobre o ilustre morto no Liceu Literário Português. No dia marcado, às 5
horas da tarde, o vasto salão do Liceu estava repleto de gente sisuda e importante: escritores, acadêmicos, a família de Félix Pacheco e o pessoal do Jornal
do Commercio, Cardim à frente, e só Odylo não aparecia. Já se notavam
movimentos de impaciência. Cardim, preocupado, mas calmo, olhava a porta
com desconfiança: 5h15; 5h20; 5h30 – e nada de conferencista. Afinal, quando começavam a repontar na sala sintomas de inquietação e desapontamento,
chega Odylo Costa, filho, despreocupado, com seu melhor sorriso, tranquilo,
um vago livro debaixo do braço. E quando todos esperavam um longo estudo
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sobre Félix Pacheco – chanceler, senador, diretor do Jornal do Commercio,
chefe político do Piauí, ele sobe à tribuna e faz, de improviso, o elogio do
poeta, do simbolista, do colaborador da Rosa Cruz, lendo versos de
Mallarmé, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e até de Félix Pacheco.
Mas mesmo no tumulto e na alegria da grande cidade, o Piauí e o
Maranhão frequentavam-lhe tenazmente a memória. Sua Pasárgada residia-lhe
na infância, cada vez mais longe, com as suas águas, árvores e pássaros.
Falando de Gilberto Amado, Manuel Bandeira dizia: “Em Minha Formação
há uma Massangana, na História da Minha Infância, uma Massangana em
cada página.”
Em toda a obra, em toda a vida de Odylo há uma Massangana em cada
passo: na Poesia, na Novela, na Crônica, no Ensaio, porque nele a sua presença é ubíqua e permanente: – é a sua Força e o seu Mundo.
Neste instante solene da sua vida, eu sei que ele não está apenas aqui no
Rio. Mas também a muitas léguas daqui, na paisagem do seu nascimento,
entre aqueles belos sobradões quadrados de azulejo que o viram nascer, como
a Gonçalves Dias e Graça Aranha, ou no vale humilde de sua infância, revendo as águas barrentas do Parnaíba (tão diferentes daquele que Da Costa e
Silva cantou!...)
O Parnaíba, velho monge
as barbas brancas alongando...

ou talvez, melhor, na paisagem lírica de Campo Maior, onde lhe sorri, linda e
doce, a imagem amorável da Felicidade na adolescente Nazareth –
A adolescente era a palmeira esguia
de tranças,

– que ficou a dona de toda a sua Poesia, de toda sua Vida, do seu Destino.
Daí, em toda a sua obra se nos depara por vezes um pouco do perfume,
da cor, do sentimento do Vale do Parnaíba, da sua ilha de São Luís, dos campos de Campo Maior. E esse perfume, essa cor, esse sentimento, eu os sinto
hoje aqui, contente e feliz!
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HOMEM DE CARNE E OSSO
Temos hoje aqui, diante dos olhos, dentro desse pomposo fardão
acadêmico, não apenas um importante jornalista, um admirável escritor,
um grande poeta, mas também um homem de carne e osso, como queria
Unamuno – e que come e bebe, e ama, e dorme, e pensa, e vive, o homem
que se vê e que se ouve, o irmão, o verdadeiro irmão. Odylo Costa, filho,
é esse homem – autêntico, generoso e fraterno. Homem múltiplo: complexo, numeroso e versátil. Ser de singulares dimensões humanas. A um
tempo calmo e inquieto, afoito e contido, aliciante e estável. Pícnico e
ciclotímico, dotado constitucionalmente, pois, de rara capacidade de
adaptação e comunicação, é o “homem contagioso” de Cocteau. Na vida
pública como na vida privada, é um modelo superior de lucidez, compreensão, bondade e tolerância.
Homem de muitos amigos – dono de uma espantosa capacidade de
fazer amigos – estes são de três categorias: paternais – como Manuel
Bandeira e Gilberto Amado; fraternais – como Ribeiro Couto e Afonso
Arinos; e filiais – como os Odylo’s Boys. Todos esses amigos se compraziam
na sua louvação – dele e de Nazareth. É interessante recordar a maneira amorável e paternal com que o tratavam Gilberto Amado e Manuel Bandeira. A 11
de março de 1963, escrevia Gilberto a Manuel: “E... que dizer, Manuel I do
Brasil, do nosso filho único, na sua tarefa de reerguedor, de ressuscitador?”
Manuel fazia poemas a Nazareth:
Nossa Senhora me abraçou,
Sorrindo, disfarçada em rara
Terrena forma nordestina.
E a minha alma se iluminou,
Como jamais se iluminara,
Recebendo a bênção divina.

Martins Napoleão, alto poeta, do Piauí, como Odylo, mandou-lhe
também um soneto:
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Li tua poesia em mãos do Dante.
Não teus versos, mas tua poesia
Aquela que nos vem no puro instante
em que o barro mortal, que é forma fria,
ao contato de Deus se torna arfante.
(Assim no peito o coração, no dia
em que se aquece trêmulo diante
do misterioso pão da Eucaristia).
Achaste a Poesia verdadeira
que entre sombras eternas se insinua
até chegar à nossa triste poeira.
A terrível espada do anjo forte
que, atravessando a nossa carne nua,
só nos fere de amor em vez de morte.

Outro soneto, quando ele completou cinquenta anos, inspirou Odylo a
Carlos Drummond:

SONETO DE ODYLO E NAZARETH
De mirante no sítio do Rocio
Odylo vê o mundo – campo largo,
campo-maior, onde se estende o fio
da completa existência, e, suaveamargo,
o fruto de viver se colhe: sabe
a tudo que foi sonho e, ainda sonho,
vige, esperança eterna, que não cabe
no tempo o ser, e o vinho no vidonho.
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Odylo e Nazareth, tão irmanados
que um não é sem o outro, na paisagem
de filhos e trabalhos ajustados
ao desígnio de Deus: em clara imagem,
feita de transparência e aberta em flor,
nos dois se grava esta lição: Amor.

Guimarães Rosa, em carta, dizia-lhe: “Você escreveu seu livro para o
Juízo Final. Você é um dos seis melhores, maiores poetas nossos.”
Também entre os portugueses fez grandes, incontáveis amigos. O seu
aprendizado de Portugal “foi um milagre de criação cultural e humana”.
Espalhou livros e amigos por todo o velho Portugal. E os críticos, como João
Gaspar Simões, Natércia Freire, Helena Cidade Moura, João Maia, José Blanc
de Portugal disseram todo o bem que se pode dizer do homem e do escritor. E
Vitorino Nemésio mandou-lhe poemas quando ele partiu de regresso do Rio:
Odylo, adeus! Odylo, esperança!
Volta breve! – Volto não!
– Lisboa está uma criança,
É São Luís do Maranhão:
Sobrado no peito,
Mirante no olhar;
Querendo palmeiras dá-se um jeito,
Cada alfacinha um potiguar.
O mais, Odylo, é meu chorar!

Até o irmão, José Costa, embora reconhecendo que só raramente santo
de casa faz milagre, elogia-lhe a inteligência, a bondade, a tolerância, o suave
convívio, sem um grito, sem uma palavra grosseira, calando quando não gostava. E conclui o seu depoimento fraternal: “Não é por ser meu irmão, mas
aos que são seus amigos e aos indiferentes digo apenas: – aí está um homem
que não mudou, tem uma porção de filhos, fora os que Deus levou, mas continua puro, absolutamente puro. Santo de casa que faz milagre...”
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Sensível às solicitações do tempo e do espírito, percorreu, ágil e lúcido,
vários caminhos: o da imprensa (isento da fascinação profissional da facilidade no julgamento e na ação); da Política (e embora militando alguns anos na
UDN, não se deixou impregnar do calvinismo udenista); o da vida pública
(sem se deixar contaminar da ambição perturbadora do Poder).
E Odylo Costa, filho, ama a vida pública, ama o Jornalismo; ama
sobretudo a Liberdade e a Democracia. Mas não foi para nada disto que ele
nasceu. Ele nasceu para a Poesia: a Poesia está no seu sangue – é a sua Vida e
o seu Destino.
A Pasárgada deste poeta situa-se na infância, cada vez mais longe – ó
determinação irrecorrível do Tempo! – com suas águas, árvores e pássaros. E
ele se compraz no exercício proustiano da evocação das cidades (as Combrays
do seu sensível coração), onde lhe amanheceu o espírito de “menino chorão”
e rapazinho de cara redonda e riso aberto, cuja topografia, cuja paisagem e
cuja história estão sempre presentes à sua memória, porque incorporados às
profundas subcamadas anímicas do seu ser.
Deixando-nos ir ao passado, e no meio das recordações e saudades,
convocando as imagens e os dias que lhe foram mais gratos, vamos deparar o
seu momento mais feliz: 6 de janeiro de 1942. Nos campos de Campo Maior
deu-se o suave milagre: o seu casamento com Nazareth, a linda filha de D.
Sinhazinha, a quem ele, cinco anos depois, e, com afeto filial, ofertando-lhe
um livro, declarava não se cansar de agradecer a Deus – e a ela também – a
companheira de seu Destino.
E Nazareth não foi só isto: boa, doce e tranquila, de uma suave e autêntica beleza, sem artifício e sem ostentação, foi também a dona da sua Vida e a
fiandeira de sua glória.
Manuel Bandeira abençoa-os no dia do casamento.
Vai a bênção que pediste.
Mas a bênção maior é
Ganhar em Natal tão triste
Maria de Nazareth.
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Casados e contentes, Nazareth e Odylo – ó originalíssimo espírito de
aventura da mocidade! – meteram-se na cabine de um caminhão F.N.M. – e
partiram em viagem de núpcias, pelas ásperas e magras estradas do Piauí e
Ceará – deixando para trás os brejos e as águas do Parnaíba, caminharam para
os largos campos e as serras azuis do sertão do Nordeste – a paisagem clara e
limpa diante dos olhos, a esperança e a alegria no coração – rumo da Vida e
da Felicidade.
Em êxtase lírico – diante de Nazareth – seu único Amor e sua Musa
– Odylo Costa, filho, abre um novo capítulo na sua bela carreira: vê crescerem, em tomo do casal feliz, os filhos numerosos, que vão compor o lar
harmonioso e fecundo de Santa Teresa. Esses filhos, muitos e queridos –
sol das suas manhãs, alegria das suas tardes, estrelas de sua vida (e quero
exaltar particularmente aquela que é minha afilhada, a linda e doce Antônia,
que, como Nazareth, palmeira alta e graciosa que também ascende a verde
trança para o tempo), compõem e completam a harmonia da incomparável
Casa da Montanha.
Cria-se, então, em torno de Nazareth – tão linda que Ribeiro Couto a
chamava de “Miss Teresina” – uma nova devoção – a devoção da grei da Rua
Áurea – e da Santa mais bonita do mundo, “Santa Nazareth”, como a denominava Gilberto Amado. Todos nós, os amigos de Odylo, ou seu Fã-Clube,
como prefere o presidente Austregésio de Athayde, todos nós pertencemos à
nova devoção dessa família de Boasgentes, consanguínea dos Bonsdeuses,
como lá diz na sua linguagem roseana o ex-governador José Sarney. Essa
nossa devoção particular tem uma imagem central: “Santa Nazareth”, amada
de todos, cantada em prosa e verso.
Esse ser privilegiado que é Nazareth – cuja magia a todos alumbra e
domina docemente – ó luz amanhecente do claro dia! – é a chave do segredo
de todos os êxitos do novo acadêmico. Todos sabemos a importância que
têm as grandes mulheres na vida de seus maridos ilustres.
Em Nazareth – companheira, Musa e Felicidade de Odylo Costa, filho,
– dona modesta e silenciosa desta bela noite de consagração pública de seu
companheiro, desejamos festejar o espírito, a beleza e o devotamento das brasileiras admiráveis que têm sabido acompanhar a vida pública dos homens
ilustres do Brasil, cooperando silenciosa mas eficazmente para o seu triunfo.
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E nela, na sua doce e bela imagem de Rainha e Santa, concentramos a nossa
louvação e a nossa gratidão.

A VISITA DO SOFRIMENTO
Homem feliz – amado dos amigos, respeitado e admirado de toda
gente, querido de todos os seus – pais, irmãos, mulher e filhos, Odylo Costa,
filho, vivia contente na sua casa de Santa Teresa – quando um dia, de repente,
o sofrimento na sua expressão mais dilacerante lhe bateu à porta, com a morte
de dois filhos. A sombra da tragédia baixou sobre o seu lar feliz, sem remédio
e sem consolo.
Da morte de Maria Aurora, de cujos lindos olhos e de cujo constante
sorriso guardo doce recordação, Odylo mesmo conta a história.
“Minha filha viveu doze anos e, deles, onze foram para os pais de
desengano e aceitação.” Que doçura, que carinho, que terna atenção guardavam eles para aquele anjinho enfermo, cuja vida se concentrava apenas nos
lindos olhos e no suave sorriso! Sua morte foi sombra que desceu melancólica
sobre Nazareth e Odylo para a vida.
Mas a perda do “seu menino”, essa foi dramática e brutal, dor que
ultrapassa a capacidade de resistir da força humana! Eu, que privara com
Odylinho vivo, discreto e amado, tendo viajado juntos e juntos passado dias
cordiais de suave convívio, na paisagem maternal de minha terra, entre gente
nossa – conheci antes de meus compadres queridos o terrível golpe que os
feriu, e que comoveu o País. Odylo, sereno e forte, comenta ele próprio, a sua
grande dor, diante do filho assassinado:
“Digo-lhes uma coisa. Eu levo a minha dor devagarinho, não me faço
de tolo com ela, isso jamais. Para que ensaiar rebeldias inúteis? Trato-a de
leve, bem de leve, de mais leve (para que ela me deixe viver e cuidar dos
outros).” Mas, refletindo como homem do seu tempo e da sua gente, ele, em
vez de ressentido e revoltado, tem um pensamento generoso:
Do fundo da minha dor humana, nestes dias que se abateram sobre um
homem que sempre pensou mais nos outros do que em si, eu me julgo no
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direito de, como pai de Odylo Costa, neto, o menino que morreu como um
homem em defesa da sua hombridade de homem, da sua humanidade
de homem, dirigir um apelo aos milhares de filhos da mesma Pátria que pensaram com emoção no sacrifício de meu filho. Demos um sentido a esse sacrifício, fruto de bem humano e essa pobre semente de sangue humano.
Olhemos para os outros meninos. Salvemos os outros meninos.

Manuel Bandeira – o grande poeta, o maior amigo – explica o singular
fenômeno:
[...] aquele martírio da filhinha doente, anos e anos, e depois o assassinato
do filho mais velho, assaltado na rua, em Odylo desabrochou uma série
de poemas admiráveis. E o romancista foi também reconduzido ao
romance pelo filho. O filho morto lera os originais inacabados de sua
novela – gostou e pediu-lhe que terminasse o livro – e Odylo Costa,
filho, concluiu e publicou a sua obra-prima. Quer dizer, o seu menino fez
o milagre e reconduziu-o à Literatura e à Glória.

Além disto, Odylo transformou o golpe trágico que o ferira num gesto
generoso: a defesa da criança abandonada – e dessa campanha resultou a sensibilização do poder público e da opinião nacional com a criação imediata da
Comissão de Bem-Estar do Menor. Embora, anos passados, tudo continue na
mesma, como sói acontecer no Brasil.

AS RAÍZES DO ESPÍRITO
É permanente a presença do Maranhão e do Piauí na inteligência e na
sensibilidade, quer dizer na obra e na vida do Sr. Odylo Costa, filho.
O oxigênio inicial, que ele respirou na Rua da Paz, 82, impregnou-lhe
o corpo e a alma. Foi ele decerto que lhe nutriu as raízes mais fundas do espírito, fixando-lhe a memória profunda do ser no meio ilustre da terra maranhense. Aliás, a atmosfera cultural de São Luís, que Graça Aranha evoca nas
suas Memórias com tão vivo colorido e tão clara luz, sempre foi propícia ao
florescer da inteligência.
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Tempo houve – e que infelizmente já vai longe – em que na bela cidade viveram juntos alguns dos homens mais ilustres do Brasil: João Francisco
Lisboa e Odorico Mendes, Sotero dos Reis e Gonçalves Dias. E confirmando, bem mais tarde, sua famigerada tradição ateniense de cultura, de lá vieram
um Gomes de Sousa, um Graça Aranha e um Tasso Fragoso, um Artur e um
Aluízio Azevedo, um Coelho Neto, um Humberto de Campos, um Viriato
Correia, um Josué Montello... Era terra clássica de helenistas, de latinistas e
de vernaculistas; de matemáticos e de filósofos; de poetas e de escritores. E
foi sempre terra que se orgulhou de falar bem o seu vernáculo com limpidez,
elegância e correção.
Examinando as condições de formação do Maranhão, é fácil compreender e explicar o fenômeno. Veríssimo lembrou algumas das circunstâncias que
lhe facilitaram esse privilégio: a posição geográfica que o aproximava da
metrópole; a boa qualidade dos povoadores; a influência cultural dos jesuítas;
os sentimentos cívicos que se nutriram nos estímulos pugnazes das lutas contra as invasões estrangeiras; os privilégios políticos e nobiliárquicos; a abastança dos grandes proprietários da terra...
Narrando, aliás, a história da expedição de João de Barros, o biógrafo
do donatário da Capitania do Maranhão, Manuel Severim de Faria, cita fatos
que permitem compreender até certo ponto a origem do prestígio da afortunada gleba de João Barros. “Neste tempo – diz ele – quis el rei D. João III
mandar povoar a província de Santa Cruz, vulgarmente chamada Brasil, que
Pedro Álvares Cabral, levado da força dos ventos, descobriu nas primeiras
praias do Novo Mundo, indo para a Índia, no ano de 1500.” E adiante acrescenta, referindo-se a João de Barros: “Era a capitania, que lhe coube por sorte,
a do Maranhão, parte setentrional do Brasil, e a mais enobrecida dele em
grandeza de rios, fertilidade de plantas, abundância de animais, e fama de
riquissímas minas.” Havia de ser forte, pois, o seu poder de sedução. É certo
que Vieira, que desembarcara nas praias de São Luís em 1633, não era otimista na descrição dos nossos povoadores: “Os povoadores, que se mandam
para as mesmas terras, são os criminosos e malfeitores, tirados do fundo das
enxovias, e levados a embarcar em grilhões.” Mas o próprio Lisboa, após
pacientes pesquisas, procurou reabilitar esses malsinados povoadores.
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No V Livro das Ordenações do Reino verificou Lisboa que a pena de
degredo estava cominada para 250 delitos – e destes os mais frequentes eram
“pecados veniais contra os bons costumes, delitos de opinião e pensamento, o
exercício de profissões privativas de um sexo pelo outro, bem como os
embustes e as mistificações dos feiticeiros, dos alcoviteiros e dos adivinhos”.
Se assim acontecia, como provou Timon, os degredados que vinham para o
Brasil não eram propriamente criminosos e malfeitores, como dizia Vieira,
mas homens de imaginação, inclinados ao ócio, à poesia e à revolta... Deviam
gerar, por conseguinte, como geraram, intelectuais e conspiradores, políticos e
poetas... mistura espiritual que gerou o povo do Maranhão.
Por isso mesmo, quando visitei – e quantas vezes! – a bela cidade de
São Luís, ao contemplar-lhe a graciosa paisagem de luzes claras e tranquilas,
eu sempre me transportava inevitavelmente ao passado, que era a atmosfera
específica de sua vida. Lá longe, na larga baía de São Marcos, eu tinha de
repente a ilusão de surpreender ainda velejando as caravelas de João de Barros,
de Aires da Cunha, de Fernão D’Alvares de Andrade... e as naus audazes de
Alexandre Moura expulsando as frotas invasoras dos franceses... e as quilhas
holandesas, bordejando lá fora, ao vento do largo, sob o acompanhamento
alvoroçado dos tubarões vorazes...
Desbotada e triste como uma gravura antiga da era colonial, São Luís
conserva as rudes torres de paredes patinadas, e os casarões de azulejo, os
tetos cobertos de limo, e as ásperas ladeiras de lages rugosas, como há um
século, como há dois séculos, como há três séculos, como nos tempos primitivos de Vieira ou nos tempos inquietos de Lisboa... Naquela pracinha alegre,
que se debruça sobre o mar, “onde palmeirinhas de ariri abanam, ciciando, as
comas verdes, orfãs e nuas de sabiás”, Gonçalves Dias desce de uma palmeira
de mármore, para passear, na calçada da Igreja, “dando o braço a umas senhoras, conversando alegre e satisfeito, sem deixar rever o menor vislumbre
daquela melancolia e desesperação que nos revela em seus mimosos versos”,
como naquela noite da Festa dos Remédios que Timon descreveu com o
colorido gracioso e a maliciosa minúcia de um precursor da crônica mundana.
Odorico Mendes, no sólido granito da sua herma, tem o ar de quem recita em
voz baixa Homero no original com sisuda compenetração. João Francisco
Lisboa aparece à porta do n.º 67 da Rua Formosa, para distribuir o último
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número de O Brasileiro... Por que será que o Padre Vieira não veio hoje repetir para nós aquele seu famoso sermão da Igreja da Sé?...
“Sabeis, cristãos, sabeis, nobreza e povo do Maranhão, qual é o jejum
que quer Deus de vós esta Quaresma? Que solteis as ataduras da injustiça, e
que deixeis ir livres os que tendes cativos e oprimidos”...
“Nada de tertúlias”, diz o Sr. Odylo Costa, filho,
[...] nada de arcádico. Abaixo essa falsa imagem! Repara-se. Com João
Lisboa nasce uma nova prosa, feita de amplidão, de majestade – e de graça.
Com Gonçalves Dias, a Poesia romântica. A Poesia romântica? A própria
Poesia brasileira. Com Sotero dos Reis, uma nova gramática. Com Aluísio
Azevedo, um novo romance. Com seu irmão Artur, uma nova comédia.
Com Celso de Magalhães, uma ciência do folclore. Com Nina Rodrigues,
uma ciência do negro. Raimundo Correia é o primeiro parnasiano. Graça
Aranha rasga, num grande gesto, o fardão acadêmico para se incorporar à
revolução modernista. Da convicção filosófica de Teixeira Mendes se tinge
a República ao nascer. E Sousândrade adivinha, nas iluminações doidas de
precursor, as formas de amanhã.

Essa a atmosfera cultural da cidade em que nasceu o novo acadêmico
que hoje recebemos. A grande força, confessa ele, é a do primeiro ar que
respiramos.
Mas o Sr. Odylo Costa, filho, mal completara cinco anos, foi morar na
beira do Parnaíba, primeiro do lado maranhense, depois, defronte, em
Teresina, de onde atravessava o rio para férias no Olho d’água da Prata, ou
aos domingos na vila fronteira de Flores.
Assim nasceu e viveu sua infância o poeta Odylo Costa, filho, – entre o
Piauí e o Maranhão. O Piauí frequentou-lhe ternamente a memória e o
Maranhão fixou-lhe no espírito e no coração a sua poderosa influência. Aliás,
as “águas do norte”, como as denomina o Sr. Sarney, vindo do Piauí, atravessando o Maranhão e atingindo as “matas submersas” do Pará, geram uma cultura singular: a cultura dos homens que conhecem simultaneamente a civilização do couro e a civilização humanística da melhor tradição luso-brasileira. É
da fusão maravilhosa dessas influências simultâneas que nasceram para o
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Brasil esses famosos frutos da dualidade cultural do Piauí – Maranhão, chamados Humberto de Campos, Deolindo Couto, Carvalho Neto, Francisco
Pereira da Silva, Martins Napoleão e Odylo Costa, filho, – essa estranha flor
humana, da Arte, da sensibilidade, do pensamento político e da ação pública.
Todos eles são filhos da fusão ecológica, sociológica e intelectual das
duas regiões vizinhas que se completam e enquadram no esforço comum da
preparação de homens para o Brasil.

ITINERÁRIO
Para ser sistemático e claro, quero dar-vos aqui o itinerário que o Poeta
percorreu do nascimento à imortalidade. Quer dizer, a sua ficha de identidade
literária e civil.
Odylo de Moura Costa, filho – filho do casal Odylo de Moura Costa e
Maria Aurora Alves Costa, nasceu em São Luís do Maranhão, a 14 de dezembro de 1914. Estudou as primeiras letras no Colégio do Sagrado Coração de
Jesus, em Teresina, e o ginasial no Liceu Piauiense.
Em março de 1930, Maranhão e Piauí ficavam para trás e Odylo Costa,
filho, em companhia dos pais, chegou ao Rio de Janeiro, bacharelando-se em
Direito, pela Universidade do Brasil, em dezembro de 1933. Desde os 16
anos, porém, já se revelara no jovem maranhense a vocação de jornalista, vocação que após vagos ensaios provincianos, encontrou seu primeiro abrigo nas
colunas do Jornal do Commercio, em 1931, pela mão amiga de Félix Pacheco.
Estreando na Literatura em 1933, com as páginas de Graça Aranha e
Outros Ensaios (que inicialmente se denominava Analecta), obteve nesse
mesmo ano o Prêmio Ramos Paz, da Academia. Editou em 1932, também,
uma Selecta Cristã, pela Livraria Católica.
Em 1936, em colaboração com Henrique Carstens, publicou o Livro
de Poemas de 1935, seguido nove anos mais tarde de um volume intitulado
Distrito da Confusão, coletânea de artigos de jornal em que fazia a crítica do
regime ditatorial, nos duros dias de 1937. Desde então não publicou mais
nenhum livro, dedicando-se quase integralmente ao Jornalismo, onde revelaria
espírito de renovação e modernidade.
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Redator do Jornal do Commercio até 1943, foi sucessivaniente fundador e diretor do semanário Política e Letras (de Virgílio de Melo Franco),
redator do Diário de Notícias, diretor de A Noite e da Rádio Nacional, chefe
da redação do Jornal do Brasil, de cuja renascença foi um de seus milagres,
diretor da Tribuna de Imprensa, diretor da revista Senhor, secretário do
Cruzeiro Internacional e diretor da redação de O Cruzeiro, e novamente redator do Jornal do Brasil.
Em 1949 teve representada uma peça infantil, “O Balão que Caiu no
Mar”, inspirada em poema de Manuel Bandeira.
Em 1952 e 1953 fez crítica literária no Diário de Notícias, onde também criou e manteve, com Eneida e Heráclito Sales, a seção Encontro
Matinal, além de assinar crônicas diárias na Tribuna de Imprensa.
No governo Café Filho foi secretário de Imprensa da presidência, e instituiu, no Catete, os famosos “almoços de intelectuais do presidente”, diretor
da Rádio Nacional e superintendente das Empresas Incorporadas ao
Patrimônio da União.
Em 1965 – 1966 foi Adido Cultural à Embaixada do Brasil em
Lisboa. Regressando, em maio de 1967, recusou o convite do Presidente
Costa e Silva para diretor da Agência Nacional, preferindo a direção, em São
Paulo, da revista Realidade, que deixou para assumir, no ano seguinte, a direção da Redação, no Rio, da Editora Abril.
Eis aí, em rápida síntese, a biografia do Sr. Odylo Costa, filho –, e o
seu itinerário de homem público e escritor.

JORNALISTA
Odylo Costa, filho, tudo o que faz, segundo observação de Manuel
Bandeira, o faz com amor. E a sua atividade jornalística foi sempre um ato
de amor.
Ele soube ser, em todos os jornais em que militou, “um abridor de
caminhos”, “um doador de sangue novo”. Entrasse num jornal, por mais
velho e quadrado que ele fosse, Odylo o renovava, o rejuvenescia, o transfigurava. Fazia imediatamente o milagre da metamorfose material e literária. E fez
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escola: além disto, aliciador e aglutinante, criava equipe de jovens colaboradores. Os chamados Odylo’s Boys, que aí estão espalhados pela imprensa brasileira, são prova singular da sua capacidade de seleção e de comando.
Autêntica vocação de líder conseguia, com mansa decisão, que os companheiros se identificassem com as tarefas comuns e trabalhassem ao seu lado com
entusiasmo, lealdade e alegria. Os jovens jornalistas formados nessa bela escola em que “se aprendia fazendo”, são hoje legião. Exerce ao mesmo tempo,
com exemplar competência, as diferentes especialidades do ofício. É um fabuloso “fazedor de jornal” – ele, sozinho, sabendo desempenhar todas as tarefas
profissionais, das mais árduas às mais frívolas.
Rachel de Queiroz apontou-o como o mais completo dos jovens jornalistas – e explicou, clara e afirmativa:
Haverá outros, grandes articulistas; haverá outros, fabulosos repórteres; haverá
grandes organizadores, campeões de vendagens, gênios de manchete. Mas que
reúna em si o complexo dessas qualidades todas, em alto nível; sendo um
homem de cultura e bom gosto, ter aquele seguro instinto do que deseja o leitor médio de jornal; sendo indiscutivelmente uma pessoa de intelligenzia,
saber fazer um jornal que satisfaça a todos os gostos de público – ele é esse.

Nas páginas esquecidas dos jornais em que militou – Diário de
Notícias, A Tribuna de Imprensa, Jornal do Brasil – nas revistas: Senhor, O
Cruzeiro, Realidade – reside a melhor substância, e a mais numerosa, da sua
personalidade: da sua imaginação, da sua sensibilidade, da sua capacidade, a
voz mais autêntica da sua tríplice vocação de homem público, de político,
de escritor.
A transformação do Jornal do Brasil foi um dos seus momentos felizes,
como momentos felizes do seu fecundo labor mental, da sua dinâmica atividade profissional foram a sua meteórica passagem por O Cruzeiro, Senhor, e
Realidade.
Mas, além de dinâmico renovador, Odylo Costa, filho, foi a aptidão
mais ampla de jornalista que até hoje possuímos: secretário, editorialista, articulista, repórter, cronista, crítico literário, ensaísta. Tudo que no jornal apresenta a marca viva de uma personalidade de dimensões surpreendentes. E que
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admirável estilo o deste jornalista! Que fluência, que graça, que correção e que
simplicidade! Um estilo límpido e elegante, original e escorreito, rigorosamente literário, sem literatura, despojado e lúcido. E foi do fundo palpitante
e sedutor desta profissão árdua e bela – exercida com tanto fulgor, devoção e
dignidade – que emergiram o escritor, o novelista, o poeta.
Confessou ele certa vez que em “cada jornalista há um escritor que não
se cumpriu”. Esquecia-se o Sr. Odylo Costa, filho, de que o jornal não foi
jamais uma frustração para as vocações literárias, mas uma autêntica escola de
escritores: Machado de Assis, Rui Barbosa, José do Patrocínio, frequentaram
essa escola.
Esta noite nos prova evidentemente o contrário do que ele afirmou: o
escritor se cumpriu – e generosamente – no jornal e fora dele – no livro, e a
Academia o compreendeu e coroou merecidamente.
Com que emoção recordastes, certa vez, aquela noite de 1931 em que
Félix Pacheco vos chamou à sua casa e iluminou vossos 16 anos com a notícia
de que no dia seguinte começaríeis a trabalhar, como repórter, no Jornal do
Commercio! Oh!... vossa primeira noite de plantão, o vosso nome impresso
na tabela de reportagem! O aprendizado nas mesas da redação e não nos bancos da Universidade, como hoje! Que bela e útil escola! A vida é boa! A vida é
bela, Sr. Odylo Costa, filho, e está repleta de nobres e generosas lições, que
são, afinal, estímulo e compensação para aqueles, como vós, que realizam suas
tarefas com amor!

O FICCIONISTA
Quem conhecia o jornalista – a imaginação, a fantasia, o justo senso da
realidade, a capacidade de penetrar as subcamadas profundas dos seres e dos
fatos – poderia adivinhar o ficcionista que nele morava, escondido e calado.
O narrador havia de ser, por força, o prolongamento do repórter. E principalmente do cronista ágil, fluente e coloquial, dotado de senso de humor, de ironia sem sarcasmo, de vocação dramática e manso lirismo, amorável e unânime,
cobrindo pessoas e fatos. O seu estilo ágil, lépido, enxuto e tão pessoal, segredo dos seus dons inatos de escritor – indicava naturalmente a aptidão artesa535
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nal do novelista, que se ocultava nele. Até que um dia, mostrando uma história inacabada a Odylinho, este gostou e pediu-lhe que a terminasse – e, ainda
em honra do filho morto, ele publicou uma novela que é A Faca e o Rio,
seguida, logo depois na edição portuguesa de outra: A Invenção da Ilha da
Madeira. Por fim, deu-nos um conto de Natal: História de Seu Tomé Meu
Pai e Minha Mãe Maria. Essas três novelas – singularmente diferentes no
fundo e na forma – são três admiráveis amostras da vocação ficcional do Sr.
Odylo Costa, filho.
A Faca e o Rio – segundo confessa o Autor – foi inicialmente crônica;
desta evoluiu para roteiro de cinema; e acabou, a pedido do seu menino, sendo
a extraordinária novela que a crítica literária, unânime, louvou e consagrou.
A história telúrica de João da Grécia e Maria – uma autêntica tragédia
grega, na sua gratuita naturalidade – é a história do amor tardio de um velho
por uma moça simples e bela. O caso de João da Grécia e Maria, que se desdobra, fluente e natural, num clima de pastoral dentro da paisagem gorda e
funda dos vales, dos rios e das matas do Norte, resulta um drama comovedor
e empolgante.
Os episódios das águas do Piauí – como o idílico banho de rio de
Maria – são humildes poemas de amor. As cenas que se passam na Amazônia,
autênticas e rudes na sua dramaticidade, são por si sós todo um forte romance: o romance da ambição e do ciúme. E se a história é bela e apaixonante
com seus tipos e suas paisagens, seus episódios marginais e sua central e unânime força telúrica, o estilo em que foi escrita é dos mais despojados, límpidos e fortes. O movimento do estilo corresponde ao movimento do pensamento do autor. E, como queria Jules Romain, a imagem que nos sugere é a
de uma mansa voz, com a sua modulação e o seu timbre adequado. A técnica
cinematográfica da narração, resultou, nas mãos ágeis do Sr. Odylo Costa,
filho, um achado.
A graça ligeira e alada, a língua destra e segura, a expressão exata e pura,
são, de resto, o segredo da força e da beleza literária das suas outras duas
novelas: A Invenção da Ilha da Madeira e História de Seu Tomé Meu Pai e
Minha Mãe Maria. Na Invenção da Ilha da Madeira, com o dom da inovação
e da fantasia, num verdadeiro estado de exaltação lírica, ele põe São Pedro – o
santo de sua devoção particular – a defender perante Deus a conveniência de
536

RESPOSTA DO SR. PEREGRINO JÚNIOR

537

entregar a ilha da Madeira aos pescadores portugueses. “E Jesus, com extrema
doçura, curva a cabeça: ‘– Faça-se’. E foi assim que, numa certa manhã de
outrora, Deus entreabriu os dedos da Sua grande mão fecunda, apartou a
bruma e permitiu aos barcos portugueses inventarem a Ilha da Madeira.”
A terceira novela é delicado monólogo – a narração coloquial da história do Pai e da Mãe do protagonista, e aqui ainda uma vez aparece a figura
dramática de João da Grécia – no meio das aflições e das doçuras, entre revoltosos armados e rudes caboclos pacíficos da beira do rio, em que se desdobra a
vida simples, do quotidiano triste daquela humanidade tão boa, humilde e
pobre, que habita geralmente a ficção e a lembrança do Sr. Odylo Costa, filho,
– contador de histórias como poucos no Brasil de hoje, de ontem, de sempre.
Admirável, este narrador fluente e exato que consegue fazer viver, no seu
mundo rural do Piauí, gente que poderíamos chamar de bíblica, como propôs
a autora de O Quinze, como numa palpitação de Beleza e de vida autêntica.

O POETA
Antes da Semana de Arte Moderna, no Brasil, Poesia era geralmente
sinônimo de soneto. Nem havia brasileiro digno deste nome que se atrevesse a
ingressar na carreira das Letras sem levar na bagagem meia dúzia de sonetos
mais ou menos lapidares. Só dois escritores, naquele bom velho tempo, inauguraram sua carreira literária, sem o indispensável estágio no soneto: Euclides
da Cunha e Afrânio Peixoto. Todos os outros, inclusive Coelho Neto, cujo
soneto “Mãe” se não existisse não faria falta à sua obra, iniciaram as suas atividades literárias perpetrando os quatorze versos parnasianos, de rimas ricas e
chave de ouro. Daí ter afirmado certa vez Américo Facó que nós possuímos
uma Literatura de sonetos. Ainda que maliciosa e irônica, a observação não
deixará de ser válida.
Realmente, até 1922, pelo menos, os nossos poetas só sabiam fazer
sonetos, fossem eles românticos, parnasianos ou simbolistas. E, posto não
tivéssemos ainda grandes poemas, já possuíamos dúzia e meia de sonetos
famigerados. Todos os poetas brasileiros, e isto com visível escândalo dos que
se penitenciavam de idêntico pecado, começavam sempre, invariavelmente,
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rimando sonetinhos pouco mais ou menos líricos. A indústria nacional do
soneto, que, mesmo sem o protecionismo das tarifas alfandegárias, prosperava
assustadoramente, era um exemplo de organização e eficiência.
O mais curioso, nessa manufatura brasileira, era que os fabricantes só se
preocupavam, na realização das suas obras-primas, com duas coisas: a “chave
de ouro” e a “rima rica”. Achada a “chave de ouro” – Eureka! – o poeta abria
sobre as pernas o Dicionário de Rimas, e com mão diurna e noturna pacientemente ia catando as palavras raras que, enfileiradas e bem comportadinhas,
deviam constituir, um dia, a glória da Literatura Nacional.
O amor da rima rica era tal, entre nós, que um poeta de São Paulo,
segundo contava Guilherme de Almeida, levou três anos com um soneto
interrompido, à espera de uma palavra que rimasse com “lâmpada”. Afinal,
após tantos anos de paciente pausa, tendo ido à Europa e voltado, o homem
do soneto, ao encontrar o grande poeta de Raça, do Triângulo, abrindo-lhe
os braços na efusão de um vasto gesto de cordialidade, gritou-lhe com entusiasmo delirante:
– Achei!!!
– ?!...
E imediatamente acrescentou, explicando o mistério da sua frase cabalística:
– Achei, meu caro poeta. Achei, afinal, uma rima para “lâmpada”: –
“vâmpada!!” Estupenda! É o nome de uma tribo da Ásia. Agora já posso acabar o meu soneto!
E despediu-se cheio de lírica alegria.
Apesar disto, ou por isto mesmo, o soneto gozava, entre nós, de um
largo prestígio. E havia, no Brasil, sonetistas muito conceituados. Daí não
existir no País um só poeta que não tivesse o seu soneto célebre, O soneto, na
vida dos nossos poetas, era uma fatalidade. Desde Olavo Bilac (Ora, direis,
ouvir estrelas...) até o Noronha de Gouveia do “Periscópio” (Anda, vem cá,
deixa de prosa...) todos os poetas da praça perpetraram quatorze versos notáveis, com uma boa “chave de ouro”. Havia, até, alguns poetas que só eram
conhecidos pelo soneto fatal. A este número pertenceram Anibal Teófilo (“A
Cegonha”) e Júlio Salusse (“Os Cisnes”). Por este lado a moda do soneto
teve a sua utilidade: salvou do anonimato alguns vates que nasceram com o
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precário destino de morrer ignorados. Isto é, deu nome aos Soldados
Desconhecidos da Poesia...
Mas o soneto afinal desgastou-se. Mais do que isto: desmoralizou-se –,
e desapareceu. O Modernismo, agressivo e demolidor, combatendo-o com a
habitual veemência, colocou-o fora de moda e fora de forma. A saturação era
unânime. Ninguém mais ouviu falar dele... Sobreveio o melancólico crepúsculo, que apagou durante quarenta anos o soneto do firmamento da Poesia
brasileira. De repente, Odylo Costa, filho, retoma-o na sua pureza e graça, e,
corajosamente, o recupera. Recuperou-o, reabilitou-o e preservou afinal, convenhamos, uma forma poética de corte clássico na velha tradição luso-brasileira. E cada soneto de Odylo Costa, filho, é uma pequena obra-prima.
Gostaria de, como exemplo, e isto seria uma pura delícia, repetir-vos aqui
todos os seus sonetos, que o situaram, como queria Guimarães Rosa, entre os
cinco ou seis maiores poetas do Brasil, mas vou citar apenas os sonetos preferidos por Manuel Bandeira e o próprio Guimarães Rosa.
Bandeira preferia “Soneto de N. Senhora do Bom Parto”:
Adolescente era a palmeira esguia
de tranças. Mas no mel do seu cabelo
tal mistério morava que de vê-lo.
a alma desesperada renascia.
Era a Beleza? A simples alegria?
Era a presença do sutil desvelo?
Era a graça, era o corpo, era a Poesia?
Era a saudade do materno zelo?
Era a esperança, a fé, a caridade?
Impossível dizê-lo com certeza.
Mas nela havia tanta eternidade
Que pôs Nossa Senhora do Bom Parto
Nove bocas em torno à nossa mesa
E uma sombra perene em nosso quarto.
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Guimarães Rosa encantava-se com “Soneto da Fidelidade”:
Não receies, amor, que nos divida
um dia a treva do outro mundo, pois
somos um só que não se faz em dois
nem pode a morte o que não pôde a vida.
A dor não foi em nós terra caída
que de repente afoga mas depois
cede à força das águas. Deus dispôs
que ela nos encharcasse indissolvida.
Molhamos nosso pão quotidiano
na vontade de Deus, aceita e clara,
que nos fazia para sempre num.
E de tal forma o próprio ser humano
mudou-se em nós que nada mais separa
o que era dois e hoje é apenas um.

E, agora, estes, que são do meu particular agrado: “Soneto de amor carnal”:
Há, neste amor carnal, esquecimento.
Vem de repente, bruto como a sede,
e desfaz sob a chuva e sob o vento
os afrescos e as sombras da parede.
Desmancha-se o mortal encantamento
na unidade da trama de uma rede
de veias. Desce o nada. E esse momento
é um copo d’água para a eterna sede.
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Mas o que pacifica, o que transcende
e faz da vida um vinho sempre lúcido,
é a confusão das almas na saudade.
Ela que em teu cabelo a luz acende,
que o mundo a nossos olhos faz translúcido
e transverbera o chão na eternidade.

Também me encanta o “Soneto de Jó”:
Este grito, que é rio amargo, choro
que não é meu apenas, mas de todos
que o filtro das insônias decantou,
ouve-o, Senhor, que é grito de infelizes.
Perdi-me e Te procuro pela névoa,
no céu em fogo, no calado mar
a Teus pés volto. Faça-se o que queres.
Tanto me deste que por mais que tires
sempre me resta do que Tu me deste.
Deus necessita do perdão dos homens
e é esse perdão que venho Te trazer.
Com o coração rasgado, mas ao alto,
Senhor, Te entrego os filhos que levaste
pelo amor dos meus filhos que ficaram.

E ainda este – “Soneto maranhense”:
Ai terra que me dói, meu brejo escuro;
xexéus nos ninhos do buritizal.
Na lagoa as mulheres batem roupa
numa nudez sem pejos e sem gritos.
541

541

542

RECEPÇÃO DO SR. ODYLO COSTA, FILHO

Nascem de novo os olhos de eu menino.
Cavam os braços a levada funda.
Correm, ferozes, jacarés no choco.
Na lama do curral, gibões e vacas.
Tucanos voam. Bandos de marrecas
cantam bem longe sobre os bois que choram.
Paraíso da infância, abre caminho
pelo mar, pelas grotas, pelas cercas,
e traz-me o cheiro bom das sapucaias
para a cura teimosa da saudade.

Foi com o livro Tempo de Lisboa e Outros Poemas, editado em
Portugal, que Odylo Costa, filho, veio mostrar-nos sua força e sua grandeza
de poeta. Não era apenas o poeta bissexto que Manuel Bandeira incluíra na
primeira edição da sua famosa Antologia, cometendo o engano – raro em
Bandeira! – de pedir a Nossa Senhora de Nazareth que o conservasse fiel à
prosa em que ele era mestre... E não era tão somente um delicioso, um incomparável sonetista, senão também o autor de uma delicada “Canção do Exílio”
–, o exemplo de Gonçalves Dias foi fecundo, inspirando ao maranhense de
hoje, quando se viu em Lisboa, rimas de nostalgia – que podem situar-se
entre os mais belos poemas do nosso tempo:
Nasci numa cidade em frente ao mar:
seus azulejos me protegem no ar.
Cresci numa cidade em frente ao rio:
água de barro varre em mim o frio.
Cidade de cidades, me fiz homem
entre teus morros: anjo e lobisomem.
Urbe sem rei nem lei, mas provinciana,
vestida e crua, humana e desumana,
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riso que deste me cobraste em sangue:
filhos perdidos, sua Mãe exangue.
Desse imposto da morte veia adentro
lavei os olhos: fiz da vida o centro.
Mundo no mundo, luzes na montanha,
deixo-te as formas com ternura estranha:
acima da alegria e além da dor,
curvas das praias são lições de amor.

Frequentador assíduo de Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud e Verlaine,
como de Antonio Nobre e Alphonsus de Guimaraens, que lhe deixaram marcas de simbolismo na sua lírica da fase lisboeta, fixou esta incomparável
“Declaração de amor à cidade de Lisboa”:
Lisboa dos gerânios na sacada.
ter a alma por tuas flores arrancada.
das suas dores fundas esfregadas,
ficar leve e branquinha de lavada,
de sol e não de lágrimas lavada...
Ó Lisboa das flores pelo chão,
ervas e flores, rio e coração,
Lisboa de Garret e João de Deus,
em tuas mãos ponho os destinos meus.
Nasço de novo em ti. Abre-se em rosa
a rocha malferida e dolorosa.
Ó Lisboa de touro e cal, de tinta suave,
da janela de pedra (voo de ave),
cidade de colina e ponte, cria
na vã saudade e súbita alegria.
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Põe nesta ausência, à força de paisagem
e de canção, as salvações da viagem.
Não podes ressurgir os corpos perecidos
mas podes devolver-me os sonhos já perdidos.
Ó Lisboa das naus, que o poeta amou outrora,
dá-me para beber consolações de agora.
Faz-me um vinho perfeito, decantado,
nas noites longamente preparado,
sem gosto à terra nem às pedras do lagar,
onde o Senhor possa o seu pão molhar.

E ainda nos deu, além de outros, enriquecendo seu livro, um comovido
poema, de índole histórica e regional –, lendas velhas da escravidão – no
“Romance dos pretos da Capela Velha”.
Tremia como se o matassem sezões bravas.
– Não me fale dessas coisas, moço.
Isso tudo não existe. Nunca existiu.
Histórias que contam. Que falam.
Não tinha ninguém de meu vendo. Ninguém viu.
Ninguém contou. Eu não vi.
Se visse, tinha seis anos, não sabia mais. Faz tanto tempo.
Não vi. Não soube. Ninguém contou.
Já falei demais, moço. Não sei. Não falo.
Não falo. Não sei. Não falo.
Pai também não viu. Sou muito velho.
Sim, sou muito velho. E pai também não viu. Pai morreu.
[Não falou.

[...]
Nasceu destarte Odylo poeta feito e acabado, detentor de todos os
segredos da técnica do verso, como seu amigo Ribeiro Couto, e realizou uma
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obra pequena, mas antológica, que por si só o situaria entre os nossos melhores poetas de todos os tempos.
Os seus versos – os publicados e os inéditos, que só os amigos íntimos
temos o privilégio de conhecer – são música, proporção, harmonia e graça,
surpreendendo a um tempo pela espontaneidade e equilíbrio. É fascinante a
riqueza metafórica e metonímica da sua poesia. O exercício excitante e sutil
de procurar a magia lírica, essa busca apaixonada do maravilhoso, que afinal é
sortilégio de toda Poesia, doce na simplicidade e clara naturalidade do quotidiano, constitui o segredo da sua originalidade: um lírico íntimo e secreto,
confidencial e doméstico. E, longe dos compromissos de escolas e de modas
literárias, ele se enfileira hoje entre os melhores e os mais autênticos poetas da
língua portuguesa de todos os tempos.

CRÍTICO E ENSAÍSTA
Neto de professor, filho de juiz, o gosto de julgar e o prazer de ensinar
vieram-lhe do sangue e fizeram dele um crítico literário dos mais lúcidos.
Vida inteira dedicada ao convívio dos livros, leu bem mais do que escreveu.
Mas, além de ler e escrever, viveu – e é da vivência lúcida e sensível deste
homem ancorado na vida, que brotou a sua crítica literária – clara, isenta e
livre. Sua passagem pela crítica literária do Diário de Notícias (1953) proporcionou-lhe oportunidade de escrever alguns estudos excelentes sobre o
panorama do Simbolismo brasileiro, sobre o jeito malicioso e discreto com
que os mineiros contam histórias, sobre a vida e o drama de Lima Barreto;
sobre problemas de Literatura para crianças, sobre História e Biografia, sobre
alguns temas históricos do seu agrado particular (José Bonifácio, Nabuco,
Rui). Depois, noutros jornais, a “Evocação de Cabiuna” (talvez o melhor,
mais agudo e compreensivo estudo publicado no Brasil sobre Ribeiro Couto);
sobre o poeta e o homem Gonçalves Dias. Mas não só na área estritamente
literária este crítico se afirma. Tratando com versatilidade e clareza vários
temas sociais, políticos e até cientificos, revelou-se um ensaísta extraordinário.
Ensaios esplêndidos os que publicou sobre “as comidas do Brasil”, sobre “o
Brasil guloso”, sobre a arte de comer e beber. Machado de Assis já dizia que a
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natureza tem suas leis imperiosas; e o homem, ser complexo, vive não só do
que ama, mas também (é força dizê-lo), do que come. Odylo Costa, filho, via
esse lado do ser humano – e estudou, como ninguém, o que ele come. E com
repouso de espírito e lição de gosto, estudou o que se come e o que se bebe
na sua terra do Maranhão. Bom garfo, que delicioso estudo o seu – com autoridade de experiência feita, sobre o arroz de cuxá!
Ensaios políticos de rara penetração os seus sobre Jânio, Salazar,
Osório, herói e cidadão.
Eu não creio que ninguém até hoje tenha estudado com mais isenção,
realismo e compreensão, a obra e a personalidade do homem que governou
Portugal durante largos quarenta anos do que o Sr. Odylo Costa, filho, no
seu ensaio: Salazar: Agonia e Queda. É uma obra-prima de acuidade e penetração, a explicação de um Governo e de uma personalidade humana. E a imagem total e fiel de uma época e de um povo.
Outros ensaios magistrais deve-lhe ainda a nossa Cultura. Citemos os
mais importantes: Recuso – Atualidade Brasileira: Sociologia e História
Política do Fenômeno da Renúncia; O Último Bragança: Jânio. Perfil
Político; Roteiro Misterioso (Alma Noturna da Bahia); Problema Racial no
Brasil: Defesa da Fraternidade Entre os Homens; Tentativa do Roteiro
Sentimental de São Luís do Maranhão; Retrato Desordenado e Declaração
de Amor a Portugal; Rui Barbosa e Romantismo Político; Evolução do
Cafajeste. Isto, sem contar o prefácio de Planalto, de Afonso Arinos, e o
de Minha Infância, de Gilberto Amado. E toda essa obra, variada, límpida
e importante dorme esquecida nos numerosos jornais que enriqueceu com
sua colaboração.

O TEATRO
O teatro – ó espírito múltiplo e inquieto – também vos seduzia, e
escrevestes a peça para crianças, baseada num poema de Bandeira, – “O Balão
que caiu no mar”, representada em 1949. Delícia de peça em um prólogo e
três atos. Modelo de graça, ternura, ágil diálogo, conversa encantada de crianças, em que os meninos ainda acreditavam na cegonha – longe vão esse tempo
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e essa ingenuidade!... A luta do espadarte com o balão no mar... É um lindo
poema, de clara e fria noite de São Pedro, em que Cabiuna, Goiabinha e
Manuel Bandeira –, sua humanidade lírica e afetiva – com os peixes, a baleia,
as sereias confraternizam no reino do maravilhoso, no mundo lúdico da
infância, todos contentes no amor da vida e da Poesia.
Lá no meio desse mar
Ouvi cantar e escutei,
Era a senhora sereia
Lá no palácio do rei.

Sr. Odylo Costa, filho,
Tenho comigo a impressão, quase diria a certeza, de que vos sentireis
muito à vontade na Cadeira 15, para a qual vos convocou, avisada e lúcida, a
nossa Academia. Fundada sob a inspiração de Gonçalves Dias – vosso conterrâneo e que, como vós em Lisboa, cantou a nostalgia do exílio; criada por
Olavo Bilac – uma das vozes mais genuínas da nossa terra; e ocupada sucessivamente por Amadeu Amaral e Guilherme de Almeida, nela compreendereis,
como Augusto Meyer, que a principal virtude e o melhor influxo deste
ambiente é o de incutir no nosso espírito a ideia de uma continuidade no
esforço comum, através das gerações. Nessa Cadeira ilustre respirareis o amor
da tradição viva, e o seu exemplo e o do seu ideal de confraternidade a serviço
do Brasil, da Cultura e da Liberdade. Quatro poetas tão altos, mas tão diferentes, estiveram sempre, como vós, submissos a essa tríplice vocação que é a
tradição comum dos que aqui vos precederam.
De todos eles, só um conheci pessoalmente: Guilherme de Almeida.
Conheci e amei. Frequentei-lhe com assiduidade aquelas sextas-feiras modernistas da Rua Julio de Castilhos, onde nos reuníamos, como nas terças-feiras
de Ronald de Carvalho na Rua Humaitá, para conversar Literatura. Era o
bom velho tempo gratuito e caloroso do Modernismo – e os convivas na casa
linda de Baby e Guilherme eram Ronald, Leilah e Wanda, Manuel Bandeira,
Prudente de Morais neto (para nós então apenas Prudentinho), Sergio
Buarque de Holanda, Afonso Arinos Sobrinho (então com seu diminutivo de
Afonsinho), Tácito de Almeida, Onestaldo de Pennafort – e um ou outro
547

548

RECEPÇÃO DO SR. ODYLO COSTA, FILHO

paulista graduado, de passagem pelo Rio. Antes dessa época, acompanhara o
namoro – tão lindo e romântico – de Guilherme e Baby, e publiquei mesmo
na minha coluna diária de jornal, o “Poema da Ausência” (em francês), que o
poeta de Nós dedicara à noiva. Foi nessa Casa que Guilherme leu, para os
amigos, seus poemas modernistas Raça e Meu. E foi então que recolhi de
Guilherme a melhor definição dos brasileiros.
Poetas, e poetas, e poetas!
Grato me foi, muitos anos depois, saudar Guilherme de Almeida em
São Paulo, na solenidade das Arcadas, em sua coroação de Príncipe dos
Poetas, em nome dos escritores brasileiros.
Como estava gentil e feliz o grande poeta – na sua condição de
Príncipe, que era, como quem dizia, o Principal, o Maior da sua geração.
E ele encarnou com dignidade e alegria o papel de Príncipe – porque já
encarnara com alegria e dignidade o papel de Herói – o Poeta Soldado, de
São Paulo.
Sr. Odylo Costa, filho,
A chama do espírito que arde generosamente e que se alimenta do seu
próprio fogo é que nos aquece e ilumina, nesta Casa, que é nossa e que de
hoje em diante é vossa também para a vida. As emoções que nos visitam a
alma são afins, e nos identificam, em unânime humildade, no respeito dos
mestres e na ilusão dos discípulos.
Não há, nesta Casa de Machado de Assis, na área tranquila da nossa
convivência, espaços vazios e neutros de indiferença.
Esta Academia, que nos cumpre honrar no compromisso, com as suas
tradições e com seu labor, afinal ensina a todos nós o sentido da duração e
da eternidade, e nos devolve ao espírito com a confiança no destino
comum, a alegria de olhar para o Futuro, sem jamais esquecer as vozes respeitáveis do Passado.
Se a felicidade é, como queria Gasset, uma dimensão da Cultura, nós
hoje estamos felizes e é com particular satisfação que vos saudamos em nome
dos nossos confrades e vos convocamos para participar da serena cordialidade
do nosso suave convívio. Sede bem-vindo!
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A revelação do destino de Gilberto Amado, do “efeito, em outras pessoas, da força íntima”, que nele “palpitava” – escreveria mais tarde – tivera,
em 1912, na Holanda, ao ouvir, diante de um retrato seu, o comentário de
Graça Aranha: “Ah, quanta vida! Até faz medo!”1
Já então recusava a quietude, tinha impulsos de libertar da fotografia a
vida que estava elaborando para tantas projeções literárias, políticas, sociais,
humanas. Para valorizar um tempo que mata sem discriminação, mas com a
astúcia de sobreviver, ele mesmo, o tempo, através dos atos humanos.
Por isso, longe do primarismo dos calendários de bolso, formam-se os
vínculos tempo-homem-homem-tempo. Gilberto Amado, eis um símbolo
dessa correlação. Insubmisso às estamparias prefixadas e ainda ao mandarinato das contingências, preferiu, ao mundo já feito, fazer o seu mundo. Fazê-lo
com palavras, tantas vezes em magia de combinações, como se as tirasse de
um léxico do seu invento, com ressonâncias para o eterno. Fazê-lo com palavra e tempo.

1 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Rio de Janeiro: José Olympio, 1955.
pp. 16-17.
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Nesse ponto, quase subvertendo os cânones conservantistas do condicionamento da produtividade intelectual ao tempo individual. Várias histórias
da Literatura registram antecipações – Rimbaud é um caso universal, alguns
dos nossos poetas românticos seriam outro caso – e dilações. Mais importante parece conhecer os agentes externos e os interiores atuantes numa circunstância e na outra. Mais ainda o comportamento dos vencedores da faixa etária
de precocidade para identificar-se melhor essa vitória. Saber se foi apenas
sobre os dias e as noites ou se os dias e as noites foram bem empregados,
além da extensão temporal, na extensão dos valores da obra.
Levando-se em conta a conta dos seus anos, nenhum escritor brasileiro
responderia a uma pergunta dessa natureza em tom mais afirmativo do que
Gilberto Amado. Quanto mais vivia, mais tirava os sumos da vida. Mago dos
processos biológicos, reteve a juventude no âmbito e na plenitude das forças
criativas. Os seus livros mais fortes escreveu-os na maturidade.
Somente as conquistas obtidas a custo de alto esforço acham graças meus
olhos, dizia, citando e cumprindo Goethe. Uma força me arrebata sempre
para maior altura. Eu quero olhar sempre mais longe. A hora sessenta
minutos; o dia mais de mil. Que isto te dê a ideia da extensão da tarefa que
tens a realizar.2

Teve a ideia da tarefa, preparou-se bem cedo para realizá-la. O talento
do causeur e do jornalista da mocidade no Recife e no Rio, às vezes, enganava
quanto à ojeriza à improvisação. Pois, no trabalho mais do escritor, tudo nele
era planejamento, iluminação de ideias e estilo.
Professor estreante, na Faculdade de Direito do Recife, “não pensassem” que “preferisse falar sobre escolas, doutrinas, Ferri, Lombroso, etc., a
teoria enfim que mais se presta, na generosidade do pensar, a discurseira e a
literatice”. (...) Experimentara “uma espécie de volúpia em acentuar a especialização e preparação na matéria tópica, no recorte preciso, na delimitação
rigorosa”. (...) “Não circunloqueio, não faço onda em torno do assunto em

2 AMADO, Gilberto. Espírito do Nosso Tempo. Rio de Janeiro: Ariel, 1933. p. 136.
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preambulosos rodeios e perífrases”, depõe o jovem mestre de Direito Penal.
“Nunca subi à cátedra que não fosse com a lição na ponta da língua.”3
No Recife e em outros lugares. Em Paris, durante a primeira aula na
Sorbonne, em 1933. “Não só a sabia de cor, bem concatenada, como a tinha
(diante de mim), datilografada, mundificada de qualquer solecismo por
Léger Belair, poeta francês com quem (eu) travara conhecimento à (sua) chegada ao Brasil.”4

VIDA PRÉ-CONSCIENTE
De onde lhe viera tão cedo esse programa de objetividade e síntese,
marcantes do vigor de seus ensaios? Essa metodologia de professor de estudantes, também professor de palavras, ensinando às palavras a ter uma voz
que não fosse a dos clãs lexicológicos, evitando que ficassem mudas ou feridas
em atritos de fraseado, libertando-as dos juntamentos tradicionais? O gosto
pela Poesia e pela Arte Literária?
Do convívio com os estilistas e com as teorias? Da assimilação de hábitos dos contemporâneos?
Viera – Jacques Maritain faz a advertência sobre o processo – de
[...] uma profunda atividade inconsciente, pois o intelecto e a vontade [...] o
universo dos conceitos, das conecções lógicas [...] são precedidas pelo trabalho
oculto de uma imensa vida pré-consciente, que se desenvolve na noite, mas
numa noite translúcida e fértil, parecida com a antiga luz difusa, criada antes
que Deus colocasse – como diz o Gênero – astros no firmamento para separarem o dia da noite.
Em relação à Poesia, a parte da intuição toma-se absolutamente predominante. Estamos em face a uma intuição de origem emotiva, entramos no

3 AMADO, Gilberto. Mocidade no Rio e Primeira Viagem à Europa. Rio de Janeiro: José
Olympio, 1956. pp. 154-155.
4 AMADO, Gilberto. Depois da Política. Rio de Janeiro: José Olympio, 1960. p. 192.
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império noturno da atividade primitiva do intelecto que, muito além de conceitos e de lógica, age em ligação vital com a imaginação e a emoção.
Abandonamos a lógica e os conceitos, lidamos com a intuição, liberta da
racionalidade.5

Viera – e aí talvez apareça a substância mais longíngua da formação
de Gilberto Amado – da precoce intuição de gênio para Literatura. Não
foi por acaso que falou em “homens treinados desde meninos nos grandes
campos da lavoração intelectual”.6 Não foi por acaso que falou na “infância militante”.7
“Estância contribuiu para a história da semântica”, afirma no primeiro
memorial.8 Mas contribuiu através da perspicácia do seu menino – tantos
outros, no trânsito para adultos, nem de longe perceberam tal contribuição –
atento às transfigurações da linguagem municipal, que o impressionava a
ponto de formar ecos vitalícios na sua mente.
Queria conhecê-la na procedência, nos elementos compositivos, nas
implicâncias prosódicas e até psicológicas. O grito de mãe de um jovem suicida, “Por que você me fez isto?”, ficara-lhe na retentiva para o entendimento
mais tarde. “Caso típico de egocentrismo”, essa variante de pronome.
Mórbida rotação do indivíduo sobre si mesmo! Tudo lhe cai na órbita desmedida. Alguém diz, por exemplo: – “Tenho passado mal.” ‘E eu?’, atalha o
egocêntrico. Toma a palavra.”9 E toma a palavra, o egocêntrico, na súplica do
remédio para a doença criada: a solidariedade compensativa da falta de outra
espécie de criação, válida no destaque social.
Ao pronunciar a palavra Cons-tan-ti-no-pla, Seu Inácio Ludovice dá ao
menino esta insuscitada visualização: “a de um trem comprido rolando na

5 MARITAIN, Jacques. La Poesia y el Arte. Buenos Aires: Emecê, 1955. pp. 98-99, 119.
6 AMADO, Gilberto. Espírito do Nosso Tempo. Op. cit. p. 108.
7 AMADO, Gilberto História da Minha Infância. 3.ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio,
1966. p. 94.
8 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 20.
9 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 25.
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manhã clara os anéis de seus vagões, ou de uma serpente elástica e vigorosa,
que não acabava mais.”
Falava difícil, com o pedantismo do A ao Z. Com a cesta de mercadorias na mão, levava o menino para a feira, também de suas vaidades de fraseio.
Tirando do caçuá uma raiz de inhame, pergunta ao matuto perplexo: “Meu
amigo, quanto solicita por este produto alimentício?”
O pai, Seu Melk, de quem herdara o senso crítico para refiná-lo e aplicá-lo depois em outras situações, resumia o juízo sobre essa celebridade local:
“Não passa de uma besta.”10 E dava-lhe, com o teatrinho de Itaporanga,
chances a outras notações válidas às verdes preocupações linguísticas. O
esdrúxulo ator Genaro Rosa deveria chamar o marquês da peça de vampiro.
Mas, na hora da representação, esquece a pronúncia dos ensaios e brada para
toda a assistência ouvir: “O sr. é um vampiro.”11 Caso parecido com o de
imperativo negociante português, falando, grosso e franco, aos companheiros
em divergência na sessão solene do clube: “Se não me querem como presidente, esculhais outro.”12

REINO DAS PALAVRAS
Tudo isso está longe de representar, aqui, qualquer contribuição ao
anedotário, qualquer sequência de episódios de superfície ou de paróquia.
Antes, essa vigilância temporã sobre pronúncias e pronunciamentos entrelaça-se com as raízes mais fundas do aprendizado de quem confessa o gosto
pelo dicionário, que as palavras o levavam às noções, abriam estradas por
onde caminhava.13
É dessa fase do caminhante no reino das palavras a receptividade aos
agentes ambulatórios da cultura popular, aos rapsodos sertanejos, fazendo as
noites itaporanguenses insones, de viola e cantoria. É dessa fase de caminhan-

10
11
12
13

AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 107.
AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 134.
AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 154.
AMADO, Gi1berto História da Minha Infância. Op. cit. p. 192.
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te no reino das palavras a primeira resistência ao discurso de improviso, gênese da outra, ao discurso armado com as substâncias residuais do rococó, mantidas pelo bacharelismo ornamental de sibilante brilho tribunício. Tudo,
nesse madrugador dos caminhos, na época brasileira da pergunta: “Fala bem?”
– e esse falar bem era falar mal – para medir os valores do espírito, era
mesmo o caminhar sem pausa e a pesquisa da expressão.
Iria valorizá-la em Pernambuco, passando “do monólogo ao diálogo”,
da oralidade ao livro, por isso mesmo, sem libertar-se das “obsessões da adolescência”,14 se situarmos no plano das perquisições literárias – já lera parte
de Vieira e Camilo nas brochuras de Seu Leal, de Itaporanga – agora com
espaço e estímulos propícios ao desenvolvimento.
Daí, desde o primeiro ano, a intensidade nas leituras dentro e fora do
currículo – juristas, historiadores, filósofos, sociólogos, romancistas, poetas –
já com discernimento para considerar manifestação de espírito de aldeia o
paralelo Spencer – Comte, que agitava Sílvio Romero, do mesmo gênero do
que levara Sílvio a apor Tobias a Castro Alves, a “Escola do Recife” a Machado de Assis. Já com o espírito de tolerância para certas fraquezas existentes
em todas as culturas e lembrando, a propósito, a observação de Bertrand
Russell sobre Aristóteles, que, mesmo sendo Aristóteles, pouco recorria aos
métodos de observação, só vigorantes do começo do século XVII em diante,
e chegara a afirmar que as mulheres tinham menos dentes do que os homens.
“Apesar de haver casado duas vezes, nunca ocorreu a Aristóteles olhar para
dentro da boca das esposas.”15
Daí, nos outros anos do curso jurídico, mais o namoro com as vitrinas
da Livraria Nogueira e da Ramiro do que com as moças que avançavam da
Ponte da Boa Vista, “passo cadenciado, grandes chapéus, saias compridas e
um ar de civilização assombroso para os olhos itaporanguenses;”16 daí, o
prosseguimento das leituras na Biblioteca da Faculdade e nas repúblicas de
estudantes, situadas em sobrados de ruas recifenses ainda hoje de revivescimento do Império, Rua da Imperatriz, Rua do Imperador, Rua Imperial, Rua

14 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 203.
15 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 65.
16 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 24.
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Princesa Isabel – as leituras nunca para um rendimento solitário: para o
conhecimento das coisas e das formas por que eram ditas.
Lembre-se a exegese sobre o texto de Os Sertões. Talvez ninguém a
tenha feito com maior perseverança, sentindo que “escrever difícil não era
difícil”, substituindo “as palavras arcaicas, obsoletas, pelas de uso corrente,
reduzindo a estilo normal trechos e trechos”, às vezes, toda uma página a
oito, a dez linhas, embora reconhecendo que Euclides acabara empolgando-o
com “o próprio artifício girandoloso do estilo”.17
Lembre-se a repulsa aos adjetivos atávicos, de atavio. A repulsa, por
isso mesmo, à retórica: essa afirmativa quando Rui representava um ídolo: a
leitura da Réplica fora-lhe útil por ter mostrado, já a esse tempo, “não só
como se deve escrever, mas sobretudo como não se deve escrever”.18 Ainda o
modo de ver a conduta dos “rapazes da Faculdade que, em Pernambuco,
escreviam, nas revistas acadêmicas e mesmo nos jornais, e botavam tudo que
tinham aprendido para fora, mostrando uma sabença exagerada”.19
Essa penetração em processos vigentes, agora com a insistência de um
teórico da Literatura quase em regime de tempo integral, nem se fazia circunstancialmente nem para servir a qualquer interesse didático ou transitório.
Fazia-se para servir à vocação de escritor em busca de sua linguagem e com o
viço para manter-se mesmo em conjuntura da espécie dos dois anos de ciências
exatas na Bahia e dos atropelos de subsistência na primeira fase do Recife.

O MENINO E O HOMEM
Vocação de escritor realizada na amplitude permitida por um talento
multifário, insumbisso a exclusividade, afirmativo em vários gêneros – o
Ensaio, a Poesia, o Romance, as Memórias – embora, mesmo pela experiência
simultânea, a da própria vida e a das formas de vivê-la e revivê-la em transfi-

17 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. pp. 89 e seguintes.
18 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 284.
19 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. pp. 190-191.
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gurações de artista, tirasse, mais de si mesmo que das influências exteriores, o
material de construção de seus livros.
Difícil esta simbiose: a do menino associado ao homem, e com um
poder senhorial sobre o homem. Acompanhando-o em caminhos distantes e
vários, mas impondo-lhe a voz de comando, as reações, a carga de lembranças,
a volta aos itinerários da infância. Eis a luta: a do menino de Itaporanga com
domínio sobre o homem de saber universal.
Deputado, senador, pensador político, jurista, diplomata, presidente de
assembleias internacionais de Direito, Gilberto Amado fez-me grande em
todos esses postos, inclusive porque jamais os desassociou da sua grandeza
nuclear, a de escritor.
Quando, estudante ainda, tomava o bonde nas tardes ociosas, do
Recife, dizia ao condutor: “Até o fim da linha.”20 Temos aí a revelação do
inconsciente, a linguagem simbólica oposta à medianidade, às estações
intermediárias.
“Até o fim da linha” era a voz de um destino literariamente inaugurado,
no Diário de Pernambuco, com os “Golpes de Vista” e o pseudônimo Áureo
recorda a precaução ao escrever: a de “fugir das elucubrações filosóficas em
que torvelinhava o (seu) espírito entre Kant e Darwin, entre a lei moral e a luta
das espécies, para adaptar-se ‘à tarefa de comunicar-se (me) com o público sem
caceteá-lo. Não espantar o leitor’. Ao contrário, atraí-lo.”21
Em coerência com essa vigilância, a coluna – o historiador literário ou
social chegaria a tal evidência – é também, em diversas manhãs, de renovação
jornalística. Não que, pelo jornal, que aparecera pisando nas brasas espalhadas, nas ruas do Recife, pela Confederação do Equador, sendo o próprio fundador do jornal, Antonino José de Miranda Falcão, um manda-brasa dessa
Confederação, tivessem deixado, antes, de existir redatores nativos de categoria, e alguns de categoria extraordinária, caso, ainda no século XIX, do Padre
Lopes Gama e de Antônio Pedro de Figueiredo; não que, entre os contemporâneos de redação de Gilberto Amado, uns mais vividos, outros de sua geração, tivessem deixado de existir um Artur Orlando, com a sua erudição; um

20 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 31.
21 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 190.
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Aníbal Freire, com a moderação de ontem e de hoje, promovendo a enquete
(“Como considera o Jornalismo no Recife e quais os meios de remodelá-lo?”)
para – a justificativa é dele –“dar trégua, por momentos embora, a esta luta
íntima, luta das personalidades e não de princípios, campanha de ridículo ou
de ódio pessoal”;22 um poeta, Faria Neves Sobrinho, transformando-se em
Lulu Sena e jogando aos adversários do situacionismo epigramas assim:
É qualidade ingênita: o boi muge,
O asno zurra, o cão ladra, o gato mia,
A cascavel chocalha, o leão ruge,
Baltasar calunia.

Não que Gilberto Amado permanecesse de todo imune a esses ardores
panfletários e epigramáticos. Ele mesmo chamara, num artigo, os jornalistas
da oposição de “estúpidos e cavalgaduras”; mas o fato é que só os teve ocasionalmente, mais receptivo ao verdadeiro espírito de Pernambuco, o de continuidade nas tradições culturais.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
A primeira flor literária do Brasil desabrochou em Pernambuco,
recorda Capistrano de Abreu. O que atribui às viagens à Europa, ao conhecimento de livros históricos, inclusive os de João de Barros, com citações
dos nomes de Albuquerque e Duarte Coelho; à tendência literária dos capitães-mores da terra, evidenciada em Jorge de Albuquerque e seu filho
Duarte, autores de livros.
Prosseguem: “[...] a condição impõe-se, foi Pernambuco, nem podia
deixar de sê-lo, o centro de que partiu nossa evolução literária; para compreendê-la, o historiador da nossa Literatura deve ali estudar as origens; antes

22 NASCIMENTO, Luis do. “História da Imprensa de Pernambuco: 1821-1954”; v. 1,
Diário de Pernambuco. 2.ª ed. Recife: Imprensa Universitária, 1968. pp. 117 e seguintes.
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do grupo baiano conhecido, existiu o grupo literário pernambucano” no qual
figuraram Frei Francisco do Rosário, Ambrósio Fernandes Brandão, o autor
dos Diálogos das Grandezas do Brasil, e Jorge de Albuquerque Coelho, filho
de Duarte Coelho e descendente, da parte de Dona Brites, dos Albuquerque,
os poetas Garcia e Afonso, cujas composições entram no Cancioneiro Geral,
de Garcia de Resende. Pois – registra o Conselheiro João Manuel Pereira da
Silva, nos Varões Ilustres do Brasil – Jorge de Albuquerque Coelho era
[...] um literato conceituado pela sua erudição e pelos seus talentos. Destacou-se na fase da nossa literatura quinhentista, documentadas através das sessões
promovidas pelos estudantes do Colégio dos Jesuítas de Olinda, com “recitações de umas orações em prosa e verso, e em português e na língua brasileira,
o Tupi, e por fim em muitos epigramas, breves composições poéticas sobre
um assunto qualquer, então, e ainda por muito tempo, em corrente vaga”.23

Olinda constituiu-se, portanto, a casa-matriz da cultura nacional. Em
Olinda, se assinalou o ciclo literário colonial do século XVI, inclusive através
dos cursos superiores estabelecidos nos conventos. Em Olinda, houve as aulas
de Retórica e interpretação dos clássicos, do Padre Antônio Vieira. E o
sonho do Bispo Azaredo Coutinho: a criação de uma universidade.
Sílvio Romero assinala que, “dentro das forças do regime do Classicismo e do Absolutismo régio, a Literatura Brasileira ‘inicia-se de fato, no terreno da produção espiritual, com a publicação da Prosopopeia’”24 de Bento
Teixeira, morador das colinas olindenses.
Nos tempos seguintes, passando-se pela fase da ocupação holandesa,
com os cientistas e os artistas de Maurício de Nassau, as conquistas intelectuais aumentariam até a fundação do Curso Jurídico que, em Olinda, cujo
seminário colonial Oliveira Lima consideraria um núcleo de preparação da

23 COSTA, F. A. Pereira da, Anais Pernambucanos: 1493-1590; v. 1. Recife: Arquivo
Público Estadual, 1951. pp. 519 e seguintes.
24 ROMERO, Sílvio. História da Literatura Brasileira; tomo primeiro, 5.ª ed. Rio de
Janeiro: José Olympio, 1953. p. 346.
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independência do Brasil, representou, entre 1827 e 1854, no Convento dos
Beneditinos, uma espécie de compensação para o sonho do prelado Azeredo,
dando ao Império figuras da categoria do Barão de Penedo, de Sinimbu,
Cotegipe, Nabuco de Araújo, Eusébio de Queirós.
Gilberto Amado sente, no Recife, a importância desses antecedentes
históricos, da história feita com as revoluções libertárias do século XIX, dos
movimentos da Faculdade de Direito, cujas ressonâncias ainda encontra: as da
poesia de Castro Alves e Tobias, e as seguintes, da germanização e da filosofia
de Tobias, núcleo da “Escola do Recife”, de tantos epígonos e irradiação.
Quando insiste em dizer que a sua geração não recebeu influência
dessa “Escola”, só faz declarar às avessas que essa influência existiu, pois
acerca do autor dos Estudos Alemães, afirmaria num ensaio interpretativo de
primeira ordem:
Em meio aos conformados, ele se revoltou. Enquanto todos, ou quase todos,
resolviam o seu destino nos miúdos afãs de vida quotidiana, ele partiu na sua
longa viagem para as alturas do pensamento, para as fontes da Cultura.
[...] Depois dele, alguns indivíduos começaram a ver novos caminhos
abrindo-se no horizonte fechado. Novas direções rasgaram-se para os
estudiosos, os pensadores.25

Tanto que guardaria um ressentimento porque Artur Orlando não lhe
dera o retrato falado de Tobias. Olhos, cabeça, dentes, voz, roupa, sapatos,
chapéu, gestos.26 Queria conhecer tudo, com amoroso interesse. O tudo que,
com a minuciosa curiosidade pela aparência das pessoas, conhecera diretamente em Nabuco – o nariz fino nas bases e mais grosso sobre as narinas, a
cabeça toda branca, os bigodes, os olhos pequenos bem próximos um do
outro, a gravata parecendo laço feito no colarinho baixo 27 – quando
Nabuco viera, com os representantes de outras nações, para a Terceira

25 AMADO, Gilberto. Três Livros: A Chave de Salomão e Outros Escritos; Grão de Areia e
Estudos Brasileiros; A Dança Sobre o Abismo. Rio de Janeiro: José Olympio, 1963. p. 557.
26 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 220.
27 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. pp. 119-120.
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Conferência Pan-Americana e desembarcara, no Recife, nos braços dos
negros, no meio da multidão.
Iria ouvi-la na visita à própria juventude, que deixara, mais do que em
outros lugares, no teatro de Vauthier, o imperial Santa-Isabel, entre as paredes marcadas do timbre de sua voz como se o fossem de um afresco sonoro
na campanha abolicionista.
No Diário de Pernambuco, Gilberto Amado considera O Abolicionismo “um dos maiores livros da nossa literatura política, que o leva à procura de todos os autores citados” e lhe, “abre os olhos sobre os nossos problemas fundamentais”.28

INTEGRAÇÃO NA VIDA PERNAMBUCANA
Inquieto ele mesmo, reflete a inquietude nos “Golpes de Vista”, mirante de acontecimentos regionais e brasileiros. Variam os assuntos – livros,
autores, políticos, teatro, arvoredo, mulheres, vitrinas – com alternativas de
tratamento, mas neles prevalece o ensaio literário curto e ágil, a mostra dos
poderes de análise de quem engrandeceria o gênero, engrandecendo-se com
ele, e pela oposição às normas do eruditismo, às da ostentação, às de se mostrar, às de fazer o que os outros fizeram sem fazer nada de seu ou dizer o que
os outros disseram sem dizer nada de seu.
Ainda a integração na vida pernambucana em tal profundidade como se
procedesse das primeiras dinastias canavieiras, se tivesse brincado nos pátios
das casas-grandes de Salvador, Nossa Senhora de Ajuda ou dos engenhos da
planície do Recife. Volta os sentidos para os bairros flutuantes em mar e rio.
Para o de São José ainda com as casas de biqueiras e andorinhas, as cadeiras
na calçada, as comadres espiando nas rótulas, o Pátio de São Pedro, o Largo
das Cinco Pontas, o itinerário de Frei Caneca, os conventos e as fortalezas
coloniais, os Cais do Apolo e de Santa Rita, a Rua das Cruzes, o Café
Lafayette, a Rua do Brum, o Capibaribe passando entre a Rua do Sol e a Rua

28 AMADO, Gilberto. Três livros. Op. cit. p. 551.
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da Aurora, as varandas, as regatas, o Ginásio, a Faculdade de Direito, José
Higino, Paula Batista, Aprígio Guimarães, Martins Junior, Sílvio Romero,
Clóvis Beviláqua, Adolfo Cirne, Gondim Filho, Gervásio Fioravanti,
Laurindo Leão, Faelante da Camara, Henrique Milet, “pitoresco, interessante,
um Golias grisalho, tonitruante, desafiando a classe”, José Vicente Meira de
Vasconcelos, “velhinho vivo como um esquilo, que soltava a lição num só
folego, sem parar”, Constâncio Pontual, Odion Nestor e seu Juvenilia, o primeiranista Assis Chateaubriand, já com extraordinário talento desabrochante
para o Jornalismo, os sobrados monárquicos guarnecidos de palmeiras, os
quadros de Teles Júnior, os sofás de Béranger, os grandes espelhos que viu no
Palacete Azul, da viscondessa do Livramento, a moda das conferências literárias, as cartolas, os fraques, a “Rosa dos Alpes”, a Maxambomba, o palácio
do Conde da Boa Vista, o primeiro Barbosa Lima, Rosa e Silva, Estácio
Coimbra, Dantas Barreto, Várzes, Madalena, Caxangá, Poço da Panela,
Parnamirim, Oliveira Lima, Alfredo de Carvalho, Regueira Costa, Carneiro
Vilela, José Mariano, Baltasar Pereira, Manuel Caetano, Gonçalves Maia,
Trajano Chacon, Alfredo Gama, Augusto e Mário Rodrigues, as procissões, as
novenas, os domingos, os passeios de canoa, as alvarengas de açúcar e abacaxi,
os lampiões, as pontes, Boa Vista, Maurício de Nassau, a Buarque de Macedo,
do trânsito de Augusto dos Anjos, cuja importância de poeta compreende logo:
Recife. Ponte Buarque de Macedo.
Eu, indo em direção à Casa do Agra,
Assombrado com a minha sombra magra,
Pensava no destino e tinha medo.

CHEIRO E VOZES DO RECIFE
Gilberto Amado pensa no destino sem medo. Ouve todas as vozes recifenses: as 17, de 24, de 49, as vozes dos sinos das igrejas barrocas, as vozes da

29 FREYRE, Gilberto. “Recordação de Gilberto Amado”. In Revista Brasileira de Cultura; ano
I, n.º 2, out.-dez. 1969. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1969. pp. 131-132.
563

564

RECEPÇÃO DO SR. MAURO MOTA

terra e do mar, a dos poetas e a dos oradores, a dos seresteiros e dos violões, a
da serenata de Adelmar Tavares:
As estrelas no azul brilham sorrindo
Estás dormindo
E eu venho, meu amor, te despertar.
...........................................................
Acorda, abre a janela,
Estela.

Ouve as vozes dos pregões matinais, a das retretas na Praça da
República, a dos pianos de arrabalde, vozes católicas e profanas, das cantoras
do coro das igrejas e dos pastoris de Beberibe, a voz da própria luminosidade,
“o berreiro da luz”, no meio-dia da cidade tropical.
Sente todos os cheiros recifenses: o cheiro das moças “orvalhadas de
tépido suor”, o cheiro dos livros, das frutas nativas, dos bosques de cajueiro,
mangaba e sapoti, dos “tônicos” e das loções do cabeleireiro Odilon Duarte, o
cheiro dos resedás e jasmins saindo dos portões de ferro gementes e patriarcais.
Por tudo isso, Gilberto Freyre escreve:
Foi no Recife que a sua carne de adolescente moreno e tropical, de provincianozinho de Sergipe, se fez verbo; e aqui (no Recife) seu verbo e sua carne se
fundiram numa só e magnífica expressão de criador de beleza plástica e de
ideias fortes, não só em língua neolatina, como em país americano e em terra
tropical: língua, país, terra, que se renovaram, se revigoraram com a sua presença e sob sua ação de intelectual whithmaniano. Whithmaniano porque de
qualquer de seus livros maiores, seja de prosa ou de poesia, se pode dizer:
quem toca neste livro, toca num homem.29

29 FREYRE, Gilberto. “Recordação de Gilberto Amado”. In Revista Brasileira de Cultura;
ano I, n.º 2, out.-dez. 1969. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1969. pp.
131-132.
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Por tudo isso, escreve o próprio Gilberto Amado que intelectualmente
tornara-se filho de Pernambuco, a terra que o fizera crescer em estatura intelectual e moral, dando-lhe forças e esperanças; na sua atmosfera estimulante,
formou-se-lhe o caráter, a seiva pernambucana impregnou as férvidas imaginações que abrolhavam dentro dele e das quais iriam sair A Chave de
Salomão, os estudos e ensaios de O País, tudo o que de melhor e mais original escrevera. “Em grande parte” – eis o fecho de Minha Formação no Recife
– “devo a Pernambuco tudo o que fui e o que sou no Brasil.”30

GILBERTO AMADO E AS ÁGUAS
Do Recife, “o adolescente moreno e tropical” guarda ainda uma experiência: a de repórter portuário. A dureza de copiar manifestos de mercadorias
importadas – e esses manifestos, contendo livros, revistas, figurinos, fazendas,
luvas, perfumes, alimentos, remédios, talvez sejam ainda um documentário
vivo para o estudo das influências francesas de época no Recife – atenua-se na
convivência com águas e navios, os navios cujos nomes depois também relaciona mais para o noticiário: para indicar em livro, com uma euforia de adolescente, “os grandes transatlânticos”, de várias bandeiras, “nos quais viajara
numerosíssimas vezes” nas travessias entre a América e a Europa.31
Eis a indicação de tema para um estudo parcial, ainda a ser feito, da personalidade numerosa de Gilberto Amado: Gilberto Amado e as águas. Limpas
ou barrentas, paradas ou correntes, mansas ou convulsas, coloridas ou neutras,
máximas ou mínimas, navegadas ou sozinhas, as águas comparecem em todas
as fases da existência dele. Água da goteira no telhado da noite, do banho na
chuva ou no poço, da fonte de azulejos do quintal dos Azevedos, jorrando da
Bica de Estância para o gargarejo do pote. Águas do Xinduba, do Piauitinga,
do Vaza-Barris, águas disfarçando a agressão das cheias, pois o caudal,
“espraiando-se, ria nas mil bocas de espuma como um jardim que corresse”.32

30 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 373.
31 AMADO, Gilberto. Mocidade no Rio e Primeira Viagem à Europa. Op. cit. pp. 292-293.
32 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 115.
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Águas de uma geografia fluvial reveladora da vocação também fluvial de Gilberto Amado, verificado o dinamismo do rio, que, embora
tendo um leito, não dorme nele, mas, ao contrário, anda, agita-se, corre,
salta nas cachoeiras, um salto que não é de suicida, mas de coragem e
difusão de vida, de energia vital. Geografia fluvial, e também sentimental,
que permite a Gilberto Amado fazer de tantos rios do mundo afluentes
do Capibaribe.
Os que viu “agarrados nos pilares das pontes no medo de seguir para o
mar”; rios da França, “colares da famosa cortesã”; rios da Itália, “pesados de
limo da história humana, carregando para o Mediterrâneo palácios e palácios”; dos “Estados-Unidos, estirados no continente, murados de chaminés,
de derriks, cobertos de fumaça”, os que viu “cachoeirarem no verão, entre os
pinheirais solenes das paisagens alpestres, as neves do Tirol e da Engadine”.33
Mas nenhum como o Capibaribe, seu amigo, seu companheiro das manhãs e
das madrugadas da Rua da Aurora.
Águas do mar. Dos mares por ele navegados em tantas direções e latitudes. Mares escuros e mares de verde e azul flutuantes. Mares amados de
Gilberto Amado, que o levaram longe do seu país e de si mesmo:
“Minha vocação”, revela,
[...] de fato é de navegante. Se nascesse de novo, seria embarcadiço, e não só
do mar, de rio também. [...] O espírito recorda-se dentro de si de navegação.
O mar é o meu elemento. [...] Não conheço prazer superior ao de encontrarme ou reencontrar-me no meio de onde provém a minha essência animal, no
convívio do mar, viagem de mar, banho de mar, vista de mar. De rio também
porque rio vai para o mar.34

Não seriam estas palavras e o sonho com águas e viagens, no caso transferido a uma área de realidades, contributivos para o conhecimento mais íntimo do menino de Itaporanga, diante das relações maternais estabelecidas pela
Psicanálise entre o sonhador e as águas e da simbolização onírica morte-via-

33 AMADO, Gilberto. Minha Formação no Recife. Op. cit. p. 269.
34 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 47.
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gem, mulher-navio? Não seria ele, apesar da saúde e da extroversão, cismado
com a morte, o profundo mar azul da imagem de Eliot? O que teria levado o
próprio Gilberto Amado a escrever estes versos:
Rolemos com as águas na dança das ondas,
Façamos da nossa sorte uma ondulação azul.35

TERMOS AQUÁTICOS E NAVAIS
A estatística do vocabulário aplicada à sua prosa faria a coleta de um
quase dicionário reincidente de termos aquáticos e navais: oceano, mar,
marinha, marítimo, marinheiro, marinhagem, marujo, continental, mar
jurisdicional, abissal, pelágico, mar interior, mar fechado, mar aberto, submarino, gajeiro, vazante, preamar, baixa-mar, marear, iemanjá, sereia, maresia, mareagem, maré, marulho, ondas, mergulho, vagas, ressaca, golfo, enseada, bóia, praia, litoral, costa, sargaço, porto, ancoradouro, cais, algas, búzios,
conchas, espumas, mariscos, pluvial, chuvisco, chuva, bruma, neblina, orvalho,
névoa, lago, lagoa, alagado, lacustre, poça, poço, fluvial, rio, riacho, córrego,
leito, limo, lodo, navio, barco, barcaça, canoa, jangada, nau, galeras, velas,
âncora, transatlânticos, bueiro, chaminé, peixe, pescador, tombadilho, convés,
leme, proa, popa.
As palavras desta amostragem, disseminadas nos capítulos na acepção
direta ou na subjetiva, aparecem mostrando o amor do navegante pelas águas
e por tudo quanto se relacione com elas. Também dos seus versos alguns
exemplos podem ser isolados de composições diferentes:
Correm as naus do sonho abrindo as grandes velas.
Brancas vagas azuis ao frescor das aragens.
Formas feitas de luz surgem da água, serenas.
E o mar que as leva em mim é todo azul-turquesa
Mistério submarino

35 AMADO, Gilberto. Poesias. Rio de Janeiro: José Olympio, 1954. p. 189.
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do vasto abismo em cujo seio ondulo.
Pois quem contempla o mar nessas horas serenas
Vê mais seu coração que as próprias vagas.
Uma névoa enorme se estendeu no mar.
A beleza do mar esparsa longamente
na doçura do céu, no silêncio do mar...
Não sei por que, no enlevo que me banha,
Eu lembro o mar, viagens, caravelas...
E a aldeia me parece uma nave estranha
Que segue a navegar para o arrebol,
Dentro da noite abrindo as fluidas velas,
Tendo o disco da lua por farol.
O velho rio adormecido, só
na vastidão da várzea descampada
Parecia sonhar como Jacó...
Dia de chuva. Fico na varanda.
Enquanto a água monótona acachoa,
Vendo, sob o aguaceiro que não cessa,
O rio.
Visão de uma paisagem submarina
Em que andas a flutuar.
Como no meio de algas e de espumas
Uma ninfa, sereia ou estrela do mar.
Garça, vela no mar.
Quando tu, claro mar, amplo onduleias
Essas ondas...
A alma dos velhos mares irrequietos.
Subiu das vagas trêmulas, agora.
Vou saindo da tua brancura
Como o sol sai do rio
Emerges dos lençóis como de um banho no rio.
Vem comigo para a festa do mar.
Está pronto o meu barco de possantes motores
Eu sinto o coração crescer como o oceano
As aves do crepúsculo balançam-se nas ondas.
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Canta o universo inteiro na solidão da praia.
No silêncio do mar, a música de espera
Na plenitude dos estuários místicos
A nau da inquietude aqui descansa.

Há um poema especificamente intitulado “À Beira-Mar”, outro, “Os
Nautas”, um terceiro “Canção das Águas Claras”.36
O amor pelo mar leva-o a escrever um dos seus melhores ensaios,
Meditações no Mar Sobre o Brasil.37 O amor pelo mar alcança-lhe a ação de
jurista. Quando se especializa em Direito, é em Direito Internacional
Marítimo. Quando quer fazer uma boutade é aquela da praia chilena, com
um ministro latino-americano, que lhe é apresentado.
– Até que afinal dois colossos se encontram.
– Ora, Embaixador Gilberto Amado, sou um diplomata simples.
– O Sr. não me compreende. Falo de mim e do Oceano Pacífico.
Esse amor pelo mar já tinha sido, se não o tema, a inspiração do primeiro capítulo do seu livro de estreia: a manhã do dia em que fora convidado
a escrevê-lo (trata-se de uma conferência fora da “ameaça” sentida por Ezra
Pound: o conferencista é o homem obrigado a falar uma hora) tinha passado
“à beira-mar, no alto de uma pedra heroica, que se prolonga nas águas, numa
audácia de promontório”. [...] Um instante, era “o possuidor dos tesouros
maravilhosos do oceano, enriquecido do sol matinal”. [...] Esses momentos
em que o homem é o super-homem de si mesmo, “os encontra sobretudo
diante do mar”. [...] “Todas as coisas do mundo são fragmentos. Mas o mar é
uno, imagem da unidade que a natureza, diversa e ondeante, criou”. Até quando se faz homeopático, é para fazer o elogio da gota de água.38 E dar-lhe
cores, movimentos, dimensões e profundidade.

36 AMADO, Gilberto. Poesias. Op. cit. pp. 31 e seguintes.
37 AMADO, Gilberto. Dias e Horas de Vibração. Rio de Janeiro: Ariel, 1933. pp. 10 e
seguintes.
38 AMADO, Gilberto. A Chave de Salomão e Outros Escritos. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1914. pp. 13 e seguintes.
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A MOITA E O GORJEIO
Estreia? Seria adequado assim considerar A Chave de Salomão?
O livro já representava a súmula de um tirocínio na imprensa, de tons
de certo modo inaugurais pela dição viril e dialógica, pelas intervenções renovadoras no processo literário vigente, pelo arremesso contra as fórmulas apáticas de alguns contemporâneos repetidores da reza do rio-grandense-do-norte
Juvenal Antunes:
Bendita sejas tu, Preguiça amada,
Que não consentes que eu me ocupe em nada!

Gilberto Amado reage a essa placidez lesmenta e lemática, Gilberto
Amado é um tumulto literário e humano. Prossegue em Grão de Areia,
Aparência e Realidade, A Dança sobre o Abismo, Dias e Horas de Vibração.
Prossegue nos romances, Inocentes e Culpados e Os Interesses da Companhia, e nos cinco livros de memórias, sobre os quais lhe disse Alceu Amoroso
Lima: “Volte quantas vezes quiser à infância e à juventude e nos dê, continue
a dar-nos aqueles retratos humanos inconfundíveis, que nos ressuscitam o
mundo de outrora”.39
Realmente. Que talento singular o de Gilberto Amado para recompor
as paisagens, com as criaturas que as povoaram! Para surpreender os homens
nas altitudes e nas baixezas, para engradá-los em duas ou três frases, às vezes
em uma, de onde jamais conseguem sair! Toda uma galeria. Quem viu, por
exemplo, pintura mais viva e audível do que a do barbudo orador Irineu
Machado, com “a voz claríssima de tenor, quase de tenorino, saindo-lhe da
barba como um gorjeio de uma moita?”40 Ou aquela – feita apenas com a
citação do episódio – do padre de origem italiana, Mascelo, que, ao ver
Dantas Barreto governador de Pernambuco, escreveu no Jornal do Recife,
uma série de artigos intitulada “Dante e Dantas”.41

39 AMADO, Gilberto. Depois da Política. Op. cit. p. 200.
40 AMADO, Gilberto. Depois da Política. Op. cit. p. 27.
41 AMADO, Gilberto. História da Minha Infância. Op. cit. p. 152.
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O MAR PROFUNDAMENTE AZUL
Gilberto Amado parecia mágico, na absorção de gêneros – o histórico
(da história social), o sociológico, o biográfico, o ficcionista, o poético, sem
fazê-los heterogêneos, antes fazendo-os confluir para a harmonia literária
da sua estética e de sua expressão. “É uma obra de ficção, a sua, semelhante
num ponto à de Balzac: por ser também sociológica.”42 História de Minha
Infância leva a infância brasileira a um território de eternidade na história
literária.
Gilberto Amado participou do desenvolvimento cultural do Brasil
durante meio século. E como participou? Acelerando-lhe o ritmo, dando-lhe
uma contribuição imortal, marcando-o com a sua presença de modo a estabelecer uma fronteira histórica: no tempo de Gilberto Amado.
Como quer Bergson,43 o mundo em que nossos sentidos e nossas
consciências nos introduzem habitualmente não passa de uma sombra: é
frio como a morte. Tudo está arranjado para nossa comodidade, somos
organizados de acordo com a imagem do universo artificial, falamos do
passado como se falássemos do extinto, vemos na lembrança uma coisa
estranha. Mas, ao contrário, devemos reaperceber-nos de nós mesmos como
somos realmente, num presente denso e elástico, podendo dilatar indefinidamente a tela que de nós mesmos nos separa. Devemos recapturar o
mundo exterior tal qual ele é, no momento atual, mas em profundidade,
com o passado imediato que lhe imprime o seu élan. Habituemo-nos a ver
tudo em duração, continuidade e fluxo criativo. Porque só assim o adormecido desperta e o morto ressuscita.
Difícil, por tudo isso, aceitar, na realidade aparente, a data de hoje, a do
primeiro ano da morte de Gilberto Amado. O primeiro aniversário é o da
sobrevivência dele à morte. Gilberto Amado não submerge. Navega no seu
mar. No mar profundamente azul.

42 FREYRE, Gilberto. Recordação de Gilberto Amado. Op. cit. p. 138.
43 BERGSON, Henri. La Pensée et le Mouvant: Essais et Conférences. 22ª. ed. Paris,
Presses Universitaires de France, 1946. pp. 141-142.
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A CADEIRA 26
Sr. Presidente, senhores acadêmicos,
Nem sei como agradecer um ato que tanto emociona e distingue: o da
vossa benevolência em acolher-me em vossa companhia; o de terdes designado para receber-me um romancista e crítico da raça de Adonias Filho, querido amigo de tantos anos, e para fazer a entrega do colar acadêmico, um escritor da altitude intelectual e moral de Barbosa Lima Sobrinho, tão representativo dos valores de Pernambuco. Poderia recorrer à fórmula evasiva do “nem há
palavras para agradecer”. Mas as palavras existem. O que não existe é a minha
aptidão para coordená-las no plano de atendimento à magnitude desta hora.
Digo-vos, entretanto, que esta hora, sendo suficiente do princípio, já
representa, para mim, uma continuidade no convívio com os valores desta
Casa. Quem não o teve, neste século e neste País, sendo, de qualquer modo,
interessado na Literatura ou mesmo pelas solicitações do aprendizado? Lendo
os vossos romancistas, poetas, críticos, cronistas, historiadores, todos quantos,
aqui chegando por esses títulos, com eles passaram a ser dos vossos, faz-se o
relacionamento imediato com a Academia Brasileira de Letras e com a sua
influência na evolução da Cultura brasileira.
Foi o que comecei a sentir muito cedo, ainda ginasial. Durante uma
aula de português – e eu estava, nessa aula, junto de um companheiro de
turma, que seria meu companheiro e amigo fraternal de toda a vida e uma das
mais importantes figuras literárias e humanas desta Casa e da Cultura
brasileira. Álvaro Lins, a quem devo os estímulos decisivos para candidatar-me à Cadeira 26 – o professor mandou ler um trecho da Antologia Escolar e
o trecho – faz-se agora de impressionante coincidência! – era o “Adeus ao
Mundo”, de Laurindo Rabelo:
Já do batel da vida
Sinto tomar-me o leme a mão da morte:
E perto avisto o porto
Imenso, nebuloso e sempre noite,
Chamado Eternidade!
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O professor, então ainda estudante de Direito, mas já o letrado, que
viria a ser o crítico Oscar Mendes, ultrapassou, para o encanto da aula e mais
dos alunos receosos de nota, a biografia sumária, de oito ou dez linhas, que
antecedia a composição. E levou a classe ao interesse pelo destino desse poeta
da terceira fase romântica, uma vida de 38 anos, contudo longa pelas desventuras familiares e mutações profissionais –eclesiástico, tocador de violão,
repentista, professor, médico militar, num tempo em que – a observação é de
Constâncio Alves – “no exercício da Medicina, corria mais sangue do que na
carreira das armas porque nem sempre havia guerra e na guerra nem todos são
feridos; mas sempre havia doentes e todos eram sangrados”.44
Bem fez Guimarães Passos em querê-lo patrono da Cadeira 26, forma
coadjuvante de preservar-lhe o nome e o espólio literário. Creio que para isso
concorreram algumas afinidades a despeito das dessemelhanças de época e
dição poética, de um haver nascido quando o outro já tinha morrido, na década de 1960 do século passado. Em ambos, havia o espírito de aventura e pausas para exercício de paciência: um, escrevendo uma gramática; outro, um
dicionário de rimas. Havia o que José Veríssimo, mencionando Rabelo,
chama de poeta que teve a alma perto do povo.45
Tal conceito subsiste, contudo, em relação a Guimarães Passos. Pelo
menos os seus sonetos (“Teu lenço”: “Este teu lenço que possuo e aperto...” e
“Guarda e Passa”: “Figuremos: tu vais. É curta a viagem...”) continuam citados e recitados pelo público de tardio gosto romântico-parnasiano, preso a
uma tradição oral e escrita de álbuns e tertúlias.
Falha a memória popular na lembrança dos dois sucessores seguintes.
Escasseiam as referências a Paulo Barreto. A omissão alcança o período que
ele tanto marcou com a presença na vida literária e principalmente na
Literatura. Talvez o silêncio provenha de tal simultaneidade, aceita sem
exame ou fronteira. Ora, na circunstância, uma presença não elimina a outra, é

44 ALVES, Constâncio. “Centenário de Laurindo Rabelo”: Discurso na Academia Brasileira
de Letras a 8 de janeiro de 1926. In: RABELLO, Laurindo José da Silva. Obras
Completas. São Paulo: Editora Nacional, 1946. p. 179.
45 VERÍSSIMO, José. História da Literatura Brasileira. 3.ª ed. Rio de Janeiro, José
Olympio, 1954. p. 252.
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o seu transbordamento. Uma foi transitória, e como transitória deve ser
tomada; a outra afirmou-se em condições de permanência. Em que interessam, hoje, o dandismo de Paulo Barreto, os trajes extensivos, o monóculo, as
polainas, as inimizades gratuitas que o atingiram e das quais não somou herdeiros? Interessa o trabalho dele, exercido em extremos de fazer do jornal a
base de comunicação pessoal, o que vale dizer de uma comunicação jornalística inovadora nas duas primeiras décadas deste século no Rio de Janeiro.
Quase tudo quanto publicou Paulo Barreto publicou originariamente
em jornal, sem que isso implicasse qualquer restrição à mudança do curso
desse quase tudo. Reunidos os capítulos das “reportagens”, como ele gostava
de chamá-los, vê-se a unidade e a consistência que adquiriram em livros do
nível de Alma Encantadora das Ruas e As Religiões no Rio, situados até
mesmo entre as primeiras pesquisas brasileiras no campo da Psicologia
Urbana e da Antropologia Cultural.
Também lá fora, ninguém fala em Constâncio Alves. Entretanto, que
limpidez nos seus artigos e discursos, que graça no seu versejar!
– Ama teu próximo! Entendo
Esta ordem que Deus nos deu;
Ora, teu vizinho sendo,
Quem mais próximo que eu?

LONGE E PERTO
O penúltimo, e também durante mais tempo, ocupante da Cadeira 26
foi Ribeiro Couto. Pela contemporaneidade não adstrita ao nosso tempo,
exatamente por ser e confessar-se “toda mansa”, com o “pudor de falar alto”,
sem a “voz sonora”, que “inflama as multidões contentes”, a mensagem de
Ribeiro Couto transitará no futuro. Carlos Drummond de Andrade definiu-a
de modo inigualável: “eternidades do minuto”, de quem “ocupou [...] um território privativo em nossa poesia”.
Isso pela insubmissão, sem orgulho, por índole, dessa poesia, a modas
ou influências de grupo. Estudando-a nas origens, quase não se passa da pró574
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pria fonte ribeiro-coutiana. Uma fonte de ternura e melancolia, presente no título de um dos livros e no texto de todos, forma o apoio da comunicabilidade.
Em Ribeiro Couto – no poeta e no prosador dos contos – quase tudo
era pessoal. Quero dizer: procedente de experiências e sentimentos conduzidos à transubstanciação feita pela sua arte literária. Poucos autores de obra
geral autobiográfica como a dele. Mas de uma autobiografia liberta do cronológico, tão poética e humana, que, em algumas de suas páginas, de vez em
quando, o leitor surpreende-se.
O seu último livro, que recebi, de Belgrado, era o Longe, bela coleção
de poemas. Dizia do pressentimento da morte em Paris, no soneto “O
Estrangeiro”:
Andando eu por Paris num vago dia
De violetas e cinzas pelo ar,
Senti que a vaga dor que me doía
Vinha mais do esquecer que do lembrar.
O Sena, sob a chuva, como eu via,
Levando barcos lentos para o mar,
Era uma imagem de melancolia,
O adeus da capital crepuscular.
A ninguém que passava eu poderia
Estender minha mão, querer falar
Pedir fraternidade e companhia.
Era só, na paisagem milenar,
Paris de Santa Genoveva – e a fria
Sombra da noite sobre o boulevard.

“Longe e perto”, escrevia Ribeiro Couto na dedicatória, em 1962.
Longe e perto como nos encontramos, nesta noite, todos os da Cadeira 26.
Mais perto que longe.

575

576

II
RESPOSTA DO SR. ADONIAS FILHO

Poeta Mauro Mota,
Em vossa obra literária, Sr. Mauro Mota, os caminhos são vários. E,
porque sois um escritor – escritor no sentido de um artesão na linguagem, um
debatedor nos problemas, um humanista no reconhecimento das coisas –, não
tenho como evitar a colocação em vossa obra literária dos estudos de Ciência
e as reportagens jornalísticas de circunstância. Esse escritor, feito de juízo
especulativo e observação objetiva, que jamais se evade da sensibilidade intelectiva, apenas esse escritor, assim de percepção que capta o mundo e a vida
em estado artístico, explicará o poeta. Sei perfeitamente que, apesar de tantos
e vários caminhos, aqui estás agora, em nossa Academia, porque sois o poeta.
Permiti que vos diga, pois, o poeta, absorvendo todos aqueles caminhos
na herança das experiências e das sondagens em livros como O Cajueiro
Nordestino, Capitão de Fandango, Paisagens das Secas, Terra e Gente,
Imagens do Nordeste, Os Bichos da Fala da Gente –, deles se aproveitaria
para robustecer a vocação lírica. Impossível fugir, por escapismo intelectual, à
matéria imediata e viva que se erguia em frente. E, porque ali nascestes para o
testemunho e o depoimento, quer quando recordais O Pátio Vermelho e No
Roteiro do Cariri ou quando buscais os Votos e Ex-Votos e a Fitofobia e
Dietas, permaneceis sempre alerta como a serviço do poeta. E quero afirmar
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que o poeta, sem sair de vós, dispunha efetivamente de tantos – o cronista, o
ensaísta, o memorialista – que não foi difícil reclamar um crítico para a complementação.
Algumas inquirições, como as da Geografia Literária e Província e
Academia, bastam para demonstrar a presença do crítico literário. O analista,
de tamanho rigor no exame – e sempre a valer-se da curiosidade que o fez um
dos biógrafos de Delmiro Gouveia – , revelar-se-ia um receptivo. Dizer receptivo, porém, é dizer compreensão. E, na auscultação que realiza para a abordagem das mensagens e dos estilos, dos processos e das técnicas, não falta essa
compreensão que, já convertida em uma das características do crítico, será
uma das principais constantes no poeta.
Há um conjunto de obras específicas em torno do poeta, pois, com
homogeneidade assegurada pelo mesmo escritor. Esses vários caminhos se
encontram, fundem-se por vezes, articulam-se e se combinam como se intrinsecamente estruturassem o poeta – que sois vós, Sr. Mauro Mota – na inventividade e na inspiração, no comportamento e na engenharia. Mas, e de tal
modo todos se misturam com o poeta assessorando-o, configurando-o, acionando-o – que, mesmo que o houvésseis desejado, ao poeta não teríeis evitado a localização literária. E, se o destino a impôs, vós a aceitastes em vossa
própria liberdade.
Antes que sobrevenha o momento de tentar a auscultação de vossa poesia, porém, seja-me permitido declarar que – e apenas com a obra não poética
– o vosso lugar estaria assegurado nesta Academia. É obra, e como acabamos
de ver, de escritor identifcado com os temas e as problemáticas, na intimidade
do que examina e discute, a justificar o ensaísta que, nas deduções e nas exegeses, sempre conclui acima das controvérsias. Nesse ensaísta, assim complexo
e realizado, há um traço que vós mesmo fizestes questão de manter irremovível e que esclarece a localização literária. Refiro-me à fidelidade à Província, e
ao Nordeste mais que a Pernambuco, intelectualmente em vós todas as raízes
culturais da região.
A vossa vida de homem, pois, nascido e educado no Recife, será para
sempre vida de um escritor do Nordeste. E por isso mesmo são nordestinos
os temas de vossa ensaística e os vossos principais títulos como o de catedrático do Instituto de Educação de Pernambuco ou o de diretor do Instituto
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Joaquim Nabuco. A vossa ação pública, como jornalista no Diário de
Pernambuco e na Rádio Tamandaré e incentivador de gerações literárias, não
conheceria outro espaço. É assim, nascido e educado no Recife a serviço intelectual do Nordeste, que viveis uma contemporaneidade regional decisiva como
interferência e contribuição no destino da Literatura Brasileira. Imprescindível
citar todos os companheiros, os que antecederam a vossa geração ou que chegaram depois, mas seriam tantos que limito o exemplo a quatro mortos: José Lins
do Rego, Manuel Bandeira, Graciliano Ramos, Jorge de Lima.
Mas, Sr. Mauro Mota, se no Recife tivestes o vosso burgo – a exemplo
de outros que lá permaneceram como Gilberto Freyre e Ariano Suassuna – do
Recife não necessitastes sair para que vossa obra, em irradiação nacional e
internacional, repercutisse à sombra dos próprios valores. Foi esse Recife,
porém, e antes que possa falar de vossa poesia que é o vértice mesmo de toda
a vossa obra literária, foi esse Recife que primeiro estabeleceu as vossas relações com a Cadeira 26, desta Academia.
E isso porque, através do Recife, dar-se-ia o vosso encontro com o
vosso antecessor, Gilberto Amado, o memorialista que – à sombra do próprio
testemunho – não sei possa vir a ser superado como escritor de ideias, analista
de caracteres, o psicólogo que, sem censuras íntimas, pôde revelar um tempo
inteiro com todos os grandes problemas e as principais criaturas. Seria um
dever, e tanto de confrade quanto de discípulo, deter-me um pouco em torno
de Gilberto Amado.
Vós acabastes de fazer-lhe o elogio incensurável e justo. E, por este
lado, em consequência, nada mais a dizer. Mas, ao ressurgir como adolescente
no Recife de sua formação, Gilberto Amado não deixava de reanimar – em
tempo posterior – mas não deixava de reanimar a vossa própria formação, Sr.
Mauro Mota. No Recife de ambos, dele e vosso, em tempos diversos, os
períodos foram de crise, a crise da formação intelectual. Não importa discutir
ou especular agora, e no fluxo daquela crise, sobre doutrinas, teses, teorias,
conceitos, dogmas, julgamentos e mitos. Tudo a concluir é que das agitações
e das procuras as vocações se revelaram e que, como Gilberto Amado, vós não
tardastes a se filiar a essa raça estranha, de inconformístas e criadores, que é a
raça dos escritores autênticos.
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A Cadeira 26, tanto de Gilberto Amado quanto de Constâncio Alves e
Ribeiro Couto – uma Cadeira de escritores autênticos – tinha efetivamente
que ser vossa. E, ao ocupá-la, apesar de todos os títulos que são vossos, quem
definitivamente a reivindicou, conquistando-a, foi o poeta. E o poeta que,
como já o disse, absorvendo os vários caminhos de vossa obra literária, não
sacrificou o ensaísta, o crítico e o memorialista para que se fizesse em dimensão excepcional.
Tenho-vos de frente, agora, como o mesmo poeta que há dezoito anos,
no 1952 da publicação das Elegias, desafiava o então crítico profissional.
Crítico já não sou, Sr. Mauro Mota, mas, e porque permaneceu viva na Arte e
nos componentes, a vossa poesia aí está, em símbolo, imagens e valores,
pedindo exegese. Uma poesia nascida maior e que, a partir das Elegias – que
mereceu o Prêmio Olavo Bilac, desta Academia –, já não pôde crescer precisamente por ter nascido maior.
A Antologia Poética, que publicastes em 1968, confirma o nível igual
dos poemas, extraídos de todos os outros livros. Em todos eles, esses livros
posteriores ao livro das Elegias, vós não alterastes a linguagem e a técnica,
mantendo-se sempre distante – e nesses vinte anos de poesia – das experiências apressadas e das inovações sem estrutura. É por isso, e quando releio os
poemas de A Tecelã, Os Epitáfios, O Galo e o Cata-Vento e Canto ao Meio,
é por isso que asseguro que vós não precisastes mudar para subsistir.
As linhas do percurso, esses elementos de concepção e execução que
explicam a tessitura do verso e o ideário lírico no conjunto da obra poética –
convertendo-a no monobloco em círculo –, essas linhas já respondiam pelo
impacto das Elegias. Não tínheis necessidade da originalidade, pois, para,
dentro dos modismos, atualizar-se.
O debate fora longo e complexo em torno da Poesia. O debate, aliás, a
partir da reforma ronsardiana, jamais deixou de ser áspero talvez porque
excessivamente contraditório. Todos nós sabíamos de sua colocação histórica,
a fermentação inteira nos conflitos e consequências, agravando-se o ponto já
agudo à proporção em que a Poesia mais se identificava com a Arte Moderna.
E, nessa fermentação espantosa, que ainda hoje não se pôde caracterizar para
definir, tantas foram as fórmulas e posições que será fácil admitir a transito580

RESPOSTA DO SR. ADONIAS FILHO

581

riedade na precipitação das mudanças. O nosso testemunho, porém, começaria sobre os depoimentos dos que já não eram românticos.
O Simbolismo, os herdeiros do Simbolismo como queria Bowra, o
cientificismo poético na base da Psicanálise ou o fiosofismo na base de teorias especulativas, a correlação com as Artes Plásticas e a Música, o geometrismo de alguém como Valéry. É todo um universo de procura e recusa, de
manifestos e protestos, tamanha a guerra poética – no fundo das experiências
– que não faltaram as acusações e as defesas. Mas, quando a pólvora deixou
de queimar – com Bremond insistindo há quase meio século ser a comunicação a condição vital da experiência poética –, o que sobrou foi, com a revalorização da linguagem, a superação de colocações ortodoxas para a Poesia. A
atualização, em consequência, não decorria de qualquer modismo poético,
mas, e unicamente, do ato criador em si mesmo. A atualização se faz, em consequência, e para valer-me de uma expressão crociana, mas a atualização se faz
quando o poeta é simultaneamente homem e humanidade. Não tínheis necessidade da originalidade, pois, para dentro dos modismos, atualizar-se.
A duração, e como se verifica, foi uma resultante da estabilidade poética, vossa mensagem e problema, a captação das coisas do mundo e da vida
em proveito da vossa condição de homem e vossa humanidade de poeta.
Não há em vossa poesia, pois, qualquer oportunidade já que nasce e se faz
em uma única manobra tática, acima das recomendações ortodoxas, o canto
em ritmo espontâneo.
E, se negastes o poema formalizado e intencional, imediatista e convencional – esse que estiola a Poesia para emprestar ao poema a ridícula gravidade de um esqueleto – foi porque negastes antes a originalidade, a spurious originality da definição de T.S. Eliot ao inquirir os poemas de Ezra
Pound. Não sois um técnico a permitir, com a invasão da arte desinteressada
e até antidoutrinal, e a compor como se estivesse a elaborar um cálculo matemático, não sois o técnico que fabrica ao invés de criar. Não tínheis como
favorecer esse técnico que, corrompendo no artista a sua organicidade, invariavelmente sepulta o poeta. E o poeta que sois, em consequência, embora
também uma intérprete de realidades comuns, tem a legitimidade sobretudo
na liberdade com que deixa circular a Poesia como a música no verso. É bom
dizer, Sr. Mauro Mota, que sois um grande poeta precisamente porque ten581
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des a liberdade como a primeira condição para a Poesia no sentido da criação absoluta.
Não será difícil verificar que, em se valendo dos antecessores e respeitando as tradições poéticas comprovadas, pudestes inventar e reinventar em
vossa liberdade criadora. Essa medida, que justifica o poema de vanguarda e
o soneto clássico, esclarece por que – a partir das Elegias – há uma destinação clássica em vosso verso. A imagística, assim rica de figuras e quadros,
não prova apenas o vosso engenho imaginativo. Prova também que, na
representação lírica, os valores extremos são tomados, não para a transfiguração, mas para a revelação em termos de sofrimento e angústia humanos.
Há o exemplo:
Sinto, na solidão da noite escura,
que, de onde estás, não me abandonas: guias,
e que vais a meu lado, de alma pura
como, nos tempos que morreram, ias.

Ou:
Passos incertos sobre as lajes frias
sigo em busca de ti, sigo à procura
do tumulto da vida de outros dias,
que foi contigo para a sepultura.

Esse lado grego do reconhecimento, que é a procura do mistério na
sondagem interiorizante – e, sem qualquer dúvida, o tema clássico –, explicará
por que fizestes da morte uma constante. O motivo rilkeano, intrinsecamente
dramático embora à margem das cogitações metafísicas como em Dante e
Blake, encontraria em vós uma outra dimensão. Há o exemplo:
Tua presença é eterna, eterna é a vida
que, feliz, para sempre, viverás.
Morta é a morte, levaste-a de vencida,
não nos separaremos nunca mais.
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Todas as reações psicológicas se totalizam emocionalmente no ciclo de
as “Dez Elegias”. Na verdade, e se na confissão de Álvaro Lins – vosso amigo
de infância e nosso companheiro morto – foi uma grande dor que se transfigurou em poesia, as Elegias se “desdobram num processo interior de unidade
na variedade”. E, se o vosso verso – o vosso verso límpido, nascido sob estruturas imagísticas e combinações intelectuais –, se o vosso verso é sangue, a
uma espécie de romantismo heterodoxo retomastes porque, ao invés de intelectualizá-la, o que fizestes foi criar uma poesia vívida, sofrida e sentida. Será
antivaleryana essa marca orgânica. Mas, evocando a sua morta, como o nosso
Machado de Assis, e nessa reconquista de um passado pela memória, puderam as Elegias – e muito antes de Os Epitáfios – surgir como realizações
definitivas que valorizam a Poesia Brasileira.
E isso porque, ao compô-la, assim nessa vibração tão emocional quanto
reflexiva e muito longe do abstracionismo lírico, lembrando por vezes a doçura petrarquiana, vós a compusestes como “casual” e não “intencional”.
Fórmulas e obrigações, o receituário que tem perturbado tantas vocações,
foram dados banidos.
E, precisamente porque há aquele “espaço de vida”, recomendado por
Keats, em vossa temática da morte é que a fuga escatológica, salto noturno em
busca da Amada sepulta, não corta as raízes com o mundo. O espaço de vida
subsiste, menos talvez como lastro que vença a escatalogia, mas subsiste como
uma âncora, elemento que une o poeta à sua idade. Aproximando Dryden de
Pope, no prefácio de Prometheus Unbound, Shelley – talvez o melhor intérprete crítico de si mesmo – não esquece esse aprisionamento do artista ao seu
tempo. E, se apesar de vossa linguagem clássica e de vossa temática sem épocas,
sois moderno é porque o poeta não pode escapar à contingência e à condição.
É essa obra, e sobretudo o circulo poético, que explica e justifica a
vossa presença na Academia. Tínheis que chegar, Sr. Mauro Mota, para nosso
orgulho – nós, que somos agora os vossos companheiros –, mas nosso orgulho em proclamar que, neste momento, um grande poeta moderno do Brasil
ocupa a Cadeira de Laurindo Rabelo.
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Senhores acadêmicos,
Entre o fundador e o meu antecessor na Cadeira 13 há um traço
comum que nesta noite não pode deixar de ser evocado. O visconde de
Taunay e Augusto Meyer, descendentes ambos de estrangeiros, não tinham
sequer uma gota de sangue nativo. No entanto, foram um e outro grandes
patriotas, de espírito e obra profundamente brasileiros. Taunay é o autor de
um dos romances mais lidos de toda a nossa história literária, a novela sertaneja Inocência, e da narrativa épica A Retirada da Laguna, livros inspirados
pelo mais puro sentimento nacional. Meyer, autor de Prosa dos Pagos, conheceu como nenhum outro pesquisador as tradições do Rio Grande do Sul, que
ele amava mais do que ninguém será capaz de amar. José Veríssimo acentuou
que a “dupla origem estrangeira” não impediu a Taunay de ser “um genuíno
brasileiro de índole e sentimento”. Alceu Amoroso Lima apontou em
Augusto Meyer o filho de imigrante, de corrente não lusitana, destacando-o
dentre muitos outros que começaram a aparecer com o Modernismo, dos
quais a Academia já havia escolhido Menotti Del Picchia, filho de italianos, e
Viana Moog, descendente de alemães, como ainda há pouco elegeu Antonio
Houaiss, primeiro brasileiro de ascendência árabe a ingressar na Casa de
Machado de Assis.
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“Cria de imigrantes”, era este o título de que mais se vangloriava
Augusto Meyer. Num dos seus livros de memórias, em que desce à “raiz da
vida” dos “pagos da infância”, orgulhoso de sua progênie humilde, qualificase “um neto de farroupilha”. “Cria de imigrantes” e “neto de farroupilha”.
Expliquemos o sentido destas confissões, que nada possuem de fantasiosas.
São alemães os bisavós maternos, Filipe e Maria Klinger, chegados ao Brasil
em 1824, na primeira leva de colonos estabelecidos em São Leopoldo com
um trato de terra. As duas gerações sucessivas, a dos avós e a dos pais, os
Feldmans e os Meyers, não se misturaram, conservaram intacta a pureza do
sangue germânico. Somente ele, Augusto, transporia a linha racial, casando
com brasileira, depois de um século de aculturação.
Filipe Klinger morreu na Revolução Farroupilha. Abandonou a pequena lavoura iniciada na Feitoria Velha para alistar-se entre os partidários de
Bento Gonçalves. Teria sido, em consequência, um dos muitos heróis anônimos da guerra civil que durante dez anos ensanguentou a província de São
Pedro do Sul, não fora o entusiasmo póstumo do bisneto, poeta e prosador
ilustre, duplo e incontido entusiasmo por Filipe Klinger e Maria Klinger.
Segundo as lembranças familiares, Filipe era “inquieto, magro, alto,
cabelo cacheado e cor de fogo”. E Maria, “pequenina, vivaracha, sacudida, os
olhos pretos, furungando tudo em derredor, a modo de camundongo”... Antiretórico, sóbrio e até seco, policiando a emoção com escala milimétrica, o
escritor não se contém ao recordar a valentia humilde da bisavó: “Todos os
depoimentos concordam neste caso; de espada em punho, aprendeu a defender o couro e os seus direitos. Chegou certa vez a vir a pé, de Lomba Grande
a Porto Alegre, para pleitear com a eloquência da candura a posse do pobre
pedacinho de terra cultivado com suor e lágrimas por seu marido.”
E o memorialista assim remata a talvez única página derramada de
toda a sua obra enxuta e magra, a carta aos bisavós, no pórtico da segunda
edição de Segredos da Infância (1966): “Pensando bem, são estes os meus
brasões de colono sem terras; em campo de sangue, uma cabeça degolada,
ou, para ser menos patético – em campo blau, uma espada e uma pena cruzadas –, a pena esta mesma que assina a carta, e a espada, bem entendido,
da avózinha Maria.”
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A página já devia estar escrita, por ocasião da primeira edição do livro
(1949). A espada da avózinha e a pena do neto – imagens de fácil efeito –
foram a princípio repelidas, aceitas afinal, após um período de hibernação.
Meyer não pertence àquela família de escritores que ele próprio classificou de
“farfalhantes”. Preferia o estilo “pão e água” da receita de Anatole France. Mas
acabou fazendo uma concessão aos bisavós. Não poderia recordá-los mitigando a frase, suprimindo os adjetivos generosos. Fez tudo ao contrário do seu
estilo temperado, do seu natural comedido, com receio talvez de cair no pecado da restrição afetiva. Dos Feldmans e dos Meyers, pouco fala o neto e o
filho nas memórias, a não ser de Emílio Meyer, o tio solteirão, para ele um
segundo pai, professor que deixou fama de humanista no Rio Grande do Sul.
Os avós paternos vieram muito depois dos Klingers. Chegaram ao
Brasil, em 1851, como soldados da Legião Estrangeira organizada pelo
Império na campanha contra Rosas, a mesma leva que traria Karl von
Koseritz e Carlos Jansen. Esses imigrantes eram pacíficos cidadãos liberais,
alguns deles republicanos, de qualquer modo inconformados com a supressão
das liberdades civis, após a Revolução de 1848, imposta pelo retumbante e
atrabiliário Rei da Prússia, Frederico Guilherme IV. Reclamavam, protestavam, resmungavam, como besouros zumbidores, e ficavam nisso. Daí o apelido Brummer. O general Bertoldo Klinger encontrou o vocábulo correspondente que é lapidar em nossa língua: rezingão. Dissolvido o corpo militar,
após a vitória de Monte Caseros, os rezingões viraram colonos, artífices, professores, pequenos industriais, senão a maioria, muitos deles se transformaram
em verdadeiros gaúchos, adotaram a indumentária da terra, bombacha, chapéu
de abas largas, guaiaca e esporas de prata, tal como o pai do próprio Augusto
Meyer, embora ostentasse um belo e agressivo bigode à Kaiser.
O entranhado sentimento nativista de Augusto Meyer não é caso isolado em imigrantes até das primeiras levas ou “crias de imigrantes”, como o
escritor também se intitulava, além de “neto de farroupilha”. É uma decisão,
um ato de vontade, conscientemente determinado, como disse Jorge Luís
Borges ao tratar do criollismo de um dos mais típicos poetas portenhos,
Evaristo Carriego, da área suburbana de Buenos Aires, entrerriano pelo lado
paterno mas trazendo nas veias algum sangue italiano pelo lado materno,
criollismo que parece ao autor de Ficciones um paradoxo. O caso de Augusto
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Meyer é ainda mais estranho, porque não existe nele, como já ficou dito,
resquício de sangue crioulo. Aos alemães ou filhos de alemães de que descende não lhes chama “gringos”, mas aplica a palavra pejorativa ao italiano,
seu vizinho na casa da Floresta, onde viveu parte da infância porto-alegrense, “o grinco Ércole”.
Gaúcho de sensibilidade à flor da pele, sempre alerta a tudo que pudesse ferir ou diminuir o seu querido torrão natal, a começar pelo destempero de
Capistrano de Abreu, grande historiador, que, no caso da Guerra Cisplatina,
em maré de mau humor, comparou o Rio Grande ao “cavalo de Tróia”,
lamentando não ter sido excluído das nossas fronteiras, como se fora “um
potreiro cisplatino encravado no Brasil”. Há de vingar-se do mestre, em tópico cáustico, chamando-lhe “afoito e precipitado”, pela sua interpretação do
Tratado de 1750. A situação do índio é o que mais interessa, nesse passo, a
Augusto Meyer, em posição de protesto contra o refrão dos historiadores
convencionais – e Capistrano certamente não se inclui entre eles –, que transmitiram o preconceito da “preguiça do índio” ou da “incúria do índio”,
quando na verdade o índio não passava de pária, instrumento indefeso nas
mãos poderosas dos dominadores.
Com vigor ainda maior, direi mesmo com irritação, Meyer rebate o
paralelo entre o sertanejo e o gaúcho, que “a traço grosso” Euclides da Cunha
desenhou, segundo ele, “sem o mais leve pudor crítico”, merecendo uma
“severa análise, do ponto de vista do seu enfático, da sua leviandade enfunada,
que tanto impressionou os leitores incautos da minha geração”. E acentua:
Muito pode a retórica; deve-se principalmente à influência de
Euclides a difusão desse clichê: o gaúcho entonado e pachola, estereótipo
que nem mesmo se ajusta bem a certas variantes mais próximas do gaúcho
antigo de vida solta: o fronteiro, o vaqueano, o changador, o gaudério, o
belendengue, o índio vago, aquelas variantes idealizadas na imagem folclórica do monarca das coxilhas.

O brio do gaúcho ferido vem à tona, mais uma vez, na límpida análise
do primeiro romance em que o homem do pampa aparece como herói da
liberdade, O gaúcho, de José de Alencar. Reconhecendo embora “o grande
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Alencar de sempre, o maior criador da prosa romântica, na língua portuguesa”, Augusto Meyer faz trabalho meticuloso de dissecação, com implacável
bisturi, enumerando todas as impropriedades de expressão e deslizes históricos ou sociológicos. Não perdoaria a Alencar as duas falhas mais graves: o
retrato deformado de Bento Gonçalves com bigodes grisalhos e, “pior ainda,
pior dos piores – nem sei como o diga – é o herói da história, o Gaúcho,
montado em égua!”.
Para um escritor do porte de Augusto Meyer, que tão bem conhecia o
valor das palavras, o amor pelo Rio Grande do Sul transparece até na maneira
sensual como se refere à palavra pampa, num dos seus melhores ensaios:
Eu digo pampa, os lábios unidos se abrem, passo da intenção à distensão final sem consciência de qualquer esforço, e depois de ecoar na memória,
a palavrinha se dilata em horizontes e distâncias até perder-se num vazio de
imensidade... Se a pronunciasse aberta no a, como um vizinho da outra banda,
em vez de nasalada ao nosso modo, é quase certo que para mim perderia
metade da magia poética; seria ainda assim uma bela palavra mas, de qualquer
modo, fronteira. E passando ao feminino, ainda mais se agravaria a impressão
de coisa traduzida, em vez de coisa minha e espontânea, quando na verdade
fomos nós os tradutores.

Peço licença a mestre Aurélio, ao invadir seu latifúndio, neste breve
repasse de Meyer filólogo. Ainda sobre a palavra pampa. Dela sentia-se dono
e senhor, e só a admitia ao modo do Rio Grande, e não do Uruguai ou da
Argentina, uma palavra masculina: o pampa, e nunca la pampa, como nascera,
feminina, na outra banda.
Outra palavra do vocabulário gaúcho que o enternece: rodeio.
“Rodeio” – escreve – “é também palavra mágica, pelo menos para a gente da
minha geração, ainda com um pé no século passado – nascera em 1902 –,
palavra que envolve ao mesmo tempo um grande espaço de campos abertos
ao galope e um grande tumulto concentrado de gritos, latidos, mugidos,
bater de aspas, disparadas”.
Guasca e gaúcho são outras tantas palavras que lhe satisfazem a sensualidade semântica, palavras heroicas que enchem o peito.
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Falava-se em guasca largado como quem dissesse quebra largado, torena,
monarca das coxilhas. Como quem diz gaúcho. A violenta expansão de individualismo, quase narcisismo, que palpita ainda em tais vocábulos! Palavras de
sangue quente, revelam o excesso de vitalidade que se apega ao desfastio e à
ebriez de si mesmo, como o touro escarva a terra. E menos que egolatria e
mais que bravata, é uma força que se gasta por necessidade.

Nascido em Porto Alegre, Augusto Meyer viveu boa parte da primeira
infância no campo, por entre várzeas e canhadas, na paisagem pampiana do
município de Encruzilhada, para onde se mudou toda a família, com os cavalos e os cachorros, quando o pai foi assumir a gerência das minas de volfrâmio de Cerro d’Árvore. E a imagem, que fixou, nítida, para todo o sempre, ao
adquirir consciência das coisas – “um muro velho, no quintal de uma casa
indefinível” – logo se amplia como que na procura de uma libertação, com o
espetáculo da natureza: “Estou vendo o nosso rancho, construído no alto de
uma coxilha, a taquara e barro, com teto de santa-fé. Abrem-se e ondulam, no
fundo da memória, os horizontes dos coxilhões, com maravilhosos crepúsculos e o sol enorme, inundando os campos.”
A vida rústica, o inverno longo e duro, o zunido aterrador do minuano,
três dias e três noites seguidas, anunciando as geadas, tudo, enfim, que significa, ainda que simbolicamente, a luta do homem contra a opressão, há de marcar-lhe fundo a personalidade: “Estou no alto da coxilha, agarrado ao avental
de minha mãe: o medo gravou para sempre aquele instante na memória.”
Uma sensação de insegurança lhe incutira não apenas o minuano, na primeira
infância, como também a caçada policial a um índio fugido, acoitado no rancho dos Meyers. Episódio mais imaginado que vivido, mas com tamanha e
angustiada força que não se apagará jamais da lembrança, a
[...] daquele índio vago, dormindo de freio na macega, acossado como fera de
mato em mato, de grota em grota, de rancho em rancho, até receber de minha
mãe a esmola de um refúgio em nossa casa, de onde ouvia decerto, respirando
a custo, o bofar dos cavalos maneados, a saudação do cabo – buenas, dona
Rosa! – e de vez em quando o arrastar das rosetas de espora.
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As imagens posteriores da primeira infância, na volta a Porto Alegre,
revelam a mesma angústia. A tônica destas recordações, entre 8 e 10 anos,
parece, é a da insônia ou a dos pesadelos que atormentam o menino de
olhos tristes:
Era sempre o mesmo sonho, na outra casa da Floresta: eu descia, descia a escada do porão, e de lá de baixo, com um riso escondido na barba branca, ele
apontava para a porta escura, fechada a cadeado. Sentia atravessar-me o corpo
todo o frio do terror. O Anão me chamava com a mão, vem cá, e indicava a
porta do cadeado. Eu queria ao mesmo tempo descer e subir, desvendar o
mistério da porta de baixo e fugir a quatro e quatro escada acima...

Da segunda casa do bairro da Floresta ao sobrado da Praça da
Matriz, a vida de Augusto Meyer é igual a de todos os meninos. Vai ao
colégio, primeiro o Bom Conselho, depois o Ginásio Anchieta, sofre a
incompreensão de um ou outro professor – não esquecerá jamais o “empurrão brutal” de um deles, de quem se desforra nas memórias dando-lhe o
apelido de “Pata Larga”. Vidinha igual à de todos os meninos até mesmo
nas travessuras mais estranhas, como as brincadeiras de feitor surrando dois
pretinhos da vizinhança que se compraziam no papel retroativo de escravos.
Tico, o menino ruivo de Porto Alegre e São Leopoldo, não difere em essência de outros meninos, ruivos ou morenos, de São Luís do Maranhão,
Maranguape ou Guaratinguetá. No “tempo da flor”, quando brotam as
espinhas, vai surgindo o Foguinho, adolescente insatisfeito, depois o Aug,
aprendiz de pintor, em seguida aprendiz de poeta. Começa a compor versos
em francês, com um certo tom vagamente simbolista. Descobre o cinema.
Do curso de preparatórios do Velho Meyer salta para a Faculdade de
Direito, mas abandona o curso antes de iniciar o segundo ano para se dedicar por inteiro à aventura literária.
Os primeiros poemas, de A Ilusão Querida (1923) a Giraluz (1928),
da fase preparatória, entremostram o artista requintado que atinge a plenitude
da expressão em Poemas de Bilu (1929), Literatura & Poesia (1931) e Últimos Poemas (1950-1955). Como quase todos os modernistas, procurou
divertir-se com os temas já superados do Parnasianismo e do Simbolismo.
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Mas acima da atitude aparentemente descomprometida com o passado, não
conseguiu desprender-se de um profundo sentimento telúrico, o mesmo que
transparece na obra de um José Lins do Rego ou de um Guimarães Rosa. As
leituras de Francis Jammes ou de Proust não o desenraízam, pelo contrário,
como que aprofundam e robustecem a vocação crioula. Os melhores versos do
período inicial são os de inspiração gauchesca, como a “Oração ao Negrinho
do Pastoreio”, cujo conteúdo folclórico se dilui e se concentra para transfigurar-se de Literatura oral, sem dono, em literatura escrita, com a marca inconfundível do autor, obra de arte elaborada com todos os recursos da estética.
Pouca coisa restará a Bilu, na fase final do entreato poético, o “filois
Bilu, malabarista metafísico, grão-tapeador parabólico”. Nesse livro está, não
direi o melhor, e sim o mais original, o mais denso, da poética de Augusto
Meyer, nos versos trabalhados numa técnica muito especial de comunicação,
empregando ao mesmo tempo vocábulos do populário gaúcho e do português
arcaico, galicismos, anglicismos, germanismos, uma língua de uso pessoal,
provocadora, desafiadora, embora não hermética.
Esse Bilu, galhofeiro, irônico, que faz lembrar o Puck shakespeariano,
não aparece só na Poesia, mas na Prosa que Augusto Meyer vai construindo,
daí por diante, sobretudo no campo da crítica e da exegese literárias, autor de
ensaios magistrais como os que dedicou a Rimbaud e a Camões.
Minhas senhoras e meus senhores,
Nesta noite em que inicio a minha vida acadêmica, reencontro Augusto
Meyer não na Praça da Matriz, a Praça do Paraíso, em Porto Alegre, mas no
antigo Bar Recreio, aqui mesmo no Rio de Janeiro, na Praça José de Alencar.
Um Bar Recreio bem mais simpático e acolhedor que a vasta cervejaria de
hoje, sempre apinhada de gente. Aquele Bar Recreio não existe mais. Foi
demolido o sobrado, desfeito o jardim que o enlaçava, cheio de sombras.
Tudo mudou na praça José de Alencar. Desapareceu o belo solar do Hotel
dos Estrangeiros e ergueu-se no mesmo lugar outrora venerável horrendo edifício de apartamentos. A casa que pertencera ao Barão do Flamengo, na esquina da Rua do Catete, mais tarde recolhimento de velhinhas, foi também abaixo, substituída por um prosaico e rentável posto de venda de gasolina. É o
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algo mais que a Shell nos dá... Na página inesquecível sobre a Praça da
Matriz, Augusto Meyer denuncia esse nosso “ávido novo riquismo”, numa
advertência aos prefeitos de tantas cidades brasileiras, inimigos das árvores,
dos parques e dos jardins, das casas antigas e das velhas igrejas, impotentes ou
incapazes de conter ou disciplinar a explosão urbana.
Perdoem-me o desabafo e uma intromissão autobiográfica. É que
conheci Augusto Meyer (creio que ainda residia no Sul), quando se preparava
para deixar a Biblioteca Pública de Porto Alegre pelo Instituto Nacional do
Livro, então fundado. O grupo que se formara no Bar Recreio, aos sábados,
dia boêmio da classe média, era uma continuação do Antonello, ponto de
referência obrigatório da brilhante geração dos modernistas sulinos de
Augusto Meyer e Mário Quintana. Além do poeta, centro das atenções, os
amigos mais antigos, Teodemiro Tostes e Sotero Cosme, e os amigos mais
novos, como Egídio Squeff, um poeta que não chegou a realizar-se, meu companheiro de jornal, que foi quem me conduziu àquela confraria de gaúchos
líricos, amigos de uma boa conversa nas rodadas de chope, amontoando os
cartões sobre a mesa. “O chope louro espuma a franja branca.” Confraria que
se enriqueceu um pouco mais tarde com a presença buliçosa e risonha de
Rivadávia de Sousa, uma das melhores figuras humanas que tive a fortuna de
encontrar em meu caminho.
Voltei a conviver com Augusto Meyer, dividindo com ele o mesmo
cigarro de palha, de fumo crioulo em rama, amarelinho, vindo de Cachoeira,
sob encomenda, ao tempo do Instituto Nacional do Livro, quando por ali
passei rapidamente, em 1942, não direi no “meu” tempo da flor, mas um instante da perdida mocidade, rediviva de repente: Sérgio Buarque de Holanda,
sempre alegre, a trabalhar com a mesa atulhada de livros e originais, vis-a-vis
José Honório Rodrigues, mergulhado na sua bibliografia sobre o domínio
holandês, Eneida e eu, lendo e conferindo as provas dos volumes da
Biblioteca Popular Brasileira.
Augusto Meyer esteve longos anos à frente do Instituto Nacional do
Livro, da primeira vez quase vinte anos. A Revolução de 1930 criara o
Ministério da Educação, e a primeira década é quase toda voltada para a
implantação de instituições como o Serviço (hoje Instituto) do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, o
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Serviço de Radiodifusão Educativa, o Serviço Nacional do Teatro, o
Instituto Nacional do Livro, além da reorganização, pode-se mesmo dizer, da
organização definitiva da Universidade do Brasil. Muito pouco tinha sido
feito até então. Já se abre o horizonte da história em que aparece, com as
cores de uma alvorada renovadora, o impulso vivificador dos Anos de Trinta,
com a participação efetiva, em muitos setores da atividade cultural, dos líderes do Modernismo, os que vieram da Semana de Arte Moderna e os que vieram depois, na lufada do romance do Nordeste. A história cultural desse
período inicial da revolução de 1930 não pode ser escrita sem os nomes de
Gustavo Capanema, Mário de Andrade, Lúcio Costa, Rodrigo Melo Franco
de Andrade, Roquette-Pinto, Carlos Drummond de Andrade, Peregrino
Júnior, Abgar Renault, Augusto Meyer e tantos outros, todos, ou quase
todos, antigos militantes do Modernismo, com exceção talvez de Roquette-Pinto, a exercer funções de comando na administração pública.
O Presidente Getúlio Vargas haveria de valorizar essa contribuição em
discurso proferido na Universidade do Brasil, em 1951, procurando identificar o movimento modernista com as forças que, no campo social e político,
precipitaram a revolução vitoriosa de 1930. A chamada era de Vargas, que
se estende até 1945, com tantos desvios e contradições, foi um período sem
dúvida fecundo para a Cultura brasileira, coincidindo com a difusão do
rádio e do livro, das grandes edições que encontraram em José Olympio o
audaz bandeirante.
É o tempo da floração dos romances do Nordeste, de José Américo de
Almeida e Rachel de Queiroz a Jorge Amado e Adonias Filho. Da produção
mais intensa de Portinari e do início da maturidade de Di Cavalcanti. Das
primeiras obras monumentais da arquitetura moderna, de Lúcio Costa e seus
discípulos, o maior de todos eles, Oscar Niemeyer. De poetas como Manuel
Bandeira, Ribeiro Couto, Jorge de Lima, Augusto Frederico Schmidt, Cassiano Ricardo, Carlos Drummond de Andrade. De músicos como Villa-Lobos e
Camargo Guarnieri. De grandes novelistas e contistas também do Sul, os da
Semana de Arte Moderna, à frente Menotti Del Picchia, prosador e poeta, e
os que vieram depois, Marques Rebelo e Cyro dos Anjos, mestres da prosa
moderna, Gastão Cruls e Otávio de Faria, Cornélio Pena e Lúcio Cardoso,
que restituíram o prestígio ameaçado ao romance introspectivo.
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É quando desponta uma clareira popular, no Teatro, com a apresentação de “Deus lhe Pague”, de Joracy Camargo, seguindo-se-lhe pouco depois o
movimento renovador de Os Comediantes, com Brutus Pedreira, Santa Rosa
e Ziembinski. Roquette-Pinto vai buscar o pai do cinema brasileiro,
Humberto Mauro, solitário e esquecido, para a sua obra de criação do
Instituto Nacional do Cinema Educativo.
É a hora sobretudo dos grandes ensaios de interpretação social e política do Brasil. De Gilberto Freyre, Gilberto Amado, Octavio Tarquínio de
Sousa, Afonso Arinos de Melo Franco, Sérgio Buarque de Holanda, Caio
Prado Júnior, Viana Moog, Barbosa Lima Sobrinho, Luís Viana Filho,
Hermes Lima. Não posso deixar sem uma referência, em balanço tão sumário,
a ação no Jornalismo, de Elmano Cardim e Austregésilo de Athayde. Na história e na biografia: Pedro Calmon, Cândido Mota Filho, Osvaldo Orico. No
campo da Ciência, os livros de Silva Melo, de defesa e valorização do homem
tropical. No debate das ideias, Alceu Amoroso Lima, que desmentiu, como
Silva Melo, o mito aristotélico de que a mocidade termina aos cinquenta
anos. E ainda: Ivan Lins, que, na Academia, pronunciou a série memorável
de conferências sobre as Cruzadas, primeiro passo da sua consagração acadêmica. No campo do ensino, o movimento da Escola Nova, com Fernando de
Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira. É também desses anos a nova
fase dos estudos machadianos, com os ensaios de Augusto Meyer, Lúcia
Miguel Pereira, Alceu Amoroso Lima, Barreto Filho, Peregrino Júnior,
Eugênio Gomes, Afrânio Coutinho, Astrojildo Pereira, Brito Broca,
Raimundo Magalhães Júnior.
Em fase de tão intensa vitalidade na história brasileira nos últimos
quarenta anos, coube a Augusto Meyer organizar e dirigir o Instituto
Nacional do Livro. Foi um administrador mais estático que dinâmico. A
ação não era o seu forte. O mundo de Meyer era o da abstração. O mundo
dos livros, à sombra da estante, de que tirou por sinal o título de uma das
suas coleções de ensaios. “Uma biblioteca” – escreveu –
[...] é antes de tudo solidão e silêncio, o silêncio das vozes desencontradas e a
solidão dos grandes ajuntamentos. Há uma estranha ironia presidindo o concílio irônico dos livros: a ironia da vida, que não cabe nos textos e desfaz com
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um sorriso todas as definições dos doutores sutilíssimos, todas as redes que
atiramos “sôbolos rios que vão”...

Da sua inaptidão para a vida prática, das coisas mais corriqueiras da
vida até mesmo domésticas, conta Josué Montello um fato verídico com
sabor de anedota:
Gravemente enferma, a mulher do escritor acordou, alta madrugada,
com uma dor violenta à altura do estômago. Não havendo outra pessoa em
casa a quem chamar, apelou para o marido:
– Augusto, vê para mim, com urgência, um saco d’água quente.
– Sim, querida, – replicou, solícito, o mestre de Prosa dos Pagos, os
pés para fora da cama, a buscar os chinelos no tapete, visivelmente nervoso.
Saiu a arrastar os chinelos, rumo da cozinha, abotoando o pijama,
cabelos revoltos. Daí a pouco ouviu-se o estalo do comutador elétrico.
Depois, a zoada de uma panela. Silêncio. Novo ruído de panela. Outro silêncio. O escorrer do jato d’água de uma torneira. Por fim, outro silêncio, desta
vez mais longo.
Sara Meyer, as costas apoiadas nos travesseiros, cortada de dores, olhava a porta do quarto, ansiosa. E viu quando o marido voltou, com o mesmo ar
atarantado, trazendo numa das mãos o saco vazio e na outra a panela.
– Então, meu filho? – indagou ela ao poeta.
E Meyer, atrapalhado:
– Minha filha, como é mesmo que se faz água quente?

Pobre Meyer! Quando a companheira morreu, era como se lhe faltassem os braços e as pernas. E o seu verso angustiado se tornou mais verdadeiro: “Eu sou o irmão das solidões sem sentido”...
Escritor e não administrador, a obra de Augusto Meyer no Instituto
Nacional do Livro deixou contudo a marca da sua erudição e da lucidez com
que encarava os problemas da Cultura. Doze mil bibliotecas registradas no
interior do Brasil, no setor em que teve como chefe exemplar Evandro
Pequeno; a Biblioteca Popular Brasileira, orientada por Sérgio Buarque de
Holanda; a publicação sistemática da bibliografia brasileira, inclusive a primeira Bibliografia das Bibliografias Brasileiras, da autoria de Antônio Simões
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dos Reis; a edição de numerosas obras de base para a futura Enciclopédia
Brasileira e para o Dicionário da Língua Nacional, o que não é pouco. E
ainda assim não é tudo. Conhecia bem a fundo os obstáculos interpostos pela
burocracia, a precariedade dos recursos técnicos, a falta de formação profissional, a deficiência de verbas, em suma, a montanha intransponível de dificuldades da administração pública. Daí o desencanto que dele se apossou, em
meio à gigantesca tarefa.
Meyer não tinha a vocação do burocrata. Era antes de tudo um scholar,
que por um desses inexplicáveis desencontros de intelectuais desajustados
ficou fora da cátedra de professor universitário. Este é que era o seu lugar.
Que grande professor de Literatura Comparada não teria sido! De Literatura
Comparada ou de qualquer das literaturas que versava com o mais profundo
conhecimento, as Literaturas francesa, alemã, inglesa, espanhola ou italiana, a
Brasileira como a Portuguesa, especialmente os clássicos, de Sá de Miranda a
Camões. No entanto, não passou de um eventual professor de Teoria da
Literatura, em dois ou três cursos que ministrou no Rio de Janeiro, e nas conferências que proferiu em Hamburgo e Madrid.
Retirado de Porto Alegre, vivendo no Rio de Janeiro, como diretor do
Instituto Nacional do Livro, ou em missões culturais no estrangeiro, nos
Estados Unidos da América, na Alemanha ou na Espanha, o escritor construiu a sua obra de ensaísta com livros todos ou quase todos de artigos de jornal, salvo o estudo dedicado a Machado de Assis (1.ª edição 1935, 2.ª 1952,
3.ª 1958), Prosa dos Pagos (1.ª edição 1943, 2.ª 1960), os estudos de análise
e interpretação literárias – Le bateau ivre (1955) e Camões, o bruxo (1958)
–, ambos nascidos de um curso sobre Teoria da literatura. Todas as demais
coletâneas, À Sombra da Estante (1947), Preto e Branco (1956), A Chave e a
Máscara (1964) e A forma secreta (1966) são obra de circunstância, requentada de suplementos ou folhetins de jornal, uma obra dilacerada e inconclusa
de quem mestre Alceu Amoroso Lima, no discurso de saudação, na Academia
Brasileira de Letras, chamou de “maior humanista vivo da nossa língua”. No
entanto, o drama de Augusto Meyer, como o de João Ribeiro e tantos outros
eruditos, é que a sua obra nem sempre dá a justa medida do grande escritor,
ao mesmo tempo professor e filólogo, historiógrafo e folclorista, germanista e
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camonista, tradutor, lexicógrafo, jornalista, ensaísta, crítico literário e ainda
por cima poeta.
Senhores acadêmicos,
Com humildade venho ocupar a Cadeira 13 para a qual desprevenidamente me elegestes. A vida é quase sempre um emaranhado de equívocos,
contradições e ironias, que desde a mais remota meninice procuro em vão
desembaraçar, sem muitas vezes entender o significado das derrotas ou das
vitórias. Aqui cheguei para trabalhar e para servir, pois jamais alcancei qualquer posição que fosse gratuita ou ornamental. A Academia deu o maior prêmio que poderia ambicionar o biógrafo de um escritor que tanto a desejou e
foi por ela duas vezes repelido. De uma delas, para esta mesma Cadeira 13, o
seu pedido de inscrição na vaga de Sousa Bandeira nem sequer foi considerado.
Afonso Henriques de Lima Barreto, o grande romancista carioca da
Primeira República, tão maltratado pela vida, nem por isso deixou de acreditar nos homens e até na Academia, malgrado o seu irredutível agnosticismo. “O Acaso” – escreveu, pela boca de um dos seus tranquilos personagens, o hierático Gonzaga de Sá –, “o Acaso, mais do que qualquer Deus, é
capaz de perturbar imprevistamente os mais sábios planos que tenhamos
traçado e zombar da nossa ciência e da nossa vontade. E o Acaso não tem
predileções...”
Na data de hoje, Lima Barreto completaria noventa anos. Era um ano
mais velho que Levi Carneiro, altaneiro jequitibá da Academia.
Nem pessimista, nem otimista em demasia, gravitando no meio-termo,
desconfiado, não sei se defeito ou qualidade da gente da minha região, o vale
do Paraíba, da área paulista, sou dos que não creem em bruxas, mas tenho as
minhas dúvidas. Que las hay, las hay... Com relação ao número treze, não
guardo reservas. Começo por tomar posse num dia treze, no décimo terceiro
ano da presidência de Austregésilo de Athayde, grande administrador, que,
todos sabemos, tem o corpo fechado a inimigos encarnados e desencarnados.
Cresci com as “trezenas” a Santo Antônio, que diz o povo são infalíveis para
afastar os malefícios das pragas e abusões. A cidade em que nasci, onde passei
a infância e parte da mocidade, se escreve com treze letras. No dia 13 de
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junho festejamos o nosso padroeiro, Santo Antônio, “por ser o santo mais
nobre”, conforme ensina a sabedoria popular:
São João a 24
São Pedro a 29,
Santo Antônio é a 13,
Por ser o Santo mais nobre.

O 13 de maio é a data mais generosa da história da nossa Pátria, a data
da igualdade das raças, ao abolir a iniquidade da escravidão. No dia de hoje, o
povo brasileiro reverencia a memória da Princesa Isabel, acompanhando pelo
rádio e pela televisão a cerimônia do solene depósito das suas cinzas e as do
seu marido, o Conde d’Eu, no mausoléu da catedral de Petrópolis.
Outra lembrança que me é grata recordar aqui: o jantar do dia 13, instituído pelo nosso irmão maior Ribeiro Couto, tão grande poeta como prosador.
Amigo incomparável, era o homem cordial em pessoa. Tinha o dom da sociabilidade. Gostava de noitadas literárias, reunindo na mesma mesa os velhos e os
novos amigos, confraternizando veteranos e calouros, à base de bacalhau e
vinho verde. Na Bella Napoli, na Açoriana ou no Tim-Tim-por-Tim-Tim, restaurantes que já desapareceram na poeira dos anos, o encontro era sempre no
décimo terceiro dia de cada mês. Dos convivas dessas reuniões pertenciam à
Academia Ribeiro Couto e Múcio Leão. Manuel Bandeira, já glorioso cinquentão, não tardaria a vestir o fardão aurifulgente, uma única vez, no dia da
posse, tornando-se mesmo de casaca ou paletó saco o mais perfeito dos imortais. Vieram depois Peregrino Júnior, Magalhães Júnior, Afonso Arinos e
Odylo Costa, filho. Sou portanto o sexto da turma. Ficamos aguardando
outros comparsas: Sérgio Buarque de Holanda, Dante Milano, Luís Martins,
Hélio Viana, Paulo Rónai. Mas não posso deixar de lembrar aqueles que não
podem mais ser candidatos: Martins Castelo, Amadeu Amaral Júnior, Rafael
Barbosa, Joaquim Ribeiro, Dante Costa.
Ser o sexto, pouco importa. O perigoso é ser o sétimo de uma Cadeira,
a de número treze, a mais povoada de sombras, nesta Casa ilustre, e que um
dos seus ocupantes, Hélio Lobo, chamou de Cadeira Fatídica, o que não o
impediu de nela ter ficado ao longo de quarenta anos, muito mais tempo do
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que Catarina, a Grande, no trono da Rússia. Sete e treze são números cabalísticos. Confio na aproximação de ambos.
A honra de pertencer à Academia envolve um compromisso: o da fidelidade às normas de convívio não direi apenas da vossa companhia, fidelidade
também ao espírito da unidade literária, que é o que sugere Machado de
Assis, no discurso inaugural: conservar sempre “no meio da federação política, a unidade literária”. A Cadeira 13 nasceu aquecida pelo sol da Guanabara,
passou depois para a Bahia, em seguida Pernambuco, Minas Gerais, Rio
Grande do Sul, chegando agora a vez de um paulista de Guaratinguetá e
carioca de adoção.
Sou acima de tudo brasileiro. Um caipira do vale do Paraíba, que não
dispensa virado de feijão, angu e cambuquira. Mas com o curso completo da
Praça Onze, Lapa, Catete e arredores. Impregnei-me do sentimento nacional
desta nossa querida cidade de São Sebastião. Como Manuel Bandeira, carioca
do Recife. Eneida, carioca de Belém do Pará. Silva Melo, carioca de Juiz de
Fora. José Olympio, carioca de Batatais. O Rio dilui todos os bairrismos e
querências. O meu federalismo me faz assim um pouco de Belo Horizonte e
Diamantina, da Bahia de Todos os Santos, do Recife e da Paraíba, de Natal,
Fortaleza e Maranguape, de São Luís do Maranhão, Belém do Pará e Manaus,
de Curitiba e Porto Alegre, de São Paulo e São Luís do Paraitinga, de
Goiânia e de Brasília, a jovem capital erguida no sertão pelo grande Presidente
Juscelino Kubitschek.
Taunay, carioca dos mais autênticos, imbuído do mesmo sentimento
nacional, escolheu para patrono da sua Cadeira uma das maiores figuras do
liberalismo fluminense, Francisco Octaviano de Almeida Rosa, o grande político e jornalista, padrinho literário do fundador, ao escrever o prefácio de
Inocência (1872). Patrono e fundador defenderam na imprensa e no parlamento as reformas que o Império transferiu à República: o casamento civil, a
grande naturalização, a separação da Igreja do Estado e a liberdade de cultos.
Da mesma linhagem liberal são todos os demais titulares: Francisco de
Castro, Martins Júnior, Sousa Bandeira, Hélio Lobo, Augusto Meyer.
Ainda perplexo diante da vossa generosidade, olho para o passado, olho
em torno, olho para a frente. Posso sentar-me na Cadeira 13?
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Senhor Francisco de Assis Barbosa,
Foi no Teatro Municipal, numa remota tarde de dezembro, tão abrasadora que, de noite, redundou em trovões e chuvarada.
No palco, onde tantas óperas me deslumbraram ou me entediaram, desfilava eu, representando uma das comédias da minha vida – o recebimento do
canudo de bacharel. Passo a passo ia a fila para o juramento formal, e na
minha frente, por artes das ordens alfabéticas, estava o imberbe Donatelo
Grieco, a quem o velho e caro Agripino apadrinhava. Fizera-me rir o terrível
satírico, quando contemplava a plateia e me dissera:
– Que assistência para uma conferência paga!
E, na verdade, estava à cunha o teatro, orgulhoso mundo familiar a que
não faltava a presença presidencial, levada ali também por razões paternais,
tanto assim que aquela fornada jurídica cognominada foi de “a turma da
Alzirinha”.
Não me viera à cabeça a ideia de um padrinho, personalidade que todos
os bacharelandos portavam a tiracolo, talvez porque sempre passara sem eles.
Mas era tão jovial o semblante do já formado Francisco de Assis Barbosa, que
perto de mim se encontrava, que, para não ser um original naquele grupo,
solicitei-me o apadrinhamento. Risonho, acedeu e, ao seu lado, suando mais
603

604

RECEPÇÃO DO SR. FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA

de calor que de emoção, rosnei as palavras sacramentais, que nunca tive a
oportunidade de trair, como é da triste condição humana. Como a minha claque era escassa, chochos foram os aplausos que recebemos.
Hoje, tantos anos passados, o ato se inverte. E sou eu, Sr. Francisco de
Assis Barbosa, que, por determinação do Presidente desta Casa, vos apadrinho aqui, ao receberdes um diploma menos vulgar. E, seguramente, teremos
palmas mais fortes do que aquelas da antiga tarde calorenta, tão numerosos
são os vossos amigos e admiradores que abrilhantam este salão entre luzes,
flores e alegria.
A vossa presença naquele cenário ainda algo estudantil constituía uma
volta irreversível, o reencontro com a cidade de tão caras lembranças, o reatamento de saudosas convivências intelectuais, a reaparição nos célebres jantares
do dia 13, cujo principal prato do cardápio era o olho nestas verdes poltronas, o reinício das conversas de porta de livraria, o reaproximamento da redação e do jornal, o vosso verdadeiro caminho, em suma.
É que, logo após a formatura, fostes para Guaratinguetá, vossa cidade
natal, tentar a Advocacia e a Política. Vossa ascendência paterna, toda lá nascida, inclusive aquele Custódio Leme Barbosa, que estava na Guarda de
Honra do Príncipe D. Pedro, junto à colina do Ipiranga no dia do grito da
“Independência ou Morte”, remonta a Domingos Leme, fundador da vila,
que vinha em linha direta de um dos primeiros povoadores vicentinos, certo
Antônio Rodrigues, êmulo e contemporâneo de João Ramalho, e que se uniu
à filha de um cacique. Não assim a materna, que tem sangue cearense, carioca
e italiano, sangue dos Papaterra, gente pastora e meio grega, ardente e liberal,
oriunda de Basilicata, no golfo de Policastro, que, recorte do mar Tirreno, de
vós mereceu uma comovente visita tão própria do vosso coração. O velho
Papaterra, admirador de Garibaldi e Mazzini nas lutas pela emancipação italiana, na velhice guaratinguetaense despiu-se do seu anticlericalismo, doou as
insígnias maçônicas ao filho, João Papaterra Limongi, que seria um dos líderes católicos de São Paulo.
Advocacia? Política? Nem uma coisa, nem outra. Ribeiro Couto, admirável escritor, que honrou esta Casa, admirável amigo, cuja saudade é permanente, era estupendamente epistolar. De Haia, em carta com data de 13 de
maio de 1936, entre outros dizeres, aconselha:
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Guaratinguetá é foro de luxo, cidade de luxo, com o clube, o coronel
Benedito Rodrigues Alves jogando bilhar, a estátua do conselheiro na praça,
as moças vestidas com elegância... Meta a cara numa promotoria em São
Luís do Paraitinga, ou numa daquelas cidadezinhas dos sertões cafeeiros,
onde a gente anda de chinelo conversando com o juiz, ou cuide de entrar
para o Itamaraty...

Não cuidastes de entrar para a diplomacia, nem destes com os costados
nos sertões cafeeiros. Nomeado delegado de polícia, fostes para São Luís do
Paraitinga, cidadezinha modesta na serra, entre o vale e o mar, mas orgulhoso
berço de um grande brasileiro, que também foi ornamento deste Cenáculo –
o sanitarista Oswaldo Cruz. Antes, porém, estivestes fulminantemente em
Aparecida, colada à vossa Guará, cidade de tantos milagres, menos um – o de
um arquiteto, e na pacata Queluz, que também é ali pertinho, matéria de
algumas considerações poéticas:
Se sair terei de dar ordens ao comandante do destacamento,
Se ficar no hotel terei de conversar com o juiz...
Prefiro ouvir a chuva, lá fora, tocar tambor nos tinhorões.

São Luís do Paraitinga era burgo pacífico e a pasmaceira da Delegacia
só era quebrada por pancadaria consequente das sabatinais ou domingueiras
cachaçadas. As horas não passavam como se os dias terrenos tivessem a duração dos lunares. A enchê-los havia o juiz para uma prosa meio jurídica, meio
literária, havia a farmácia para a tertúlia meio literária, meio política, mas
forte no mexerico, que é o sol da vidinha provinciana. E havia os livros, ora o
mergulho na universal ficção, ora os primeiros ensaios na crítica, na biografia
e na bibliografia e, ainda, o aprofundamento da paciente e idônea pesquisa
histórica, que vos levaria mais tarde à consagração do Instituto Histórico. E
havia ainda a poesia, suave companheira, muleta da vida, estro bissexto que
vosso compadre Manuel Bandeira registraria:
Alvas e frias as igrejas aceitam a noite plena
Os lampiões sufocam ao peso verde das árvores.
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O apelo familiar impôs a remoção para Aparecida, mais perto de casa.
Outra vez Aparecida, com seu santuário, suas romarias e seus vendilhões!
Mas, a miraculosa pretinha padroeira do Brasil, que em criança vós pensastes
ser esposa de São Benedito, manobrando o interesse da politicagem contra a
vossa permanência, punha fim à aventura policial, que durou dois anos, e vos
mandava para o Rio, a vossa cidade de adoção, e vós ficastes devendo, pelo
menos, um jurídico retrato de beca à sala dos ex-votos.
Reiniciastes a labuta jornalística, começada quando acadêmico de Direito. Ribeiro Couto, sempre atento, escreve menos apreensivo: “Caboclinho,
recebi aqui, com a Europa em guerra, sua carta de 23 de agosto. Trouxe-me a
saborosa agitação do jornal. Por pouco eu descia a escada e ia lá falar com o
gerente, fazer um vale.”
Eram avaros os gerentes de jornal, mas a vida tem que ser vivida.
Gastastes talento por várias redações, mas equilibrastes as finanças como técnico de Educação. Em tal condição, servistes no Instituto Nacional do Livro
e, ao lado de Sérgio Buarque de Holanda, na Seção de Publicações, deixastes
marcada a vossa passagem pela inapreciável operosidade e intenso amor às
Letras do passado.
Dissemos que a vossa volta ao Rio era irreversível. Mas, em decorrência
dos trabalhos empreendidos no Instituto Nacional do Livro, houve um hiato
paulistano, do qual saiu, em colaboração com Rubens Borba de Morais, o
Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros, obra chave e imprescindível para
se firmar o pé nos conhecimentos de nossa cultura.
A ABDE, cuja sigla é de autoria do companheiro Levi Carneiro, é iniciativa que se deve ao irrequieto Osvald de Andrade. Foi ele que trouxe a
ideia para o Rio de Janeiro, convidando nosso caro Manuel Bandeira para as
primeiras articulações. A reunião inaugural deu-se em 1942, na sala de conferências do Instituto Histórico. Quando os fundadores, imortalizados pela
fotografia do ato, subiram as escadas do Silogeu, depararam com a essa de
Irineu Machado, tribuno e político da também finada República Velha, cujo
enterro dali sairia.
Manuel Bandeira só estabeleceu uma condição para aceitar a presidência: que Francisco de Assis Barbosa fosse o primeiro-secretário. Fizestes parte
da comissão de estatutos, vos esforçastes pela realidade da entidade, mas a
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vossa estada em São Paulo interrompe o ímpeto associativo, e Carlos
Drummond de Andrade lamenta em carta:
Até agora nada de concreto. Temos bonita sala na Associação Comercial. Mas
tudo continua no mesmo, embora com tendências para melhorar. O primeirosecretário acha que o serviço deve ser feito pelo segundo. E o segundo acha
que deve ser feito pelo primeiro. Como não há um terceiro, nada se resolve...
É tão difícil fazer qualquer coisa quando há mais de três pessoas! E que pode,
nesta vida, um vice-presidente?!

Voltastes. O Rio já começava a perder o amável ar de imensa aldeia,
para tomar a angustiante senda das grandes metrópoles. Os cafés sentados,
clubes baratos para a conversa fiada, principiavam a desaparecer, os quintais
de frondosas árvores iam se transformando em desumanos edifícios de apartamentos. Os ecos da guerra repercutiam em cada casa, e, na guerra nós já estávamos, sentindo-a em tudo, ou quase tudo. Reintegrastes-vos na lida jornalística, notáveis foram as vossas reportagens publicadas depois em volume.
Assumistes o cargo de assistente da direção da Faculdade Nacional de
Filosofia, sob a gestão de San Tiago Dantas. Dirigistes uma editora, reiniciastes vossos esforços na ABDE. O I Congresso Brasileiro de Escritores foi regado com o vosso suor. Tinha ele fundo eminentemente político, que refletia os
confusos ou desencontrados anseios democráticos do povo brasileiro. Dele
fostes o incansável secretário-geral. Dele surgiria uma Declaração de
Princípios que, uma semana depois de lida solenemente, seria o primeiro
impacto que abalaria os alicerces do Estado Novo.
Chegamos a 1946, com o país em nova ordem ou, se quiserem, numa
nova forma de desordem. Participamos, Sr. Francisco de Assis Barbosa, da
assessoria do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, junto ao
Ministério das Relações Exteriores, que era uma espécie de ócio remunerado;
como fomos redatores do Diário das Sessões, na Conferência Interamericana
para a Manutenção da Paz e da Segurança do Continente. Não garanto que a
segurança continental tenha sido conseguida, mas garanto que foram dias
maravilhosamente divertidos aqueles na fresca e imperial Petrópolis, de neblina e hortênsias, quando, de parceria, na folga dos afazeres redacionais, com607
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púnhamos bestialógicos sonetos satirizando vultos exponenciais do conclave,
para desespero do nosso compenetrado companheiro, que foi membro ilustre
desta Companhia – Álvaro Lins – sonetos em que falávamos
da tristeza de um mundo em desatino,
que não pode cumprir o seu destino,
sem DIP, sem Gestapo e sem polícia.

Com a jovialidade, que é um dos vossos traços dominantes, continuastes em intensa atuação, na imprensa diária e hebdomadária, na Câmara dos
Deputados, como redator dos Anais e Documentos Parlamentares, integrando delegações a conferências internacionais. Sois levado a assessoria da
Presidência da República no governo do presidente Juscelino Kubitschek e
nomeado advogado da então Prefeitura do Distrito Federal. Integrastes a
redação da Enciclopédia Britânica e coordenastes a seção de História do
Brasil da Enciclopédia Barsa, Editastes os cadernos do Jornal do Brasil, comemorativos do IV Centenário de Fundação da Cidade do Rio de Janeiro,
documentação preciosa para os estudantes do futuro, e sois nomeado procurador do Estado da Guanabara, cargo no qual vos aposentastes com os cabelos já brancos, mas a alma ainda jovem. Participais de Colóquios Luso-Brasileiros, participais de bancas examinadoras para preenchimento de cátedras e
doutoramento na Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de São
Paulo, participais da Comissão Machado de Assis, encarregada da edição
completa das obras do grande escritor, que a Academia tem como nume, e
dirigis a veneranda Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Indicado professor visitante na Universidade de Wisconsin, nos Estados
Unidos da América, ministrais um curso de História das Ideias Políticas
no Brasil, e coordenais um seminário sobre as eleições brasileiras na
Primeira República.
E, a par das sucessivas e múltiplas ocupações, enriqueceis nossas estantes com assíduas publicações de obras que vos valeram a entrada nesta
Academia. Inútil enumerá-las ou exaltá-las. A vossa eleição vale mais que
qualquer palavra minha de louvor.
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Há uma, porém, que não pode deixar de ser lembrada agora e aqui – A
Vida de Lima Barreto.
Fruto de beneditina paciência documental, é trabalho modelar no
campo da nossa biografia e um preito de amor ao grande romancista citadino de engajada visão. Com um estilo de meridiana claridade e eficiência,
oferecestes, de corpo inteiro, dia a dia, do nascimento à morte, com o rigor
de um microscopista, a figura do homem e do escritor e a sua trágica e
inquieta trajetória.
Afonso Henriques de Lima Barreto, nome senhorial de tão humilde
mestiço, um dia bateu à porta da Academia. Tem ela sido bastante estreita
para alguns e o foi para ele. Se respeitava a Instituição, atacara-a rudemente:
“A Academia Brasileira” – acusava ele – “começou com escritores, tendo estes
por patronos também escritores; e vai morrendo suavemente em Cenáculo de
diplomatas chics, de potentados do ‘silêncio é ouro’, de médicos afreguesados
e juízes tout à fait.” O pleito, com poderosos concorrentes, não teve definição
e, na segunda inscrição, o romancista não voltaria. Mas teve dois votos no
primeiro escrutínio e um nos outros três, votos do sábio e generoso João
Ribeiro, que escrevera na sua coluna literária, como um voto a descoberto:
“Lima Barreto entraria pela porta principal e talvez pela minha mão, se ela
fosse firme e eu pudesse estender-lha.”
Não culpemos demasiadamente a Academia pelos seus tropeções ou
erros de caturrice, tão peculiares à natureza humana. Em cada época a maioria
acadêmica tem que forçosamente representar um determinado estado de espírito, mesmo que incapaz de com facilidade distinguir as novas auroras, e creio
até que reside aí sua força e sua perenidade, pois a disparidade de opiniões no
seu seio seria como perigosos rombos numa barca cuja finalidade é vencer
com segurança nos mares do Tempo. Aquela maioria era a mesma, ou quase
a mesma, que não compreenderia o advento modernista e que o repeliria ou
negaria, advento revivificador do pensamento brasileiro que, mais tarde,
viria tomar assento predominante neste plenário. A obra de Lima Barreto,
por seu vigor reformante, por sua iconoclastia, não sensibilizava os eleitores
apegados a formas mais conservadoras e gastas. Demais, o procedimento
irregular e boêmio do candidato não condizia com a necessária respeitabili609
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dade acadêmica, coisa que o próprio Lima Barreto reconhecia quando explicou a sua candidatura.
A Academia se transforma lentamente, avessa às revoluções, repelindo
as modas agressivas, apenas evoluindo naturalmente atenta às justas consagrações. Hoje, senhor Francisco de Assis Barbosa, compreendido e imortal, o
repelido criador de Isaías Caminha, Policarpo Quaresma e Gonzaga de Sá
entra gloriosamente na Casa de Machado de Assis, conduzido por vossa mão,
cuja bondade e lucidez não difere da de João Ribeiro, e dela nunca mais sairá,
como um dos seus mais altos patrimônios.
E que o vosso convívio seja duradouro é o nosso mais vivo desejo.
Sabemos todos dos vossos dotes amicais e ansiamos por deles compartilhar.
Roquette-Pinto, um dos nossos que se foram, já escrevera com mão idônea:
“Francisco de Assis Barbosa, que bom ser seu amigo!”
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DISCURSO DO SR. ANTÔNIO HOUAISS

Se algumas lições a vida me deu, uma é esta: em momentos assim, é
mister ser breve.
No caso, a brevidade se me impõe por muitos motivos: a riqueza da
personalidade e obra do meu antecessor; o fato de que nem tudo posso ou
devo dizer, a não ser a preço de volutas barrocas quase enigmáticas, que, se
me saírem da boca ou da escrita por vezes, terão sido porque não soube evitá-las; a circunstância de que não quero agradecer-vos a atenção e presença com
pagar-vos de uma digressão que vos venha a soar enfadonha. Entre o pecado
do excesso e o pecado da carência, buscarei ficar neste, por mais leve, creio.
Com isso, quero merecer, e não desmerecer, de vós todos, desta Casa,
do meu antecessor e daqueles que dignificaram a Cadeira que me concedestes
por bondade vossa antes que pelos meus títulos.
Homens de seu tempo, comprometidos nos seus pensamentos e escritos, em todos os que estão enlaçados com a Cadeira 17 acredito ver sem
sofisma alguns denominadores comuns: todos se puseram a serviço da
Política de seu País; todos viram na Cultura nacional a sua razão maior de ser;
todos agiram através de uma visão crítica do nosso meio; todos advogaram
uma causa em que creram sem subterfúgios.
Em Hipólito José da Costa – o patrono – há, constante, o pensamento
voltado para a sua gente, como Nação já amadurecida para a vida soberana:
613
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sua pregação nesse sentido, feita através de Jornalismo militante, é vincada
pela garra de quem aspirava a ver os homens públicos do Brasil motivados
pelo desejo de construir uma cultura própria, material e espiritual, que o singularizasse entre as nações. A Literatura – se teve preocupação explícita a respeito – era instrumento dessa construção.
Sílvio Romero, o primeiro ocupante, elegendo o patrono, definia-se:
era o espírito inquiridor sistemático, a ânsia de coordenação mercê de crivo
inclemente, o que buscava tendências e constâncias e as nutria de suas racionalizações, o que, enfim, queria feiçoar um universo mental nosso, buscando
um instrumental crítico coerente de nossa expressão escrita – de nossa
Literatura, vale dizer –, para que esta fosse de fato o verbo de uma Cultura.
Em Osório Duque-Estrada pode parecer insinuar-se uma primeira ruptura nos desígnios da Cadeira. Os elementos de casticismo ou purismo que
informam seus critérios de ação crítica podem e devem ser aferidos na sua
essencial ambiguidade: se são às vezes – vezes não raro conscientes – estreitos,
por se aterem a uma visão aristocratizante dos usos da língua, enclausurados
em regras que hoje já soam arbitrárias, são outras vezes – vezes não raro
inconscientes – largas, no propugnarem uma língua comum que fosse vetora
de um total interpsiquismo pan-brasileiro. Aspirando a uma norma, a que
hoje mais do que nunca devemos aspirar, só o traía o corpo configurado dessa
norma, ainda pensada em termos de possíveis proprietários originais da língua. Faltou-lhe o conceito de res communis que é uma língua, que a faz ser
tanto mais minha quanto mais de todos o for – o que implicita uma tal riqueza de potencialidades, que a pertinência e competência e realização de cada
um podem exprimir-se em sua mais plena individualização.
A fecunda atividade desenvolvida por Edgard Roquette-Pinto pode
induzir a uma aparente separação de fins: não é, porém, difícil compreender
que seu espírito atiladíssimo e seu saber exemplar se puseram, sem equívocos,
a serviço da Cultura nacional, que nele teve um dos seus maiores forjadores,
com patrocinar sempre pioneiramente a implantação dos meios instrumentais
de Cultura e com realizar levantamentos dos materiais de culturas pretéritas
brasileiras: olhando para trás e para frente, dando-se todo inteiro à ação e à
pensação, dando-se como exemplo vivo, Roquette-Pinto cristalizou uma das
facetas relevantes desta Cadeira 17.
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Omitindo por um instante ainda a Álvaro Lins, pergunto-me que singular inspiração terá guiado o que ora vos fala ao chamar a um dos seus trabalhos Sugestões para uma Política da Língua. Seria uma como que tentativa
prematura de ver-se inserido, anarmônico embora, neste posto que lhe destes?
Álvaro de Barros Lins desde cedo definiu sua verdadeira vocação: nascido em 1912, seu primeiro escrito publicado autonomamente tinha o título
Universidade como Escola de Homens Públicos – grifo homens públicos –,
isso em 1933; então com 20 anos, já era nele aquilo que com ele morreria, o
homem público, quer dizer, o servidor da comunidade, o político. Não ignoremos que todos somos animais políticos – e a asserção, não desmentida, tem
dois mil e quinhentos anos de verdade. Tendo-os, tem também dois mil e
quinhentos anos de mentira. Pois que, nesse lapso de tempo, o poder tem
sido sempre exercido por uma minoria de políticos, a que quase sempre tem
animado espírito inverso: em lugar de servirem à comunidade, servem-se da
comunidade. Álvaro Lins, no que pôde entremostrar como político, ter-se-ia
sacrificado, com vistas a servir, jamais servir-se. Se as contingências do poder
costumam nutrir nos homens do poder veleidades de matar em certos homens
públicos sua vocação de servir à coletividade, criando figuras, ditas jurídicas,
que remontam ao ostracismo, suas coerções só atingem seus fins com a morte
física: até ela, acendram a vocação. Com isso – e remontando a 1937 – refiro-me a uma constância de nossa vida histórica: o golpe de Estado que nos
brindou com o revelho Estado Novo afastou da arena política a Álvaro Lins.
A alternativa que se lhe ensejou então foi o Jornalismo – essa militância
didático política que permite, sem vinculações mandatárias institucionalizadas, o exercício da política em outros níveis, mas para iguais fins. E se, como
jornalista, lhe foi por vezes defeso praticar essa didática política, teve a segunda alternativa, que lhe dava a oportunidade de ser fiel a si mesmo: fez-se crítico literário. Mas o crítico literário foi nele a maneira possível de ser político:
todas as instâncias que a vida lhe propiciou para engajar-se na Política – cultural, administrativa ou internacional –, preferiu-as a tudo o mais. E que não
se traía, numa que noutra situação: em ambas, punha-se a serviço de uma
política de Cultura. Em Política como em Cultura via duas realidades iguais,
totalizantes, cuja expressão maior estava, talvez, no que tão amorosamente
chamava Literatura.
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Reiteradamente, ao longo dos muitos anos de seu exercício crítico, a
conceituação de Literatura lhe revém: e a palavra com que mais se congemina seu espírito para defini-la é a de gnose. Já aí se vê quão alto punha essa
forma de perquirição do homem sobre si mesmo, seu destino e a natureza,
física e moral.
Quase quatro décadas, de uma vida que se cifrou a pouco mais que
cinco, Álvaro Lins dedicou à Literatura. E a esta, como gnose, entendeu-a
como expressão de uma Cultura, instrumento de Cultura, construção de
Cultura, espelho de Cultura, motivação de Cultura – noutros termos, o ideário com que uma sociedade se insere no cosmos e se afirma, situando-se.
Exigindo das obras literárias isso que hoje costuma ser dito literariedade, concebia-a por antecipação como a unidade harmônica de palavras e pensamentos, pois que estes só atingem a plenitude de eficácia interpsíquica quando
vazados de tal modo em verbo que um e outro são a dupla imagem de uma
essência comum.
Alçava, desse modo, a Literatura a uma forma de gnose artística –
conhecer e fazer que se complementam, nenhum dos dois autonomizável,
senão pelo exercício da própria análise crítica ou conceptual. Dessa unidade
profunda tirava o timão com que navegava pelos riscos dos julgamentos de
valor. E a tal propósito não refugiu o rótulo, às vezes contra ele brandido
como labéu, de que era um crítico impressionista, subjetivo.
Com efeito, a releitura de sua extensa produção crítica revela-nos o
homem identificado com os roteiros espirituais de um Sainte-Beuve, de um
Croce, desses altos espíritos que se debruçam sobre a Literatura sem se sentirem para tanto obrigados a análises técnicas das estruturas literárias, no que
estas têm, concomitantemente, de sons, fonemas, sílabas, vocábulos, ritmos,
cadências, semas, sememas, paradigmas, sintagmas, ideias, conceitos, noções,
denotações, conotações, proposições, ilações, raciocínios, conclusões, realidades, idealizações, utopias, programas, projetos, dejetos, injetos. Nenhuma teoria de níveis, nenhuma busca de funções específicas. Senhor de inteligência
agílima, dono de memória singular, leitor perspicaz, antena de correntes filosóficas e estéticas de seu tempo, usava de todos os dados disponíveis para a
militância de sua crítica, que ia direto ao julgamento, correndo assim todos os
riscos. É que, acima de tudo, punha-se ao dispor de sua passionalidade, forma
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de dar-se todo inteiro. Árbitro por vezes imotivado, arrazoava com extremos de
lucidez, transformando em evidência opiniões que poderiam demandar esforços de prova e contraprova. É que, como poucos entre nós, soube intuir as
marés montantes, as obras emergentes, as direções tendenciais, deixando-nos,
assim, um legado que perdurará, ainda que marcado pelas circunstâncias ocasionais de seus humores.
Estas explicam certos pronunciamentos amargos ou injustos. Mas
quem, dentre nós, não lhe reconhecerá pelo menos a coragem de, fazendo-os,
arrostar com suas consequências?
Consciente de que sua era a função de crítico literário, em mais de um
passo de sua obra aplicou-se a distinguir o que seria Crítica Literária e
Ciência da Literatura. A esta, não apenas admitia, senão que louvava, com a
condição de que fosse o instrumental com que aquela pudesse, acaso, exercer
sua soberania, o julgamento de valor. Que esse gênero de preocupação lhe
assediava o espírito, vê-se de um sem-número de passagem de sua obra. Num
plano mais geral, refiro esta nota do seu Literatura e Vida Literária – Diário e
Confissões. Cito:
Como podemos distinguir Ciência e Arte, desde que ambas visam a um
conhecimento do homem e da natureza? Distinguem-se pela maneira de operar no ato de conhecer e pela forma de revelar o conhecimento. Uma se exprime em “conceitos”, a outra em “imagens”. Foi Croce, sem dúvida, o filósofo
que, na sua Estética, definiu com maior exatidão esta dupla finalidade: “O
conhecimento tem duas formas. Ele é, ou conhecimento intuitivo, ou conhecimento lógico, conhecimento pela “fantasia”, ou conhecimento pela “inteligência”, conhecimento do “individual”, ou conhecimento do “universal”, ou das
coisas “particulares”, ou das suas “relações”. Em síntese, ou é produtor de
“imagens”, ou produtor de “conceitos.”

É a citação. E não vale como ocorrência incidente, confissão ocasional
do dia a dia de um diário. Vale, dentro de sua obra, como um critério que lhe
esteia o pensamento, senão ao longo todo de sua militância crítica, ao menos
num lapso de tempo predominante. Mas, a aceitar a oposição crociana, e a
aceitar os conceitos complementares de Crítica Literária e de Ciência da
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Literatura, como situar cada um destes dentro daquela generalização? Se a
Ciência Literária, como Ciência, é produtora de conceitos, produziria a
Crítica Literária imagens? Ou, ao contrário, ambas produziriam conceitos,
esboroando-se assim ou a oposição crociana ou a distinção que Álvaro Lins se
propunha e nos propunha?
A realidade é que esse dilema ou essa contradição não se propôs ao
espírito de Álvaro Lins pela forma que enunciei.
Na sequência de ensaios que constituem o capítulo 30 – “Crítica e
Estilo” – do seu O Relógio e o Quadrante, não se há de ver apenas uma
petição pro domo sua. Há aí uma honesta busca de definição, justificação,
coonestação e necessitação da Crítica Literária tal como a exerceu. É com
suas palavras mesmas que isso se esclarece melhor. Cito-as, escusando-me
da extensão:
A necessidade do espírito de análise e de crítica está, portanto, presente em
nós, que formamos as gerações de uma “época” e que temos uma missão a
cumprir e a realizar. Esta crítica que se exerce como uma tarefa e como um
destino nada tem de destruidora e de negativa. Ela forma alicerces e levanta
muros para futuras construções. Exerce-se num domínio realístico, e, ao
mesmo tempo, objetivo. Conformista, porém, é que ela não pode ser. O ato
de tudo aceitar, como o ato de tudo negar, não é um ato de crítica. É um ato
de positiva ou negativa apologia, e só. O ato da crítica é aquele que completa,
que retifica, que amplia. O que abre perspectivas, o que desdobra situações. O
crítico que se cinge ao círculo do que ele critica está esterilizado pelo seu próprio assunto e não merece esse nome. Quando se exige de um crítico que seja
também um criador, esta exigência não significa que lhe estejam a pedir que
componha poemas e romances. Dentro da mais pura e mais estrita atividade
crítica existe uma função criadora. A criação do crítico lhe vem da possibilidade de levantar, ao lado ou além das obras dos outros, ideias novas, direções
insuspeitadas, novos elementos literários e estéticos, sugestões de bom gosto,
sistematizações, esquematizações, quadros de valores. Crítica num tríplice
aspecto: interpretação, sugestão, julgamento.
Contudo, os erros mais graves que a crítica cometeu não foram os de
Sainte-Beuve, mas os de alguns daqueles que o substituíram, exatamente aque618
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les que disputavam a sua herança de “regente da Literatura”. Entre todos,
Taine e Brunetière. Ambos, com finalidades diferentes, fizeram a crítica científica, isto é: a crítica que se subordina a leis, regras e normas. Ambos, consequentemente, anulavam na crítica o que ela poderia dar como gênero criador,
isto é: o seu elemento de aventura da personalidade, de desdobramento pessoal, de livre caminho em extensão e profundidade.
[...]
Como julgar, porém, uma obra de arte dentro de determinados métodos, dentro de regras formuladas aprioristicamente – quando ela pode, em
qualquer momento, ultrapassá-los ou fugir deles?

Citei. E a pergunta final me parece a resposta básica que Álvaro Lins
daria, em qualquer circunstância, ainda que sob modos ou módulos diferentes, ao dilema ou contradição que se lhe apontasse entre a vocação conceptualista da Ciência e a imagística da Arte, se aplicadas à Crítica Literária nos
seus diversos aspectos, desde os mais tecnificados aos mais libertos ou aos
mais dirigidos doutrinária, ideológica ou fiosoficamente.
A realidade parece-me estar no fato de que a Crítica, como discernimento, dentro do universo que é a Literatura, tem todas as potencialidades de
se desdobrar ou multiplicar em campos setoriais de conhecimento, como a
Ciência ante a Natureza ou o homem ou a sociedade. E em ambos os casos
dessa setorialização emerge, pendularmente, a cada época, a necessidade das
sínteses, das generalizações, das filosofias. Formas de conhecimento,
Literatura, Crítica e Cultura se tangenciam, constituindo uma como que a
ponte entre as outras duas, mas sendo as três, globalmente, a mediação da
natureza pensante sobre si mesma, em cujas contradições e antagonismos se
insere, como inelutável em sociedades divididas ou cindidas ou antagonísticas, entre si ou dentro de si, sua outra face, positiva ou negativa, da
Antiliteratura, da Anticrítica, da Anticultura ou Contracultura, gestadas
como necessidade, não raro fecunda senão que sempre fecunda, para a construção do homem futuro.
Tive pequeno convívio pessoal com Álvaro Lins, na maioria dos casos
ao sabor de nossas solicitações e urgências cotidianas. Uma feita, porém, conversamos sobre esses assuntos, para coroarmos nosso entendimento com uma
proposição algo estranha, que refiro a mero título de exemplo: a obra de
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Machado de Assis revela um uso extremamente eficaz do estilo indireto livre
ou aparente; em contrapartida, perde ela em riqueza de diálogo direto. Que
motivação profunda, que motivação superficial, que motivação, em suma,
teria levado o bruxo a esse tipo de estruturação de um sem-número de passagens, nos seus romances, contos, crônicas? Alguns elementos parecem convergir para a solução desse pequeno problema: de um lado, o comentário metalinguístico, tão machadiano, que se esbarraria ante a alternância de discursos
diretos; de outro lado, a correção normativa das intervenções coloquiais, curtíssimas por isso mesmo, pois ante a norma preconizada ao seu tempo rara
seria personagem sua que sustentaria uma extensa intervenção direta psicologicamente fiel sem os chamados erros gramaticais – e Machado não ousou a
fratura que só se consagraria como recurso estilístico realista e regionalista
muitos anos depois. O microcosmo do purismo atuava, assim, de uma forma
despistada, na obtenção de uma das facetas estilisticamente maiores do
criador. Com essa concordância de pormenor, insignificante, concordávamos ambos em que, a haver uma Ciência da Literatura e uma Crítica
Literária, ambas se complementariam, não apenas da gramática ou gramatiquice para com o estilo, a pensação, a cosmovisão, senão que do que quer que
fosse, mínimo, para o que quer que fosse, máximo. O incidente, para mim, é
revelador e situador. Revela-me o Álvaro Lins aberto a todas as manifestações
da análise, situa-o como o buscador de sínteses. Se não foi tudo isso a um só
tempo, foi porque ninguém o pode ser.
O que buscou ser, porém, na sua crítica, foi o militante da sua verdade.
E dessa militância teve nítida consciência trágica. Tão crescentemente trágica, que num dado momento – o de seus últimos anos – se ilhou na impotência de apegar-se a qualquer valor circulável, o que o levou ao mutismo compulsório de quem, a dizer, diria o que os donos de outras verdades não permitiriam dissesse.
Ante esse Álvaro Lins final, sofrido e irresignado, curvo-me reverente,
com o sentimento de que algo se frustrou para nós, no ápice da maturação.
Inseridos na violência, ostensiva ou larvar, os homens de hoje não sabemos
como abrir-nos para os amanhãs que poderão ser cantantes.
O fato é que o nosso legado às gerações emergentes é triste, e feio, e
mau. Com a agravante de que quiséramos que fosse alegre, e belo, e bom.
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Perdoai-me, pois, se me vem a nota amarga, num ato que se propõe festivo.
Em verdade, ante a memória de Álvaro Lins, não posso furtar-me a esse sentimento de perda precoce, a esse sentido de carência, pois não vacilo em
crer que, fosse sua desventura menor, muito mais teríamos dele sobre o não
pouco que nos deixou. Cedo tido por muitos como o maior dos nossos críticos literários, a mim pouco me preocupa essa exclusiva: acendra-me a certeza
de que na história da Crítica Literária brasileira sua obra fica como ponto de
referência necessário para que possamos saber como nos víamos a nós mesmos ao tempo de Álvaro Lins, já que seus escritos, vincados por extremo personalismo, são concomitantemente um espelho de nossas dúvidas, de nossos
acertos, de nossas esperanças, de nossos erros e de nossas desesperanças.
Álvaro Lins teve o privilégio de ser o anunciador da presença no Brasil,
e da permanência, de um dos nossos mais lúcidos espíritos: Otto Maria
Carpeaux. Sobre este, teve ele palavras que creio, em legitimidade, poder trinta anos depois usar para com o próprio Álvaro Lins:
A certeza da inanidade da luta não significa nem desistência nem covardia. A
luta, apesar de tudo, permanece como uma atitude, como uma afirmação,
como um testemunho. A luta de um homem dentro do mundo independe do
seu êxito ou da sua utilidade. Mesmo quando tudo estiver perdido, ficará
como um exemplo, como uma semente, como um protesto.

Perdoai-me agora se vos roubo ainda dois minutos de atenção. Dois
minutos aparentemente odiosos, porque sobre mim mesmo.
E falar de mim mesmo é, em mim, ainda um modo de falar de outrem.
Por exemplo, do meu, do nosso Poeta Maior. Se ele, tão grande, se julga assim:
Que lembrança darei ao país que me deu
tudo que lembro e sei, tudo quanto senti?
Na noite do sem fim, breve o tempo esqueceu
minha incerta medalha, e a meu nome se ri.
E mereço esperar mais do que os outros, eu?
Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti.
621

622

RECEPÇÃO DO SR. ANTÔNIO HOUAISS

Esses monstros atuais, não os cativa Orfeu,
a vagar, taciturno, entre o talvez e o se.
Não deixarei de mim nenhum canto radioso,
uma voz matinal palpitando na bruma
e que arranque de alguém seu mais secreto espinho.
De tudo quanto foi meu passo caprichoso
na vida, restará, pois o resto se esfuma,
uma pedra que havia em meio do caminho.

[...] se ele, tão grande – repito –, se julga assim, que diria ou julgaria eu de
mim mesmo? Sei só que a gama de minhas devoções é larga – o que me descaracteriza, pois de minhas relações cada setor me supõe um. Tartufo, que eu
saiba, não sou. Nem uno, nem múltiplo. Um homem de seu povo, esse em
que nasci e a que pertenço e quero servir, sem envaidecer-me de minha ascendência nem cultivar orgulho algum do que quer que seja. Salvo um: o de
achar que esta vida humana devia ser digna de ser vivida por todos, sem discriminações. Com este pensamento constante, que alguém se aplique ao
mais insignificante objeto, ainda assim poderá ser humano, desde que posto
a serviço do homem.
Quisera agradecer a cada amigo em particular o apoio ou o desapoio de
ver-me nesta Casa, para a qual entro com a esperança de poder ser útil, sem
extremações maniqueístas. E, se não faço referências personalizadas, é por
temor da omissão.
Fico-vos muito obrigado por vossa paciência.
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A Academia, ao sufragar, sem oposição, o vosso nome, incorporou ao
seu quadro uma das mais lúcidas inteligências do Brasil contemporâneo, infatigável operário da Cultura Nacional.
Sois um brasileiro representativo: nascestes no Rio de Janeiro, a mais
brasileira das metrópoles, como filho de pais imigrantes, o que representa a
outra face do vosso autêntico brasileirismo. Os descendentes dos velhos troncos coloniais, como alguns colegas que diviso desta tribuna, são historicamente brasileiros, mas aqueles que, como vós, não trazem nas veias nenhuma gota
do sangue dos fundadores, são brasileiros sociologicamente. E se a obra dos
fundadores tornou possível a união nacional, a integração dos imigrantes é
que faz, em grande parte, o desenvolvimento do País. De resto, nós, os descendentes dos lusos, espanhóis, flamengos ou franceses da Pátria velha, que
somos, senão originários de imigrações mais antigas?
No Brasil, as instituições sociais sempre foram mais democráticas que
as instituições políticas. O povo demonstrou, através de toda a nossa história,
um sentimento mais fraterno de amparo e convivência que os governantes.
As oposições sociais só se exacerbam até à crueldade, entre nós, quando
adquirem conotação política. E, entre as instituições sociais mais genuínas do
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Brasil, está esta, do povo não dar nenhuma importância à desinência de um
apelido ou à cor de uma tez.
Sempre repito que o problema racial no Brasil, embora seja sensível, é
extremamente benigno, em comparação com outros países, ditos civilizados.
A civilização não se confunde com progresso. Digamos que a civilização é o
progresso interno, e não externo, do homem.
No Brasil, o racismo existe em certos grupos reduzidos de falsa elite,
muitos deles não brancos, nem cristãos velhos, mas não existe no povo, ao
contrário de outras nações, onde, desgraçadamente, o racismo está mais no
povo do que nas elites.
Conservemo-nos, pois, fiéis depositários da memória do primeiro Rio
Branco, neste ano do centenário da sua gloriosa lei.
Vossa formação, Sr. Antônio Houaiss, foi também representativamente
brasileira, quero dizer, carioca e popular. Toda vossa instrução foi feita
neste Estado, único onde todos os brasileiros se sentem como no seu próprio
Estado. Cumpristes o vosso primário na escola pública; o curso de contador
em instituto oficial da Cidade-Estado; e o Superior na antiga Universidade
do Distrito Federal e, em seguida, na Universidade do Brasil.
Nascido em meio sociologicamente integrado, e na cidade nacional por
excelência, vosso forte aparelho cultural se aprimorou com as oportunidades
oferecidas pelo poder público. Essa formação, tanto quanto possível desligada
de influências privatistas, contribuiu para serdes um brasileiro representativo,
um espírito cultivado fora de pressões setoriais, portanto propenso ao objetivismo e à liberdade.
Cumpre não esquecer que a liberdade é, também, florão e destino cariocas. O Rio não é apenas cidade, no sentido urbano, mas também a civitas, a
polis, ou seja, a condensação da consciência cívica, que, como nas Cidades-Estados helênicas, existe porque é livre. Toda a nossa história política mostra
que, no Rio, a liberdade nunca se curvou à tirania. Tem sido suprimida, mas
nunca conformada.
O fator pessoal interveio na vossa formação, graças ao primoroso engenho com que Deus vos favoreceu. Desde muito jovem, adolescente quase,
tivestes o ensejo de seguir a melhor escola do aprendizado, que é o Ensino.
Todos nós, professores, sabemos que a única forma verdadeira de aprender é
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ensinar. O mestre que não aprende, continuamente, vai deixando progressivamente de ensinar. A alegria dos velhos professores é sentirem-se mais estudiosos, mais curiosos intelectualmente, que os estudantes. A parada, na capacidade de absorver ensinamentos, é o início fatal do declínio, na capacidade de
transmiti-los.
Vós aprendestes sempre, até hoje, porque sempre ensinastes, mestre
Antônio Houaiss, pela voz ou pelo escrito. Antes dos vinte anos, já vossos
estudos de Línguas e Letras eram feitos em comum com os vossos alunos de
colégios particulares. Conheço meninos de então, hoje homens feitos, que
nunca esqueceram as lições exatas, conscienciosas, abundantes, daquele mestre
pouco mais idoso do que eles.
Professor, por concurso, do Ensino Secundário oficial, aos 23 anos,
ensinastes até os trinta, e, também, como professor visitante em Montevidéu.
Foi nesse ambiente de professor-aluno, no ano preciso do vosso licenciamento em Letras Clássicas, que vos juntastes a Ruth, vossa dedicada esposa e
companheira, que disfarçava então, sob a graça de moça baiana, a sisudez da
professora de Latim.
Abandonastes o Magistério para ingressar no Corpo Diplomático, em
cujas funções tive oportunidade de conhecer-vos e de chefiar-vos, durante a
minha missão nas Nações Unidas. Meu depoimento sobre vossa atuação é
simplesmente o de que nunca encontrei, no exercício das funções, colaborador mais competente, mais devotado e mais dedicado aos interesses do Brasil
e do nosso povo. Ali, também, vossos informes e relatórios eram lições.
Vossa folha de serviços e vossos trabalhos encontram-se nos arquivos
do Itamaraty para comprovarem o que venho de afirmar.
A súbita aposentadoria no Serviço Público restituiu-vos à exclusiva atividade intelectual da vossa juventude, e foi um bem para a Cultura brasileira.
E provável que, dedicado ao serviço público como éreis, só muito mais tarde
vos sobrasse tempo para os esforços absorventes a que hoje vos entregais. E
não sei se, entre uma carreira e um destino, não ganhastes, e, convosco, o
Brasil.
Sois, essencialmente, o homem do livro. Talvez não exista, na atual
geração, ninguém mais ligado a ele do que vós, porque viveis para o livro,
tanto na sua forma, como no seu conteúdo. A forma perfeita do livro não se
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limita ao primor da edição, ao material escolhido, ao gosto apurado da composição gráfica e iconográfica. A forma do livro diz respeito, também, à ordenação técnica do texto. Sobre todos estes complexos provimentos de Ciência
Editorial é que escrevestes o vosso temível Elementos de Bibliologia, em dois
volumes, apurado ensaio científico sobre a Ecdótica. Para os que, ignorantes
como eu, se espantarem com esta enigmática palavra, ajuntarei que Ecdótica
quer dizer a Ciência e Arte de Editar.
Ainda na mesma linha de realizações, fizestes a consolidação das 14 mil
instruções de serviço do Ministério das Relações Exteriores, ajustando-as no
Manual que ainda hoje prevalece, e fostes orientador da publicação dos 83
volumes de documentos da presidência Juscelino Kubitschek.
Quanto à substância e à essência dos livros, vossa especialização é, por
igual, primorosa. Inaugurastes vossos trabalhos, nesse gênero, com o nosso
companheiro Francisco de Assis Barbosa e o saudoso Cavalcanti Proença, ao
fazerdes a edição crítica das obras de Lima Barreto, com estudo sobre a linguagem do grande e desditoso escritor.
Trabalhos semelhantes, todos de alta categoria, dedicastes à poesia de
Silva Alvarenga, Gonçalves Dias e Augusto dos Anjos, e ao Brás Cubas de
Machado de Assis. Gostando de percorrer os píncaros, estudastes agudamente
a poesia de Drummond e empreendestes, com laborioso êxito, a aventura de
traduzir Ulysses, de James Joyce.
Mas as dificuldades da tarefa, quando aumentam, são para vós desafios
e não obstáculos. Construístes um dicionário das línguas portuguesa e inglesa,
em dois volumes, que vos coloca em paridade com nossos grandes dicionaristas, tais Antenor Nascentes, Aurélio Buarque de Holanda e Luís da Câmara
Cascudo. E, de algum tempo a esta parte, vindes-vos especializando nesta surpreendente profissão, que é a de coordenar enciclopédias.
A última forma da Delta-Larousse, que dirigistes, honra a nossa geração, pela sua aparência e categoria. Seus senões, existentes em todas as obras
do tipo, são ressaltadas por aqueles que não querem confessar as suas qualidades. Na verdade, é o mais vasto e o melhor repositório existente sobre o Brasil
e os brasileiros.
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Depois da Delta-Larousse, lançastes-vos em nova construção monumental, a obra temática que planejastes, em Português, para a Enciclopédia
Britânica, na qual tantos de nós nos honramos em colaborar.
Pelo método inovador de sua confecção, que vos é devido; pelas intenções com que foi planejada e pelos trabalhos em curso, é certo que, quando
pronta, esta obra coletiva da presente geração se projetará no futuro, fornecendo às classes dirigentes uma visão global e profunda da nossa realidade,
dentro da realidade mundial, visão que facilitará a tarefa de repensar o Brasil,
preliminar inafastável para o nosso desenvolvimento em liberdade.
Mas, além de urbanista, sois também arquiteto da inteligência. Além
das enciclopédias, cidades da Cultura que planejais, também projetais e construís livros, ensaios, estudos, que saem de vossas mãos como pequenos ou
grandes edifícios. O Dicionário Português-Inglês, e os dois tomos de
Bibliologia são os de maior repercussão, até agora, mas outros podem e
devem ser lembrados, especialmente os de Crítica Literária e Linguística, as
duas preocupações especiais do vosso espírito, desde a mocidade.
Os modismos e a pronúncia do Português carioca provocaram-vos
estudo que passou a ser utilizado em outras áreas não especializadas. As reflexões sobre uma política da língua nacional mereceram acolhida do Instituto
Nacional do Livro, que também publicou vosso plano do Dicionário de
Machado de Assis. A estes trabalhos, podem-se acrescentar vosso admirável
prefácio à tradução de Joyce, vossa profunda introdução crítico-científica à
poesia reunida de Carlos Drummond de Andrade e o vosso forte ensaio de
Filosofia Literária, a respeito de Crítica e Estruturalismo.
Toda essa obra, aparentemente vária e diversa, revela, quando observada
mais meditadamente, uma constante coerência interna. A crítica é o elemento
de coesão substancial de vossa obra de escritor, dicionarista e enciclopedista.
Quando digo crítica, não desejo referir-me, aqui, à atividade valorativa e julgadora, que certos escritores exercem com vistas às obras alheias, tal como
fazia o vosso ilustre antecessor nesta Casa. Desejo referir-me à crítica, como
meio de aquisição do conhecimento. A consciência crítica, já o dizia
Descartes, é que unifica, para o conhecimento, a infinita variedade do mundo
exterior ao eu.
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Não existe saber sem crítica. O julgamento crítico funciona, soberanamente, no processo de ordenação e seleção dos dados apreendidos pela experiência imediata da consciência. A presença constante do elemento racional é
que transforma em saber orientado o que seria, sem ele, uma acumulação
incoerente de noções.
Mas, em vós, a crítica se acentua e revigora com o estudo da linguagem.
Sem uma percepção adequada do valor significativo das palavras e, em conjunto, das regras do seu manejo, que formam as línguas, o pensamento criador
não teria veículos e a própria razão humana não subsistiria. Por isto é que um
certo estudo da linguagem transcende da Ciência Filológica.
Certo é que as explorações do subconsciente, e a importância dos seus
resultados para o conhecimento do homem, abalaram profundamente a inamovibilidade dos valores lógicos da linguagem. Freud mostrou que a luz da
consciência fulge na superfície de vasta e fecunda escuridão. Desde o
Surrealismo, a Literatura apossou-se dos territórios do subconsciente, para a
criação de mundos de estranha beleza. A Poesia moderna, linguagem desdenhosa, revela por iluminações, mas não descreve nem raciocina, e nos arrasta,
mesmo assim, ou por isto mesmo, no seu flexível mistério. No Brasil, a própria prosa – e Guimarães Rosa é o grande exemplo disto – criou mundos de
um realismo irreal, mais por causa da língua do que da imaginação.
Mas a verdade é que toda essa ausência de lógica e, até, de pensamento,
que do Surrealismo veio ao hermetismo poético, da prosa sistematicamente
antivernácula ao abstracionismo da Pintura, só se tornam significativos através de um processo de racionalização crítica. O pensamento acaba sempre
sendo o banho químico, que revela as formas obscuras recolhidas nas películas do inconsciente.
Todas as voltas ao mundo das sombras tendem a servir de matéria-prima,
a ser fundida em uma nova realidade inteligível. É sempre a razão crítica que
identifica e recolhe a que existe de positivo, em tais negativos da razão. Um
louco não faria os poemas de Aragon, nem os contos finais de Guimarães
Rosa. A pintura dos loucos é, via de regra, tristemente racional.
Por tudo isto é que, para mim, vossa obra de investigação e pesquisa, na
Literatura e na Filologia, junta-se harmoniosamente, pela Crítica, em uma
espécie de síntese, que vai se definindo melhor, à medida que os diversos tra-
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balhos se sucedem. Objetiva e livremente, a vossa obra, abrangendo sempre
temas estranhos à vossa pessoa, vai revelando, no entanto, a vossa personalidade.
Vossa obra representa, toda ela, uma ascensão contínua da inteligência
para o saber, da experiência para o conhecimento.
Vossa personalidade corresponde aos fatores evolutivos de vossa formação.
Creio que foi Epiteto quem disse que a espiga cheia de grãos inclina-se,
enquanto a vazia ergue-se no ar. Assim a modéstia do sabedor, diante da leve
empáfia do insciente.
Como quem muito sabe, sois modesto, mas livre, a meu ver talvez
demasiadamente livre, pois confiais excessivamente na chave da razão, para
abrir as portas do mistério. A verdade é que tal chave só pode encontrar o
nada, atrás daquela porta, e o nada não é resposta a coisa nenhuma. Responder com o nada é contraditório para a própria razão e, assim, o melhor é que
ela passe a chave a outrem, à fé talvez, ou, quem sabe, à esperança. Este é o
meu antigo ponto de dúvida para com a vossa modéstia. Sejamos modestos e
não confiantes, como pareceis ser, diante da porta fechada.
Sr. Antônio Houaiss, encontrai-vos inteiramente em família nesta Casa,
no ambiente que sempre vos foi familiar, de escritores, de livros e de ideias.
Aqui vos recebemos fraternalmente.
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Senhores acadêmicos,
Reservou-me o destino a inesperada ventura de um dia conduzir-me até
esta Casa. Não quer isto dizer que não haja pensado nela algumas vezes, antes
de vir bater-lhe à porta. Mas, caminhante literário, sempre que para ela volvia
o pensamento, tão inacessível aos meus passos ela se mostrava, que eu renunciava timidamente à esperança de alcançá-la, para refugiar-me no consolo de
apenas sonhar com ela.
O sonho, porém, é particularmente próprio dos homens que, como eu,
nasceram nas terras dos garimpos: somos todos incorrigíveis sonhadores. Eu
sonhava com a Academia, como sonha o garimpeiro com o diamante. E até
ela cheguei, exatamente como ele chega às pedras preciosas que se ocultam nas
entranhas do solo: por acaso, ou por “bambúrrio”, para usar a palavra com
que o garimpeiro, na sua linguagem típica, designa a “fortuna inesperada”,
que por fim um dia lhe sorri.
Devo dizer-vos que me sorriu a fortuna em um acaso maravilhoso,
quando entrei nesta Casa para nela ocupar a Cadeira que havia pertencido a
um dos vossos companheiros mais ilustres: Aníbal Freire da Fonseca.
Quando o conheci, já a doença lhe deixara marcas profundas. Na sua
prisão de paralítico, à meia-luz da sala, era ele uma sombra do grande orador
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e do grande Mestre de outros tempos. A palavra saía-lhe difícil, entrecortada,
reduzida às vezes a um simples sussurro – a ele que a dominara como poucos,
para usá-la em proveito de muitos: na cátedra, Mestre de gerações, ensinando
a mocidade; na tribuna da Câmara, ensinando os seus pares, porque foi, ainda
aí, por excelência, um Mestre: no saber político e no pensamento doutrinário.
A vida de Aníbal Freire, em resumo, foi uma perene aula de sabedoria.
Sabedoria que lhe vinha do conhecimento profundo da Ciência Jurídica, e
que o alçou às culminâncias da Suprema Corte, onde ele soube ser um modelo de virtudes, que se completavam no magistrado e no homem. Isto porque,
sendo um exemplo de fidelidade à Justiça, no exercício da magistratura, ele
foi, ao mesmo tempo, em sua dimensão humana, um justo.
Nem podia deixar de ser um justo quem ao longo da vida acumulou
tanto saber – saber que repartiu com muitos e que vós ressaltastes em vossas
palavras de adeus ao companheiro desaparecido. Mas Aníbal Freire também
soube acumular amigos, que constituíram afinal sua única riqueza. Os bens
materiais não o seduziram. Basta lembrar, a esse respeito, o episódio do seu
casamento. Para definir a afeição legítima que o fez desposar uma das moças
mais ricas do Recife de seu tempo, exigiu ele que a união se fizesse sob o
regime de separação de bens. Esse escrúpulo mais tarde o levaria a recusar o
testamento que a esposa, já doente, quis fazer em seu favor, numa retribuição
daquele afeto desinteressado. Assim, por morte da companheira, todos os
bens dela reverteram ao Conselheiro Rosa e Silva, de quem era filha. Aníbal
Freire, porém, foi além no seu zelo. Voltado unicamente para a intimidade da
sua dor, devolveu ao sogro tudo aquilo que em interesse material estava ligado
à lembrança da esposa: títulos, ações, joias e outros objetos de valor, de propriedade pessoal dela. De tudo procurou ele despojar-se, na solidão de sua
viuvez sem filhos, para que ficasse apenas, entre ele e a morta querida, a recordar-lhe os anos de vida em comum, o sentimento de uma funda e terna saudade, que o acompanhou até o fim da vida. Foi esse o único bem do casamento
que ele quis preservar: um bem do coração. E, preservando esse legado imaterial, com ele preservou a honra, que é afinal a herança do justo, como se lê no
provérbio de Salomão.
De resto, a honradez foi um traço marcante do seu caráter. E, confundida com o desprendimento, fez que ele nos legasse uma das suas melhores
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lições: a lição de uma vida consagrada ao serviço do País, sem nada esperar
em troca. Como professor, jurista e político, ele o serviu, em verdade, com
alto espírito de renúncia, num sacerdócio cívico. Nunca o preocupou o reconhecimento público, mas apenas a determinação de servir. E – não fosse
tamanha ênfase contrária à sua índole modesta – poderia ter dito, parafraseando a personagem do dramaturgo, que a lealdade e os serviços que devia
ao Brasil se pagavam por si mesmos, nada mais tendo feito do que aquilo que
devia, ao fazer tudo o que era para o bem e a honra da sua Pátria.
E, porque o fez, pôde Aníbal Freire conservar até o fim dos seus dias
uma serenidade lúcida, que era a de uma consciência em paz consigo mesma.
Quando, agravada pela doença, a idade o obrigou a recolher-se em casa, esta
serenidade não o desamparou um só instante.
No modesto apartamento de Laranjeiras, cercado de livros, contentava-se ele em ser lembrado por um grupo de amigos e admiradores, não muito
numeroso mas fiel, que lhe levava o calor de uma estima respeitosa, e no qual
sobressaía a figura querida de Múcio Leão. Era o “grupo dos sábados”, como
lhe chamou Nélson Carneiro, dele participante. Nele, Sousa Brasil e Ademar
Vidal foram presenças assíduas, além dos amigos que, residindo fora do Rio,
apenas ocasionalmente podiam comparecer. E com isto o grupo variava,
embora guardando a unidade daquela afeição congregadora.
Barbosa Lima Sobrinho, aluno de Aníbal Freire na Faculdade do
Recife, mais tarde seu companheiro de Academia, e que também fazia parte
do grupo, lembra mais alguns nomes que o integraram: os Acadêmicos Ivan
Lins, Marques Rebelo, Cândido Motta Filho, Hermes Lima, José Honório
Rodrigues e, desde o primeiro instante, Franklin Fonseca Passos, sobrinho de
Aníbal, constância de carinho e dedicação filial na sua vida e de lúcido devotamento à sua obra. Ao grupo se reunia a advogada Maria Rita Soares de
Andrade, que à condição de amiga de Aníbal Freire aliava a circunstância de
ser sua coestaduana. E era quem, naquela seleta assembleia de amigos, lhe avivava as recordações do seu querido Sergipe.
Era ele sergipano da cidade de Lagarto, onde nasceu a 7 de julho de
1884, filho de Antônio Cornélio da Fonseca, advogado provisionado, e de D.
Júlia Freire da Fonseca. Um tio seu, pelo lado materno – o filólogo e dicionarista Laudelino Freire –, o antecedeu nesta Casa. Mas não foram apenas os
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laços do parentesco que ligaram Aníbal Freire à Academia antes de vir ele
aqui ocupar a Cadeira 3. Ligaram-no também a esta Casa os laços de antiga e
devotada amizade: a de Múcio Leão, seu ex-aluno no Recife, que terminou
por lhe proporcionar uma ligação efetiva com ela, como principal fautor da
sua eleição. O trabalho do amigo foi facilitado pela receptividade unânime que
o nome do Mestre encontrava na ilustre Companhia. Só houve um obstáculo a
vencer: a injustificada relutância do próprio candidato em aceitar a sua indicação para preenchimento da vaga, que a modéstia lhe apontava como digna de
ser pleiteada por outros que tivessem mais direito àquela consagração.
Assim, a 30 de setembro de 1948 vinha a eleição de Aníbal Freire
acrescentar novas glórias à tradição ilustre de Sergipe na Academia Brasileira
de Letras, em cuja história se inscreve toda uma linhagem de grandes sergipanos: como um dos seus patronos, Tobias Barreto, pensador e filósofo; como
um dos seus fundadores, Sílvio Romero, mestre da Crítica e da História literária; como seu primeiro ocupante por eleição, um sábio: João Ribeiro. E,
além de Laudelino Freire, e do próprio Aníbal Freire, mais tarde, a figura
admirável de Gilberto Amado.
Múcio Leão e Barbosa Lima Sobrinho, entretanto, não foram os únicos
ex-alunos da Faculdade do Recife a reencontrarem-se com o Mestre sous la
coupole. Outros tiveram também essa honra, e lhe deram essa alegria – alegria
de Mestre que ajudara a formar mestres: Álvaro Lins, Aurélio Buarque de
Holanda e, por último, Mauro Mota, embora sem a ele estarem ligados pelos
vínculos de amizade pessoal que, ao longo do tempo, uniram aqueles dois
acadêmicos ao seu antigo professor.
No seu discurso de posse, proferido a 10 de maio de 1949, declarou
Aníbal Freire que haveria de “encontrar no vosso poderoso estímulo os meios
de resgate da dívida solenemente contraída” com a sua eleição. Essa atitude,
essas palavras, tão penetradas de sentimentos de zelo e de escrúpulo, não eram
de estranhar num homem da sua correção. Compreende-se, assim, que o eleger-se acadêmico significasse para ele não apenas a conquista da láurea, mas
também o compromisso de servir à Academia. E, enquanto aqui esteve, serviu-a – com a sua inteligência, a sua palavra lúcida, a sua dedicação exemplar.
Ainda recentemente, ao encaminhar proposta para criação do Prêmio
Aníbal Freire de Oratória – proposta extraordinariamente feliz, aprovada por
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aclamação –, lembrava Barbosa Lima Sobrinho que os Cursos de Literatura
da Academia tinham sido criados na gestão de Aníbal Freire, quando presidente desta Casa, em 1952. Por uma coincidência, inaugurava-se naquele dia
– 17 de junho de 1971 – o 19.º Curso, com a memorável conferência de
Alceu Amoroso Lima sobre Castro Alves, na abertura do programa das comemorações do 1.º centenário da morte do Poeta. Este salão estava repleto. E a
afluência do público mais uma vez confirmava a importância que os cursos
criados por Aníbal Freire assumiram ao longo do tempo, nas suas repercussões de iniciativa amplamente vitoriosa, como prestação de serviços da
Academia à Cultura do País.
Iniciados com um ciclo de conferências sobre o Romance, os Cursos
totalizaram, até hoje, uma frequência de 8.785 pessoas. A semente vingou. A
ideia floresceu. A Academia pode, e deve, ambicionar uma frequência ainda
maior para os seus Cursos de Literatura. Mas já pode orgulhar-se da que eles
registraram com tão expressivo número de inscrições.
A criação dos Cursos de Literatura, que lhe foi proposta por Austregésilo de Athayde, não representou, porém, o único serviço prestado por
Aníbal Freire à vossa Instituição, embora não precisasse ele de outro para
assinalar com a marca da perenidade a sua passagem pela presidência dela.
Evocando-lhe o importante papel que desempenhou até o fim na vida
da Academia, escreveu Josué Montello:
Aos 86 anos de idade, era ele um dos companheiros invariavelmente consultado para todos os problemas complexos da Instituição a que pertencia. A
enfermidade que o reteve em casa nos últimos anos respeitou-lhe a perfeita
lucidez – o que lhe permitiu estar sempre presente em nossas discussões,
embora fisicamente ausente.

Bastaria esse depoimento para dar a Aníbal Freire, pudesse ele ouvi-lo,
a tranquilidade de não ter ficado em dívida com a Academia – dívida que foi
a sua maior preocupação quando aqui entrou. Em verdade, servindo-a como a
serviu, tornou-se credor dela. Mas a Academia lhe deu a melhor paga, na
expressão do reconhecimento de todos vós: na constância da vossa admiração,
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no respeito que à sua memória tributais, na ressonância que o seu nome sempre encontrará na história e nas mais caras tradições desta Casa.
Aníbal Freire fez o curso de preparatórios no seu Estado natal, no
Ginásio Sergipano e no Ateneu Sergipano. Os estudantes do Norte, de modo
geral, concluídos os preparatórios, encaminhavam-se para os dois grandes
centros de estudos superiores daquela região: a Faculdade de Medicina da
Bahia e a Faculdade de Direito do Recife. Respeitável tradição de ensino
emprestava a esses estabelecimentos o prestígio de uma como que mística de
infalibilidade. Diploma de médico formado na Bahia e diploma de bacharel
do Recife valiam como uma espécie de título de nobreza profissional.
Era Aníbal Freire uma vocação irresistivelmente voltada para os estudos
jurídicos. Entende-se, portanto, que depois de passar pelas Faculdades de
Direito da Bahia e do Rio de Janeiro tomasse o seu caminho natural: foi para
Pernambuco e matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, por onde se
diplomou em 1903, sem ter ainda atingido a maioridade.
Quatro anos depois, em 1907, iniciava sua vida pública, elegendo-se
deputado estadual. No mesmo ano, ex-aluno da velha Faculdade, ali voltou
para fazer-se Mestre. Um brilhante concurso, de larga repercussão nos meios
educacionais, deu-lhe o lugar que por legítima vocação desejava. Ou que buscava por destinação.
João Neves da Fontoura, no magistral discurso com que o recebeu na
Academia, recorda que “a sala dos concursos parecia uma arena de combate”.
E que “não havia, como hoje, bancas examinadoras. Toda a Congregação
tomava parte nos exames perante um público exigente que, por sua vez, julgava os próprios juízes.”
Com o submeter-se, porém, aos rigores quase inquisitoriais de tão dura
quanto espetaculosa prova, teve Aníbal Freire de enfrentar a surda hostilidade
dos próprios estudantes que haviam sido seus companheiros ou contemporâneos no curso acadêmico, inconformados com a ideia de que o colega a bem
dizer mal saído do bacharelato tivesse suficiente mérito para alcançar a alta
investidura. Todos eles, naturalmente, a cobiçavam. Mas, não se encontrando
em condições de disputá-la, consideravam uma audácia, ou mesmo uma
afronta, que o jovem bacharel o fizesse, da forma como ia fazer: desafiando a
concorrência de competidores ilustres e mais experientes.
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E, armados de lápis e papel, tomaram lugar na sala, organizados em claque negativa: não para anotar os ensinamentos da prova de aula a que iam
assistir, mas para fixar-lhe os possíveis equívocos e deslizes. Em suma: era
uma torcida contra. E daí para a assuada, naturalmente, seria um passo.
Aníbal tudo percebera. Mas, seguro do que devia fazer, fez o que devia.
Tranquilo, conhecendo a fundo a matéria, foi impavidamente até ao fim da
aula. Quando a concluiu, os estudantes foram os primeiros a ficar de pé para
aplaudi-lo. Papel e lápis postos de lado, como num desarme, entregaram-se à
vibração entusiástica das palmas, a que se juntaram com igual calor as de
todos os mestres presentes e as do público.
Uma consagração.
Saiu dali professor.
Aos jovens de hoje, que se imaginam descobridores da juvenrude, gostaria de lembrar que Aníbal Freire tinha, na época, 23 anos.
Em 1916 era ele provido no cargo de catedrático de Direito Administrativo. Pouco antes, no mesmo ano, ainda como professor substituto, publicara no Rio o seu primeiro livro: Do Poder Executivo na República Brasileira.
O livro está esquecido: é uma obra de Direito Constitucional.
Um jurista do porte do nosso saudoso Confrade Levi Carneiro, porém,
lamentava o esquecimento a ele votado, dizendo que gostaria de vê-lo, “ainda
hoje, nas mãos dos que estudam essa matéria relevantíssima, para se afeiçoarem a seus grandes princípios fundamentais”.
E José Honório Rodrigues, que para ele me chamou a atenção, diz que
se trata de “uma obra original, singular, única”; e que,
[...] se não é um exame completo da Constituição, é um exemplo das raras
vezes em que um jurista brasileiro, com base na experiência institucional brasileira, nos exemplos políticos brasileiros, no pensamento político brasileiro, na
obra parlamentar e dos publicistas, analisa a realidade do Poder Executivo.

Figura completa de constitucionalista, teve sempre Aníbal Freire,
desde o início de sua longa carreira parlamentar, como deputado federal em
várias legislaturas, uma ação destacada na Câmara, inclusive como membro da
Comissão de Finanças. Assim, não foi de estranhar que o Presidente Artur
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Bernardes o convocasse para ocupar, no seu governo, a pasta da Fazenda. A
missão do Ministro não era nada fácil, levando-se em conta a má situação
financeira do País. O constitucionalista, porém, soube realizar no Ministério
da Fazenda uma importante obra de financista, conseguindo, ainda que com o
risco da impopularidade, desincumbir-se da tarefa urgente e vital: equilibrar o
orçamento da Nação.
O trato do problema financeiro, aliás, foi um traço comum entre ele e
Roberto Simonsen, a quem iria suceder na Academia, 22 anos depois. O que
os diferenciou, no tempo, foi a natural reformulação de conceitos da matéria,
em decorrência do estabelecimento de um novo status. Roberto Simonsen,
expoente da sociedade industrial em fase de desenvolvimento tecnológico,
teria de ser, como foi, não um financista ou um economista convencional –
mas um técnico. E por isto sua obra tem um sentido pioneiro: o da análise do
fato econômico como um todo, em sua origem e em suas implicações políticas e sociais. Creio que foi com ele que se falou pela primeira vez, entre nós,
em planejamento econômico.
Nas múltiplas atividades que exerceu, como professor, político, jurista e
jornalista, nas suas aulas, nos seus discursos, nos seus pareceres, nos seus artigos, Aníbal Freire conservou uma linha de admirável coerência, fundada na
doutrinação democrática. E defendeu sempre – como assinala José Honório
Rodrigues – as prerrogativas do Poder Judiciário. Foi ele o relator do habeas
corpus de que resultou o regresso ao Brasil de ilustres políticos brasileiros que
se encontravam no exílio, entre os quais figurava um dos expoentes que pertenceram à vossa Instituição: Otávio Mangabeira.
O seu primeiro posto de importância no Jornalismo foi como redator principal do Diário de Pernambuco, de 1902 a 1909. Mais tarde, na
saudação feita por ocasião do aniversário daquele velho e glorioso órgão
da nossa imprensa, advertiu que o jornal “constituirá permanentemente
garantia do destino das nacionalidades”, não importando “que contra ele
se acirrem os temores do poder, pressuroso em estancar esta fonte contínua de renovação mental”.
Transferindo-se para o Rio de Janeiro, foi Aníbal Freire distinguido
com um convite do Conde Pereira Carneiro para assumir a direção de um dos
maiores jornais do País: o Jornal do Brasil. Primeiro ocupou esse cargo por
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um período de sete anos, de 1922 a 1929. Depois, de 1933 a 1940, quando
interrompeu a atividade jornalística, em virtude do seu ingresso no Supremo
Tribunal Federal. Entretanto, aposentado como ministro, foi novamente convidado a voltar à direção do Jornal do Brasil, onde permaneceu de 1951 a
1961, ano em que dele se afastou definitivamente.
A vida jornalística de Aníbal Freire confunde-se, assim, com a própria
história desse órgão a que estão ligados tantos nomes dos mais ilustres que
passaram pela Academia ou que a ela hoje pertencem. Alceu Amoroso Lima,
Barbosa Lima Sobrinho e Josué Montello são presenças constantes no velho
jornal que não envelheceu com o tempo. Pelo contrário, soube renovar-se
com ele, tornou-se novo quanto os mais novos, graças ao sentido de comando
de equipe, à sensibilidade profissional e, sobretudo, à ação renovadora desenvolvida na chefia de sua Redação, com o apoio da Condessa Pereira Carneiro,
pelo hoje Acadêmico Odylo Costa, filho.
A verdade, porém, é que o Jornal do Brasil, renovado em sua técnica,
mantém as tradições que vêm do tempo de Aníbal Freire – e estas não envelheceram, como normas de comportamento jornalístico. As palavras que o seu
grande diretor, mestre do Jornalismo doutrinário, proferiu no passado, por
ocasião do cinquentenário do jornal, continuam válidas como definição da
linha do atual JB, neste octogésimo ano de sua existência: a linha de “um
órgão de difusão de ideias e de propugnação de princípios”.
Roberto Simonsen foi o primeiro ocupante eleito da Cadeira em que
hoje me empossais. Seu ocupante inaugural foi Filinto de Almeida, um dos
fundadores da Academia Brasileira, poeta que sobrevive nas antologias. O
patrono é Artur de Oliveira, que representa, na observação maliciosa de
Afrânio Peixoto, “um gênero literário precioso, porque raro, e mais ainda,
porque efêmero... Não escrito, ouvido”.
Realmente, como sabeis, Artur de Oliveira gastou o seu talento na Arte
do causeur. Não deixou obra: conversou com brilho e inteligência. Mas muito
escritor tudo daria para ter recebido o bilhete de fraterna intimidade com que
o imortalizou Machado de Assis:
A Artur de Oliveira,
O Fugitivo,
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O Impalpável,
O Invisível,
O Incoercível,
O Morto,
cumprimenta
M.A.

Sou, assim, Srs. Acadêmicos, o primeiro ficcionista a ocupar a Cadeira
3. Espero que a singularidade desse pormenor faça lembrado o meu nome
como autor de contos e romances.
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O destino não é inconsequente, às vezes. E não o foi convosco, Sr.
Herberto Sales, homem modesto, tímido e esquivo, sujeito na intimidade a
divertidos acessos de cólera e desespero, pena de quilate nunca superado pelos
das mais preciosas gemas do vosso rincão natal e amigo admirável em dedicação, complacência e fidelidade. Apanhou-vos na pequenina e distante cidade,
nas lavras diamantíferas baianas, tão orgulhosa hoje de vos ter por filho, após
vos ter condenado e ameaçado sob a pecha de péssimo fotógrafo, e vos deixou nesta Casa, tida e havida como ápice consagratório duma Cadeira
Literária, mas cujo ingresso oferece quase sempre uma soma tão alta de
angústias, obstáculos, incertezas e azares, que não sei se seria melhor, para os
corações frágeis, ficarem esperando lá fora o voto da posteridade, que tem
mais de trinta e tantos eleitores. Tanto assim que a vossa primeira manifestação, ao receberdes a notícia da disputada vitória, de cujo campo ameaçastes
debandar com os nervos em pandarecos, foi o desabafo tão peculiar ao vosso
gênio: “Que alívio! Não irei mais nunca ser candidato à Academia!”
E, cioso da praxe que o regimento acadêmico lhe confere, o Presidente
Austregésilo de Athayde, sábio como é de nascença e aprimoramento, reconhecendo um direito inalienável de que tão intimamente me orgulho, escolheu para vos receber aqui o diabo da guarda, que acompanhou, constante e
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sulfuroso, a vossa desrumorosa mas segura trajetória e cúmplice foi da vossa
chegada a este plantel ambicionado por uns quarenta milhões de brasileiros.
Em agosto de 1941, o ágil Joel Silveira, em Diretrizes, que também foi
exemplo de agilidade e inteligente realismo jornalístico, sem estagiários bisonhos e sem vocação, publicava uma reportagem sobre o problema doméstico
dos escritores, relativo aos seus orçamentos, é claro, exíguos então, e ainda
agora, dolorosamente parelhos aos dos artistas plásticos, dos músicos, dos
historiadores e dos cientistas, pois, como é do lamentável e não raro humorístico conhecimento geral, a Cultura, única forma, nada mágica, mas decorrente
de ampla e superior visão, de persistência e de largas e jamais podadas verbas,
única forma pela qual as nações se impõem, se emancipam, se dignificam e
subsistem, não tem sido o forte das preocupações político-administrativas
nacionais, salvo alguns mirabolantes ou demagógicos projetos, polvilhados de
publicidade oficial, que felizmente ficam sempre no papel como letra morta.
Mas não percamos a esperança. Dia virá em que serão assistidos os museus, as
bibliotecas, os arquivos, os laboratórios, os serviços de defesa do Patrimônio
Histórico e Artístico, organismos que são os favos do mel cultural. Por
enquanto, contentemo-nos com a recente ênfase que se pretende imprimir à
cultura física obrigatória, dos jardins de infância às universidades, que seguramente começará a impor ao mundo estarrecido a potencialidade cultural brasileira. E, com tais palavras, longe estaremos de negar a importância do atletismo
e a alegria das competições esportivas – quantas vezes, do resultado delas, tivemos alguns dos nossos maiores júbilos. Mas, num país no estágio do nosso, o
aparelhamento vigoroso do espírito é que deve constituir o alvo prioritário.
Fato curioso é que constavam da relação dos entrevistados, José Lins
do Rego, Álvaro Moreyra, R. Magalhães Júnior, Joracy Camargo e o criado
que vos fala, figuras que passaram, ou ainda permanecem neste Cenáculo,
além de um outro, Aníbal Machado, que aqui não chegou simplesmente porque era muito cauteloso com as suas coronárias.
Sem a menor cerimônia forneci ao brilhante jornalista o balanço das
minhas ganhanças e despesas, mais edificantes as segundas do que as primeiras, tal é a abnegada conjuntura dos nossos homens de letras, teimosos que
são. Profissional exigente, não deixou o entrevistador de mencionar o endereço de todos os inquiridos. Morava, na ocasião, num edifício da Praia de
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Botafogo, fronteiro a um monumento em mármore a Eça de Queirós, de
duvidoso bom gosto, e mais tarde transferido para diante de um clube de
futebol, ou pela mania municipal de brincar de quatro cantos com as estátuas,
ou por ter sido comprovado que nada influenciando para a melhoria estilística dos moradores do quarteirão, poderia atuar sobre o virtuosismo dos futebolistas, habilitando-os melhor a tirarem a bola de letra. E por certo também
não surtiu efeito, pois já lá não mais está e para onde foi não sei. O edifício
em questão, não exageradamente grande e de funestos elevadores, merece
registro especial: tem sido uma espécie de chocadeira acadêmica, pois dele saíram para a Casa de Machado de Assis, em ordem cronológica, Álvaro Lins,
águia da Crítica, clarividente e destemido, R. Magalhães Júnior, que é o mais
exato sinônimo de incansável operosidade, mestre Aurélio Buarque de
Holanda, eu, o sentimental cronista deste Rio de todos os brasileiros, e agora
vós, Sr. Herberto Sales, ave da melhor raça de romancistas.
É pequeno esse nosso imenso Brasil e a reportagem foi parar na longínqua Andaraí, cuja mala postal chegava em lombo de burro, ou em trôpego
caminhão, com memorável atraso, sujeito ainda a agravo se o Paraguaçu não
fazia uma das suas, derrubando pontes precárias ou eliminando os vaus que a
esperteza cabocla demarcava. Ávido éreis vós, Sr. Herberto Sales, das notícias
federais, mormente as literárias, que a literatura foi a vossa única paixão, fora
aquela de possuir um caminhão para, comercialmente explorado, enfrentar as
ásperas estradas do vosso município, ambição que felizmente gorou para a
perfeita integridade do veículo e do proprietário.
E é quando entra em cena o diabo da guarda, na perfeita exemplificação do ex-máquina. No meio dos endereços ilustres e generosos inseridos
na reportagem, foi o meu o escolhido, o que é realmente um desses caprichos do destino.
Nunca na minha vida, já de dilatados anos e de considerável correspondência, recebi carta tão comprida. Eram dezoito páginas datilografadas maciçamente em espaço um e em tinta vermelha! Mistura de biografia, insulação,
ingenuidades e sonhos controversos, tudo com um travo de desesperança e
desencanto, que me tornava a leitura, ora irônica, ora pungente, e que era bem
um melancólico exemplo do desamparo em que se perdiam, por estes Brasis
afora, messes de inteligência e de sensibilidade.
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Dáveis-me conta de que, entre os devaneios literários e os maravilhosos
encontros com alguns mestres de aquém e de além-mar, e aí muito instruído
fostes pelo faro do vosso irmão Fernando, que era inveterado leitor, vós, que
não passastes de um truncado curso ginasial, quando a Física e a Química vos
surgiram como barreiras intransponíveis, na necessidade de sobrevivência em
tão limitado meio, como era o da rude Andaraí, montastes uma venda, abristes um negócio de exploração de lenha, matastes porcos e carneiros para
venda em retalho, com mais calotes do que pagamentos, tentastes a garimpagem com um humilde sócio, fizestes vida boêmia como numa fuga aos sucessivos naufrágios comerciais e a tantas mortes brutais, a tantos facínoras a serviço da cobiça e da traição, a tantas miseráveis explorações do trabalho humano, a tantas torpezas, em suma, que presenciastes, mas que seriam a acumulada riqueza que daria ao vosso mais famoso romance a solidez do sereno protesto dos artistas e a grandeza diamantina da perenidade.
Não sou tardo nas respostas e levarei para o orgulhoso Mausoléu dos
Imortais a consoladora convicção de nunca ter negado apoio a jovens promissores, nunca ter temido a concorrência deles. Mas, severo que sou, mais realístico do que severo, não me contento apenas em estimular e não temer, mas
duramente abro os olhos daqueles que se iniciam, ou tentam alçar voo, para
os perigos das facilidades, para a desconfiança da pura bossa como único
esteio de uma obra de real significação e que almeje ficar de pé.
Um tópico da caudalosa missiva era desencantada informação e balbuciante incumbência. Enviastes um romance para um concurso de ampla repercussão aqui e fora rejeitado. Ciente do malogro, tivestes um daqueles impulsos característicos: queimastes, sob frondoso jasmineiro, a cópia do romance.
Mas, acalmado, apelastes para os meus préstimos. Poderia eu reaver o manuscrito? Poderia lê-lo e opinar sobre um possível mérito? Quem sabe se com
uma dirigida revisão, de mão mais experiente, seria salvo o esforço do estreante? Sim, podia. E o já falado destino funcionou. Era do regulamento do concurso que os originais não seriam devolvidos – seriam destruídos. Mas os do
Cascalho não o foram. Aurélio Buarque de Holanda era o secretário do concurso. Dá-se que o romance trazia um glossário que interessou profunda e
profissionalmente o nosso grande dicionarista. Aurélio poderia ter retirado as
páginas do glossário e mandado a literatura concorrente para o lixo. Não o
646

RESPOSTA DO SR. MARQUES REBELO

647

fez – guardou o calhamaço todo. E, a pedido, mo entregou. Trouxe-o para
casa. Pesava como chumbo! O copioso missivista era também torrencial
romancista: oitocentas cerradas páginas da vida garimpeira, com uma dramaticidade impressionante. Repetia-se o entusiasmo que me tomara, como julgador, poucos anos atrás, em outro concurso de inéditos, quando Sagarana fora
relegado. E as duas obras guardavam, pelo menos, uma paridade: a extensão –
valentia que parecia desaparecer das letras nacionais. E tal como reconhecera
no livro de Guimarães Rosa, o baianinho tinha a extraordinária força que só
possuem aqueles que ligados estão medularmente ao solo nativo e às desgraças sociais que nele campeiam e o amesquinham. Não cuidemos que os juízes
sejam cegos. Não duvidemos da sua honestidade. Mas compreendamos e aceitemos o impacto negativo que oferecem certas obras que fogem ao ritmo em
voga, de muita influência nas decisões, como é perfeitamente natural. O
ritmo, então, era o do empolgado e linear engajamento, expresso em termos
quase telegráficos. É preciso muita coragem, muita convicção ou muita inocência para escapar ao capitoso mimetismo dos vitoriosos compassos semestrais! Parecia-me, como Guimarães Rosa, que o jovem escritor também escapava ao figurino. Parecia-me. Mas deixemos a resposta para os críticos do
futuro, que o tempo, tal como a morte, é o melhor juiz, tanto mais que meus
olhos julgadores são afeitos a ir um tanto sistematicamente contra os entusiasmos de cada época, mesmo os mais lucrativos.
Escrevi ao romancista saudando as extraordinárias qualidades que
nele encontrava, mas sugerindo retoques a que poderia me aventurar, caso
fosse consentido. Disse “retoques”, quando, na verdade, deveria dizer “cortes” – tais são as facilidades epistolares. O consentimento veio numa carta
que era uma lição de humildade, tão rara entre os que escrevem – e quanta
prova tenho disto! A tesoura podadora foi impiedosa como tem de ser
aquela que tosa a galharia de certas árvores para que os frutos venham a ser
mais sumarentos.
Encontrar um editor para um escritor estreante é como buscar agulha
em palheiro, tal a distância que existe entre a Literatura e a indústria livreira.
Mas encontrei a agulha: o caro Freddy Chateaubriand, que dirigia as edições
de O Cruzeiro. Pouco valeria, porém, uma agulha se não houvesse linha –
coisa de apologia, que não fica mal acentuar numa casa machadiana. Freddy
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Chateaubriand foi agulha e linha. Não só publicaria o livro como facilitaria a
presença do romancista para acompanhar pessoalmente as provas, o que era
uma forma de apresentá-lo ao arraial federal das Letras. E vós, Sr. Herberto
Sales, aportastes ao Rio de Janeiro. Minha casa foi vossa durante pouco mais
de três meses. Inesquecível convivência! Vossa timidez, vossa modéstia, vossa
curiosidade provinciana, vossa delicadeza de sentimentos, vosso assombramento ante as mesquinhezas da vida literária – ó longas madrugadas de risonhas confidências.
Acompanhastes as provas; na longa espera palmilhastes o cenário da
vossa permanência futura, mas dificuldades surgidas impediriam a publicação do livro no tempo combinado, que era tempo de guerra e a guerra perturbava tudo.
Retomastes ao seio familiar – seu primeiro filho estava para nascer. E
o livro saiu – um outro filho, mais penosamente gerado. Soubestes por um
anúncio radiofônico e tempo custou para que os exemplares vos chegassem
às mãos. Para espanto meu trazia uma epígrafe, que não passara pelas
minhas vistas...
Uma recomendação fizera-vos, que seguida foi, quando muita vez não
foi compreendida por outros jovens escritores interioranos que de mim se
acercaram. A recomendação era de que não enfrentásseis a terrível área da
competição federal, apenas com o êxito do primeiro livro, por mais animador
e desvanecedor que ele fosse, como exatamente aconteceu com Cascalho,
tanto junto à melhor crítica, quanto junto ao melhor público. Procurásseis
durante certo tempo, na vossa cidadezinha mais propícia à quietude e à sedimentação, estudar certos problemas, reforçar outros conhecimentos literários
e, então, já armado cavaleiro, comparecêsseis à liça das nossas disputas.
Assim o fizestes, por quase três anos. Mergulhastes em mil leituras
indispensáveis, pesastes ou repesastes muito conteúdo duvidoso ou firmado,
muito trejeito estilístico ou conceituado ardil artístico, elaborastes uma hierarquia de valores, consolidastes uma diretiva. E começastes a reformular o
próprio livro de estreia que passara em julgado pela mais respeitável crítica
vigente, despindo-o da enxúndia que eu não pudera ou não achara justo evitar, tornando-o enxuto totalmente, conciso e eficiente, tal como se apresentou
na segunda edição, escoimado da epígrafe que era, pelo menos, uma prova de
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ingenuidade a respeito de certas glórias indígenas. E deu-se que, por vossa
própria maneira de ser, vos amedrontastes com a vinda definitiva para o Rio
no momento que me parecia azado. Muita luta íntima foi travada ante aquele passo decisivo.
E quando já a caminho, tomado por vossos pavores, parastes a meio
dele, precisamente em Feira de Santana, disposto a retornar a Andaraí e dali
nunca mais sair, dividindo-se entre um magro cartório e o balcão da farmácia
paterna. O destino que me pôs na vossa trilha, ditou-me um telegrama à vossa
mãe, que forte império exercia sobre vós: “Obrigue Herberto a vir.” E ela
própria marchou, resoluta, a entregar-vos o meu apelo na cidade onde empacastes. Foi quando prosseguistes e, novamente, minha casa passou a ser vossa.
Senti, jubiloso, o vosso sazonamento literário, a cristalização de tantas certezas, repetiram-se as madrugadas confidenciais, das quais minha memória e
meu coração guardam inesquecíveis lembranças. Mas as inquietações de colocação vos desesperaram no torvelinho carioca. Mais uma vez a alma generosa
de Freddy Chateaubriand vos acolhe – e eis-vos empregado na poderosa organização jornalística onde ainda hoje estais luzindo nos mais altos escalões.
A radicação estava feita, mas só se consolidaria realmente alguns meses
depois, com a chegada do vosso anjo da guarda: Juraci – valente morena das
barrancas do São Francisco, a quem não assustavam os traiçoeiros vultos de
Andaraí ou de outras terras. Era o apoio que faltava para a vossa estabilização, tão emocionais sois. Para tanto, o vosso diabo da guarda de nada valia.
Lá fomos ao aeroporto recebê-lo. Se era anjo, não voara, com as próprias e
amorosas asas uma tão longa distância.
E a vossa obra continua, séria, consciente, sem alaridos. Sois lento no
vosso processo de elaboração, o que quase sempre é uma virtude. Vagarosa,
cautelosamente escreveis Além dos Marimbus. Vagorosa, cautelosamente
escreveis Dados Biográficos do Finado Marcelino. Vagarosa, cautelosamente
escreveis Histórias Ordinárias. A lista não é longa, mas a qualidade é incontestável, primando a cada livro pela firmeza e plenitude do estilo, pelo apuro
da técnica. Mas é de Cascalho que vem para mim, e talvez para o Tempo, a
grande luz, tal a daquela estrela que a mãe de Mistral via esplender sobre a
cabeça do filho poeta.
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Sois premiado pela Biblioteca do Estado da Guanabara, com o Prêmio
Paula Brito, pelo Pen Clube do Brasil e pela Academia Brasileira de Letras.
Vosso renome ultrapassa as fronteiras pátrias. E agora a consagração da
Imortalidade Acadêmica. Aqui estais para sempre. Com a vossa entrada completa-se o tripé do romance baiano – Jorge Amado, Adonias Filho e Herberto
Sales – capítulo gigante da nossa história literária. A mão que vos apanhou
em Andaraí, tão longe, é a mesma que vos recebe hoje aqui, apenas sem o
mesmo vigor, mas felizmente com o mesmo calor. O destino não é inconsequente, às vezes, Sr. Herberto Sales.

650

Discurso do
SR. PAULO CARNEIRO
e
Resposta do
SR. IVAN LINS

Sessão solene extraordinária
do dia 4 de outubro de 1971

651

652

I
DISCURSO DO SR. PAULO CARNEIRO

Senhores acadêmicos,
À gratidão pela honra que me fazeis, acolhendo-me em vossa companhia, junta-se, nesta hora, o sentimento dos deveres que contraio para convosco. É que as academias não são apenas consagradores cenáculos literários, prêmio e estímulo para grandes obras. Nelas se forja o pensamento
vivo das nações; são laboratórios de experiências in anima nobili, abrigos,
ao mesmo tempo que fontes renovadoras, da língua, da tradição e dos costumes. À medida que a civilização se apura, e se avoluma o seu patrimônio
cultural, tornam-se elas a consciência e a memória da humanidade.
Contrapõem-se, assim, ao mau signo que, segundo Barbusse, pesa sobre os
homens do nosso tempo, transformados, por uma crescente necessidade de
fuga, em “máquinas de esquecer”.
Aqui, ao revés, se liga sempre o passado ao porvir, num encadeamento
ininterrupto de gerações, de ideias, de escolas filosóficas e literárias. Aqui
revivem os homens que ilustraram o seu tempo, serviram os pósteros e se
foram, por atos e palavras, da “lei da morte libertando”.
São as academias, pela autoridade que lhes imprimem os homens de
elite que as compõem, os mais altos tribunais da opinião pública. Cabe-lhes,
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na carência de outros poderes, submersos no caos contemporâneo, o papel de
guias espirituais e de promotores das necessárias renovações.
Reunidos para velar pela cultura de nossa terra, temos missão sagrada a
cumprir, e esse encargo nos alça acima de nós mesmos, desprendendo-nos,
quanto possível, de paixões e interesses pessoais.
Tomo, perante vós, o compromisso de não faltar às obrigações que ora
assumo. Confio em que a tanto me ajudareis com a vossa generosidade e o
vosso saber, pois tendes certamente em vosso espírito as nobres advertências
de Tomás de Kempis, transpostas por Corneille em versos inimitáveis que
seria sacrilégio tentar traduzir:
Aucun n’est sans défaut, aucun n’est sans faiblesse,
Aucun n’est sans besoin d’appui,
Aucun n’est sage assez de sa propre sagesse,
Aucun n’est assez fort pour se passer d’autrui.

Ao ser aqui recebido a 10 de junho de 1939, disse o meu egrégio predecessor que a Cadeira em que se empossava teria o futuro do seu passado.
Renovo hoje, em meu nome, o voto que há 32 anos formulou Clementino
Fraga, na esperança de que assim também o farão os meus sucessores, movidos pelo mesmo sentimento de fidelidade.
Colocada, por escolha de Afonso Celso, sob a égide de Teófilo Dias,
tem a Cadeira 36 justas razões para orgulhar-se do seu patrono. Sobrinho do
glorioso cantor dos Timbiras, nasceu ele em Caxias, no Maranhão, em 1854.
Adolescente ainda, foi para São Luís cursar o Instituto de Humanidades, estabelecimento então famoso, criado e dirigido por Pedro Nunes Leal, amigo e
companheiro de Gonçalves Dias na Universidade de Coimbra. Aos vinte
anos, parte para o Rio onde o acolhe no seio de sua família a viúva do grande
poeta. Benjamin Constant toma-o sob a sua proteção e o faz professor de
Gramática Filosófica e de Francês no melhor colégio da corte. Nele não se
demora, porém, o jovem maranhense. A fim de matricular-se na Faculdade de
Direito, segue para São Paulo onde se fixa definitivamente. Aí cria o seu círculo de amigos e com eles se empenha nas campanhas que em breve conduzirão à liberdade dos escravos e à extinção da Monarquia.
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Era São Paulo, então, o cenário intelectual e político mais vivo do país,
onde terçaram suas primeiras armas os futuros líderes do Brasil. Companheiro
dileto de Silva Jardim, fazia Teófilo Dias parte da mesma roda de árdegos
propagandistas das ideias novas pela imprensa e pelos comícios populares.
Nos mesmos clubes e jornais, com eles lutavam pelas mesmas causas Rodrigo
Octavio, Fontoura Xavier, Assis Brasil, Júlio de Castilhos, Inglês de Sousa,
Rangel Pestana, Américo de Campos, Raimundo Correia, Valentim
Magalhães, Alberto Sales, Vicente de Carvalho, entre dezenas de outros
jovens renovadores das nossas Letras e das nossas instituições. Nenhum decênio, talvez, de nossa história tenha sido tão dramático e tão fecundo quanto
esse em que se transfigurou, entre 1880 e 1890, a vida econômica, social, literária e política do Brasil!
Está ainda por ser minudenciosamente estudado o papel de Teófilo
Dias nesse período de intensa agitação. Empenho-me a fazê-lo à luz dos inumeráveis artigos de caráter político e social por ele publicados nas colunas há
muito esquecidas das revistas e jornais da época: A República, A Província, O
Meridiano, O Provinciano, O Liberal...
As relações de amizade que ligaram Teófilo Dias a Silva Jardim e
Benjamin Constant, e os companheiros que mais de perto o cercaram, fazem
supor que lhe caberá, um dia, lugar de destaque nessa monumental História
do Positivismo, em que Ivan Lins esquadrinhou quase um século e meio da
nossa vida intelectual.
Mais lembrada e conhecida do que a sua atividade política é a obra
poética do patrono desta Cadeira. Apesar da inevitável influência que
sobre ele exerceu o Romantismo, imprimiu Teófilo Dias, desde cedo,
rumos diferentes à sua vocação artística. Respirara ao estrear nas Letras o
perturbador perfume de Les Fleurs du Mal e desde logo se identificara
com a poesia baudelairiana.
Dele disse Silva Jardim que foi “o mestre dos moços na Poesia”, o que
põe em evidência o prestígio que a sua obra lhe grangeou. Veio a lume o seu
primeiro livro de versos – Flores e Amores – em Caxias, em 1874. Nem um
só exemplar parece subsistir, onde quer que seja, dessa edição. Escrita em
1876, a Lira dos Verdes Anos só foi publicada em 1878, no Rio, ao mesmo
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tempo que os Cantos Tropicais. Quatro anos mais tarde, eram editadas em
São Paulo as Fanfarras, sua obra capital.
Todas as histórias literárias do Brasil têm assinalado a posição singular
que ele ocupa na evolução da nossa poesia. É talvez chegado o momento de
patrocinar a Academia uma edição de suas obras escolhidas.
Casaram-se Teófilo Dias e Silva Jardim com duas irmãs, filhas de
Martim Francisco Ribeiro de Andrada. Vinculava-se, assim, a jovem geração,
que iria promover a Abolição e a República, à grande e nobre família do
Patriarca da Independência.
Morreu Teófilo Dias, em plena mocidade, aos 35 anos, deixando em
meio a sua brilhante obra literária. Morreu sem voltar à terra natal, sem
rever São Luís, o Mearim, Caxias, longe dos seus, longe dos coqueirais da
sua infância...
Não bastasse a Afonso Celso o título de fundador desta Cadeira para
que o seu nome fosse, nesta hora, evocado com os louvores a que faz jus,
outros motivos haveria, sem conta, para a homenagem que lhe devo prestar.
O seu primeiro escrito, revelador do seu temperamento, mostra a exaltação com que aos quatorze anos florescia em sua alma a tentação da aventura. Movido pelo fascínio dos personagens e dos roteiros imaginários de Júlio
Verne, traduziu, de pronto, para o Português, a primeira novela que leu do
engenhoso criador da ficção científica. Publicada, primeiro, na revista A
Reforma, dirigida por seu pai, veio ela, em seguida, a lume, em pequeno volume de uma edição hoje raríssima. Apresentou-o Afonso Celso à Academia,
com mal disfarçada emoção, quando, em 1928, se celebrava em seu recinto o
glorioso centenário do primeiro viajante da Terra à Lua...
Acadêmico em São Paulo, ao mesmo tempo que Teófilo Dias, aí participou também Afonso Celso do alvorecer do Parnasianismo. Poeta intimista,
têm os seus versos um toque realista e descritivo em que se contrapõem os
vícios e as virtudes do coração humano; retratam cenas e personagens que a
sua sensibilidade gravou; refletem impressões colhidas no transcorrer quotidiano da vida do campo ou da cidade.
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Entre 1875 e 1880 foram publicados os volumes de Prelúdios,
Devaneios, Telas Sonantes e Poemetos. Em 1889 apareceram as Rimas
de Outrora.
Salientam os críticos a influência que tiveram as Miniaturas de Gonçalves
Crespo sobre a obra poética de Afonso Celso e assinalam o seu parentesco literário com Bruno Seabra, Ezequiel Freire e Bernardino da Costa Lopes.
A Faculdade de Direito de São Paulo continuava a ser, no seu tempo, o
viveiro de poetas que fora no período anterior. Só as Musas haviam mudado.
Aos 21 anos, saiu Afonso Celso da Faculdade para o Parlamento,
levando consigo as ideias republicanas e abolicionistas que ali reinavam.
Marcou-o, também, o ascendente que exercia Augusto Comte sobre grande
parte da juventude da sua época, como ressalta da tese que sustentou sobre o
direito de revolução, em março de 1881. Via ele, então, no fundador da
Sociologia, o Cristo do século XIX, pregador de um novo Evangelho...
Teve grande repercussão, em todo o País, a atitude que tomou e a profissão de fé republicana que fez o jovem parlamentar no seu discurso de
estreia. Quatro anos passados, às vésperas da Abolição, continuava ele a ser
um dos raros deputados declaradamente antiescravistas.
Fundada a República, com ela rompe, inesperadamente, o seu paladino,
e parte para o exílio. Beirava, então, os trinta anos, e diante dele se abria de
par em par promissora carreira política. A tudo renunciou – ao seu passado e
ao seu futuro – num movimento de solidariedade afetiva com o seu ilustre
pai, responsável, como presidente do Conselho, pelo destino do trono, no
momento em que ele ruía.
Têm-se longamente detido os biógrafos de Afonso Celso neste episódio dramático da sua vida, a que mais de uma vez se referiu ele próprio com
serena isenção.
Afastado das lides políticas, prosseguiu, sem jamais interrompê-la, a
carreira de jornalista que havia iniciado nos bancos acadêmicos. Durante 50
anos escreveu, dia após dia, nos mais variados jornais e revistas, primeiro em
São Paulo, em Direito e Letras , na República , na Tribuna Liberal , na
Consciência , depois no Rio, em A Semana , na Revista Brasileira , na
Liberdade, na Renascença, na Revista de Cultura, no Correio da Manhã, até
que, em 1906, se fixou no Jornal do Brasil, onde criou uma seção famosa,
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“Cotas aos casos”. Até 1938, às vésperas de morrer, colaborou nas colunas do
grande jornal que o acolhera e que pouco a pouco chamara à sua redação
algumas das figuras mais ilustres da nossa Academia, como ainda hoje o faz.
Nos grandes álbuns em que Maria Eugênia colecionou com o amor de filha, e
o zelo de escritora, os artigos de seu pai, estão arquivados milhares de páginas
da história literária, política e cultural do nosso tempo.
A muitos surpreendeu que em vários desses escritos voltasse Afonso
Celso – então católico confesso e monarquista militante – a louvar e difundir
preceitos e princípios hauridos na obra de Augusto Comte. Não percebiam,
os que assim se espantavam, que o Positivismo não é seita, nem partido, mas
Ciência Social, e que, a este título, comporta adesões em graus diversos aos
seus teoremas e corolários.
Não cabe, nesta homenagem, a apreciação da extensa obra literária do
fundador desta Cadeira. Romances, novelas, contos, peças de teatro, estudos
críticos e biográficos, ensaios históricos e livros de poesia sucedem-se, de ano
para ano, num ritmo ininterrupto, testemunhando a inexaurível capacidade de
trabalho do fecundo escritor que ao mesmo tempo desempenhava, com exemplar esmero, as mais altas funções no Magistério, juntando aos encargos de
professor os de diretor da Faculdade de Direito e, depois, de reitor da
Universidade do Rio de Janeiro.
Homem de pensamento universal, exaltou, também, Afonso Celso, o
sentimento de brasilidade do nosso povo, fazendo dele o lábaro do movimento nacionalista que patrocinou. Nunca, porém, maculou o amor à nossa terra
e à nossa gente, desvirtuando-o em gestos e palavras de agressividade e fereza.
O nacionalismo pregado por Afonso Celso nada tinha de comum com
a exacerbação coletiva que conduziu ao pangermanismo e deu, mais tarde, origem à ignomínia nazista. Tendia a criar um Brasil consciente da sua grandeza
e da sua força, atento às exigências da sua segurança e da sua soberania, mas
integrado nos destinos da humanidade e ao serviço dela.
As Revistas da Academia e do Instituto Histórico narram os feitos e
consignam os atos e as palavras com que se ilustrou Afonso Celso nessas duas
entidades a que consagrou os melhores anos da sua vida e que teve a honra de
presidir. Aqui recebeu ele Lauro Müller, em 1912, e Otávio Mangabeira, em
1930, saudando-os em admiráveis orações que pronunciou sem ler, fiado em
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sua excepcional memória. Coube a Clementino Fraga, seu sucessor, traçar-lhe
a biografia e louvar-lhe o saber e a virtude. Não quis, porém, ocupar, a meu
turno, a Cadeira que foi sua, sem diante dele inclinar-me, como ele o fazia,
quando desta tribuna evocava com suma deferência a figura do Magnânimo.

Pelo prestígio da sua história, o encanto da sua gente e a magia da sua
paisagem, exerce a Bahia, sobre quantos a conhecem, irresistível sedução.
Sejam senhores de engenho ou lavradores, sábios ou poetas, sertanejos ou pescadores, reúnem os baianos os mais autênticos valores da alma brasileira.
Retrataram-nos, à porfia, historiadores e romancistas, dedicando-lhes, muitos
deles, o melhor das suas obras. Desde a era colonial até agora, foi a Bahia
tema de eleição. Tem ela os seus menestréis, à maneira de François Villon, os
seus pintores, seus cronistas e seus feiticeiros... Contou-nos Afrânio Peixoto
os segredos do seu passado nos livros de prece que lhe consagrou. Jorge
Amado, Adonias Filho, Herberto Sales, Odorico Tavares puseram em cena,
no Pelourinho, no Recôncavo, no garimpo, nas plantações de cana e de cacau,
os personagens de hoje, com as suas penas, os seus pecados e os seus amores.
Referindo-se à variedade dos tipos humanos que formam o povo da sua
terra, assim as descreve Péricles Madureira de Pinho:
[...] gente diversa, desde a silenciosa e reticente, incluindo a refletida e discreta, até à palavrosa e retumbante, misturada na mais expressiva das comunidades do País. Em todos os tempos houve homens da Bahia distribuídos por
essa rica escala humana, a grandiloquência de um Antônio Vieira, contrastando com a sutileza de um Frei Vicente do Salvador, a profundidade de Gabriel
Soares de Sousa tão diferente da sátira estridente e analítica de Gregório de
Matos. A sábios como Cairu sucederam poetas como Castro Alves, oradores
como Fernando da Cunha... Recordem-se as figuras de primeira grandeza do
cenário brasileiro – Rui Barbosa e Manuel Vitorino – sem esquecer que a
mesma terra, o mesmo ambiente, produziu Alexandre Rodrigues Ferreira, os
Rebouças, Luís Tarquínio e Teodoro Sampaio – pensamento e ação em equilíbrio e profundidade...
659

660

RECEPÇÃO DO SR. PAULO CARNEIRO

Não menos ilustres foram os que nesta Casa se celebrizaram: Xavier
Marques, Francisco e Aloísio de Castro, Afrânio Peixoto, Otávio Mangabeira, hoje continuados por Adonias Filho, Afrânio Coutinho, Herberto
Sales, Hermes Lima, Jorge Amado, Luís Viana Filho e Pedro Calmon.
Pertence Clementino Fraga à plêiade de grandes homens que a Bahia
deu ao Brasil.
Em cartas íntimas a um dos seus mais diletos discípulos, narrou ele os
episódios marcantes da sua vida e os embates da sua carreira. Recusou-se
sompre a escrever o livro de Memórias que lhe era solicitado por admiradores
e amigos, mas, pouco a pouco, no recesso afetivo das missivas enviadas anos
afora a Luís Torres, foram-lhe caindo da pena as confidências...
Com razão dizia que se fosse obrigado a definir-se como escritor escolheria o gênero epistolar. É, de fato, nas suas cartas que melhor se espelha o
fundo da sua alma.
De par com a beleza castiça do seu estilo, revelam esses diálogos, escritos à puridade, a nobreza do seu caráter: nada maculou jamais o esmalte e o
donaire do homem de exceção que ele foi.
Filho de pais pobres, agricultores no Recôncavo, nasceu Clementino
Fraga a 15 de setembro de 1880, na cidade de Muritiba. Tinha apenas doze
anos quando perdeu a mãe, levada por moléstia aguda, provavelmente uma
terçã maligna, durante uma vilegiatura de verão. Ao saber, depois da morte
dela, o desejo que tinha de que se doutorasse ele em Medicina, assumiu consigo mesmo o compromisso de realizar esse voto. Do pai, guardou a imagem de
um ser sensível, afável, modesto e tolerante.
À tia que o educou consagrou sempre um preito de gratidão e de saudade. Ao nascer-lhe a primeira filha, deu-lhe, em memória dela, o nome de
Maria Olívia.
O retrato que de si mesmo faz em suas cartas a seu querido amigo Luís
Torres, ao descrever a sua infância, é o de um menino tímido, exigente e
introvertido. Na escola primária da sua vila natal, aprendeu quanto lhe ensinaram, alcançando imediatamente o primeiro lugar na classe. Lia, então,
incessantemente, por prazer, sem guia nem censura. Chegado à adolescência,
seguiu para Salvador, a fim de matricular-se no Ginásio Baiano, onde teve a
ventura de encontrar, no Professor Ernesto Carneiro Ribeiro, um autêntico
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mestre, o primeiro, senão o único, que então teve. Guardava ainda o Ginásio a
fama das vocações que havia despertado e dos nomes gloriosos que ali tinham
surgido: Castro Alves, Rodolfo Dantas, Rui Barbosa, Araújo Pinho...
Tão severo consigo mesmo quanto tolerante para com os demais, penitenciou-se Clementino Fraga de haver em grande parte descurado os seus
estudos secundários. Egresso de pequena vila no interior, solto na grande
cidade, foi, diz ele, dos piores alunos do seu tempo. É que tinha diante de si,
a seduzi-lo, por todos os sentidos, o livro aberto da Bahia! Como poderia o
jovem provinciano de Muritiba resistir às tentações sem conta que oferecia a
Cidade do Salvador à sua aguda inteligência, àvida de sensações e descobertas?
Como poderiam os seus manuais de Grego e de Latim, de Filosofia e
Matemática competir com as lições vivas que a todo o instante hauria nas
ruas, nas praças e nos monumentos da Cidade? Era nessa escola “extramuros”
que se acendia o seu espírito e se formava a sua personalidade. Mais de louvar que de repreender, parecem-me as fugas que fazia... Onde, senão nas
ladeiras e nas praias de Salvador, teria ele podido entrar em comunhão com
o seu povo, fraternizar com os homens de todas as raças, enamorar-se de sua
gente, aprender os cantares dos seus violeiros, descobrir a magia dos pais-de-santo? Datam, por certo, desse tempo, as lembranças que mais tarde tanto
lhe aprazia evocar.
Ao agradecer, sessenta anos passados, uma pintura da cidade em que
viveu a primeira parte da sua vida, alvoroça-se o seu coração:
Aquela rua da Bahia, na arte do paisagista, me foi grata até a comoção: o
olhar retrospectivo transporta-me às pedras mal polidas por muitos passos,
às calçadas desiguais beirando o maciço das fronteiras coloniais, algumas
profanadas pela renovação, caminho da Igreja mais distante, cobrindo o
fundo da paisagem antiga...

Em outra ocasião, escreve ao seu fiel correspondente: “Na Bahia, tudo é
fidalgo e amável, a começar pelo feitiço geográfico: a paisagem urbana extremada em dois planos, a mirada do alto contentando o olhar nos seus fins do
horizonte, o céu anil esbatendo a luminosidade tropical...”
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Sempre que convidado a rever a sua terra, adverte Clementino Fraga,
aos amigos, que o fará, “com a condição de viajar, tão depressa chegue, em
saveiros de vela...” Reminiscência, certamente da primeira juventude, quando
se evadia rumo a Itaparica, à Ilha dos Frades, a Madre de Deus, ou saía barra
afora, na direção das praias de Amaralina, Pituba e Itapuã, para de lá alcançar
a Lagoa do Abaeté. Nada desse tempo de exaltantes descobertas esqueceu
Clementino Fraga. Tudo que então viu e fez, nesse fascinante cenário, deixou marca na sua sensibilidade e ficou para sempre incorporado à sua vida
interior. Cada ano, de fins de novembro a princípios de fevereiro, assistia
ele às festas religiosas em que se mesclavam tradições e ritos portugueses e
africanos. Iniciavam-se elas na Igreja de Nossa Senhora da Conceição da
Praia, no mesmo lugar em que Tomé de Sousa fez erigir, em 1549, uma
capela de taipa...
Além de extraordinário teatro em que se desenrolam as suas grandiosas
manifestações culturais, é a cidade do Salvador admirável museu histórico e
arquitetural.
Quanto aprendeu o jovem Clementino no convívio diário com as suas
igrejas e os seus palácios! Abriu-se-lhe de par em par o reino mágico do
Barroco, com as suas talhas, as suas pinturas, os seus azulejos e as suas alfaias.
Pelas ruas por onde andou, andaram o maior orador de nossa língua e o poeta
maior de sua terra. O púlpito de um e a estátua do outro ali estavam a lembrar-lhe a todo o momento os sermões e os versos que sabia de cor. As sombras augustas de Vieira e Castro Alves velavam por ele, em suas andanças. O
sentimento religioso, que o acompanhou até o último instante da sua vida,
muito deve, por certo, às impressões colhidas nos templos de ouro, jacarandá
e cedro dos jesuítas e franciscanos da Bahia.
Preenchidas, com essa admirável experiência, as lacunas que lamentava
do seu estudo de humanidades, entrou Clementino Fraga, aos dezessete anos,
para a Faculdade de Medicina.
Situada no antigo Terreiro de Jesus, no mesmo lugar em que foi construído o primeiro Colégio da Companhia, passava ela por completa reconstrução quando Clementino Fraga ali realizou os seus estudos. Instalavam-se novos e espaçosos anfiteatros e laboratórios, ampliava-se a biblioteca e criava-se
um biotério para os trabalhos experimentais. Anexos ao Hospital Santa
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Isabel, edificavam-se, ao mesmo tempo, três pavilhões destinados às operações
assépticas, ao Instituto Clínico e à Maternidade.
Dos meados do século XIX herdara a Bahia prestigiosa tradição médica. Ilustraram-na nomes que se fizeram célebres pelos primeiros estudos de
moléstias tropicais. Orgulhava-se, com razão, a Faculdade deste patrimônio
que lhe assegurava um lugar de destaque no Brasil, e esforçava-se por continuar os trabalhos iniciados em 1843 sobre a filariose, a anciostomíase, a
bouba, o ainhum, o beribéri, por Wucherer, Paterson e Silva Lima. A essa
tríade pioneira remontava também a fundação da Gazeta Médica. Graças a
Wucherer, vulgarizou-se o uso do microscópio na Faculdade baiana, de onde
irradiou para todo o Brasil. Teve ele também, de parceria com Paterson, o
mérito do primeiro diagnóstico da febre amarela, quando, em 1849, irrompeu
ela, violentamente, na Cidade do Salvador, de onde passou, em 1850, para o
Rio de Janeiro.
Fiel a esse passado, promovia a Faculdade, ao mesmo tempo que a sua
reconstrução material, o renovamento dos seus cursos pela introdução do
ensino experimental. “A enfermaria”, segundo as palavras de Clementino
Fraga, “deixava então de ser a sucursal da tribuna acadêmica.” É à cabeceira
do doente, com o incipiente socorro do laboratório, que se investigará a gênese e a natureza do mal. Os prêmios de viagem à Europa e aos Estados Unidos
começavam, por outro lado, a produzir os seus benéficos efeitos.
Terminando, com distinção, seu curso, em 1903, elegeram-no os seus
colegas orador da turma. A tese sobre “A Vontade”, que apresentara para o
seu doutoramento, foi acolhida com entusiasmo pelos seus examinadores que
lamentaram não dispor, para premiá-la, de nota maior do que dez...
Nomeado, logo depois, Assistente da Faculdade, aí permaneceu durante dois
anos. Parte, em seguida, para o Rio, onde, em 1906, ingressa, mediante concurso, nos Serviços Sanitários, criados e dirigidos por Oswaldo Cruz.
Constituiu esse encontro com o insigne promotor da Medicina pasteuriana no Brasil marco decisivo em sua carreira. “Quando” – diz ele –
[...] dei pela primeira vez de face com esse homem extraordinário, iniciava a
minha vida profissional, e à sua sombra pretendi amparo. Estava em começo a
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campanha de saneamento; tive a fortuna de obter um lugar entre os seus auxiliares e de assistir ao desaparecimento da febre amarela do Rio de Janeiro.

Foi imediata e recíproca a estima dos dois homens, chamados, a
vinte anos de distância, a prestar ao Brasil os mesmos providenciais serviços. É fiel testemunho das afinidades que os uniram o calor da correspondência que tiveram.
Em janeiro de 1911 mandava Oswaldo Cruz o seu retrato a Clementino Fraga com as seguintes palavras:
Como recordação do tempo em que tive a felicidade de contar com a sua
inexcedível colaboração – inexcedível em competência e dedicação – permito-me oferecer-lhe a fotografia que por este mesmo correio envio e que
peço considere como a maneira de concretizar a muita admiração que lhe voto
e o reconhecimento que lhe devo.

Por seu lado, Clementino Fraga dedica verdadeiro culto à pessoa e à
obra de Oswaldo Cruz. Nele vê o maior chefe de escola do Brasil, e o título
que mais preza é o de seu discípulo. Não fosse a atração da Bahia e da sua
Faculdade, ter-se-ia ele provavelmente incorporado, em plena mocidade, ao
Instituto de Manguinhos, quando ali se fixaram Ezequiel Dias, Cardoso
Fontes, Carlos Chagas, Artur Neiva, Rocha Lima, Godoy, Aragão e Lutz.
Desse grupo de escol ficou-lhe para sempre a estima e a amizade de
Carlos Chagas. Visitou-o em Lassance, na fase heroica das pesquisas que o
imortalizaram e impuseram o seu nome à Tripanossomíase que aí descobrira
e estudara. As numerosas cartas que trocaram refletem, entre efusões de
mútua admiração, o clima dramático e exaltante em que transcorria a revolução introduzida por Oswaldo Cruz nos métodos de investigação, de ensino e
de higiene pública.
Louvado seja o benemérito Governo Rodrigues Alves, propulsor dessas grandes reformas científicas e técnicas que sanearam os espíritos, os
campos e as cidades, abrindo ao Brasil os rumos de prosperidade que desde
então trilhou!
Não menor foi o fervor dos laços que prenderam Clementino Fraga a
Miguel Couto, a quem rendeu sempre homenagem de profundo afeto e defe664
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rência. Ao chegar ao Rio, já formado, em 1905, seguiu com inalterável fidelidade as preleções e os exames clínicos do Mestre, em sua enfermaria. Pouco
depois, surgiam os contatos pessoais, numa atmosfera de encantamento
jamais rompido.
Ao ser Clementino Fraga empossado, em 1914, na Cadeira de Clínica
Médica da Bahia, escreveu-lhe Miguel Couto: “Se chega tarde o meu abraço,
nenhum dos que recebeu é mais sincero. Dou-lhe os parabéns e mais ainda à
Medicina na nossa Pátria, por ver elevado a esse posto culminante um dos
seus mais dignos cultores.” Dez anos mais tarde, no mesmo tom de afeto,
regozijava-se com a notícia da vinda do já ilustre catedrático baiano para a
Faculdade do Rio: “Ouvi hoje”, diz ele, “entre colegas, na Misericórdia, que
você seria transferido para o Rio. Será isso possível? Será verdade que iremos
ter ao nosso lado um elemento do seu valor, uma capacidade da sua estofa,
um sábio do seu quilate?”
Alguns anos depois da morte do ilustre patrono da Medicina brasileira,
escrevia Clementino a Luís Torres: “É antiga, como você sabe, a minha devoção pela figura espiritual de Miguel Couto. Dizem os seus íntimos que ele me
queria com benevolência. Eu, na pobreza do meu culto, o não esqueço e sempre que lhe recordo a grande vida é com úmida saudade.”
Esses testemunhos põem em relevo a prestigiosa irradiação da personalidade de Clementino Fraga, querido e respeitado desde o começo da sua carreira pelos homens mais eminentes e famosos do Brasil; revelam igualmente a
delicadeza moral do homem recatado e discreto que ele foi, incapaz de exteriorizações ruidosas, mas de alma sempre aberta às gratas e nobres emoções.
A vocação do professorado dominou toda a vida de Clementino Fraga.
Em tudo que escreveu e disse aparece o propósito de transfundir ensinamentos à mocidade e adestrá-la para o cumprimento da sua missão. Professor
substituto de Clínica Médica aos trinta anos (depois de brilhante concurso
que se tornou marco memorável na história da Medicina brasileira), nunca
mais deixou de exercer o seu alto magistério, primeiro nas cátedras que ocupou, depois nos seus livros, nas suas conferências e seus discursos. Os temas
de observação e de estudo da sua enfermaria, os casos clínicos de maior interesse que nela analisou, os trabalhos originais inspirados pelo trato direto dos
seus doentes, as interpretações modernas que deu a enfermidades antigas, a
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síndrome nova que descobriu e que traz o seu nome, todo o imenso labor realizado nos Hospitais da Bahia e do Rio ressurgem nas obras literárias que
mais tarde lhe abririam as portas da Academia. Foram os seus trabalhos de
médico e educador que imprimiram aos seus escritos o espírito filosófico e o
sentido humanista que os distinguem.
No homem de letras de feitio clássico, refletem-se as esperanças e os
desenganos, os triunfos e as angústias por que passou o homem de ciência, no
seu ensino, na sua clínica e nas suas campanhas.
Num país como o Brasil de então, enfermiço e depauperado, deveria
caber à higiene pública a mais alta prioridade nos programas de Governo.
Raramente, porém, assim foi, para desgraça nossa. Às campanhas de saneamento rural e urbano empreendidas por Emílio Ribas, Oswaldo Cruz, Carlos
Chagas, e seus colaboradores e discípulos, em São Paulo, no Rio de Janeiro,
em Minas, no Pará, no Amazonas, faltaram sempre os recursos necessários
para a completa erradicação dos males que combatiam. Apesar dos apelos,
dos relatórios, dos planos e dos regulamentos, não foram postas em execução
as medidas por eles recomendadas, continuando por muito tempo os nossos
portos sem o aparelhamento adequado para a defesa sanitária do país, as nossas regiões rurais entregues ao massacre da malária e das verminoses.
Desde a sua formatura, tomou Clementino Fraga consciência da gravidade e da urgência dos problemas a resolver nesse domínio.
Estava ele de volta à Bahia, no exercício da cadeira de professor substituto que acabava de conquistar, quando, inopinadamente, recebe, ao anoitecer
do dia 14 de outubro de 1910, um telegrama de caráter urgente expedido do
Rio de Janeiro pelo diretor-geral da Saúde Pública, comunicando-lhe o surto
de cólera a bordo do Araguaia fundeado no Porto da Bahia e pedindo-lhe que
o conduzisse incontinente para o Lazareto da Ilha Grande. Foi imediata a resposta de Clementino Fraga: à meia-noite já estava ele a bordo, levando consigo apenas os medicamentos que em tão curto tempo conseguira reunir.
Alertada em sobressalto pelo noticiário dos jornais, sentiu a opinião
pública a extensão do perigo que o País corria. A presença, nas suas costas, de
um navio portador de tão grave enfermidade, responsável já pela morte de
mais de uma dezena de passageiros, criou um clima de terror. O relatório
apresentado por Clementino Fraga ao diretor-geral de Saúde, com a minucio666
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sa descrição das medidas preventivas por ele tomadas, amainou a inquietação
geral e tornou o seu nome por todos conhecido e respeitado.
Designado, em 1913, para representar o nosso país no Congresso
Internacional de Medicina que se ia reunir em Londres, no mês de agosto,
partiu para a Europa em meados de julho, na companhia de sua jovem esposa.
De Londres, ao termo do Congresso a que apresentou o seu trabalho sobre
“O fígado no impaludismo crônico”, seguiu para a Alemanha, a Suíça, a
França, a Bélgica, a Espanha e Portugal. Por onde esteve, visitou hospitais,
institutos de pesquisa e Faculdades de Medicina, valendo-se da oportunidade
para entrar em contato com um certo número de professores empenhados nos
mesmos estudos e trabalhos.
Ao retornar à Bahia, passa de professor substituto a catedrático, tomando posse, a 23 de maio de 1914, da 1.ª Cadeira de Clínica Médica da sua
Faculdade. Data do mesmo ano a sua nomeação para o posto de diretor do
Hospital Santa Isabel.
Em 1917, assume Clementino Fraga a chefia da Comissão Sanitária
Federal na Bahia, onde volta a ocupar-se da febre amarela, endêmica em todos
os Estados do Norte e do Nordeste. Surtos episódicos aí obrigavam os sanitaristas a uma constante vigilância. Felizmente já estava, então, a população
dessa imensa área em grande parte imunizada. Em 1920, escreve-lhe, a respeito, um dos diretores da Comissão de Febre Amarela da Fundação Rockefeller,
o Sr. Theodore Lyster, dando-lhe parabéns pelos resultados obtidos e incitando-o a prosseguir na campanha por ele lançada nos moldes mais auspiciosos.
A pandemia de gripe encontra Clementino Fraga, em 1918, no Rio de
Janeiro. Põe-se ele imediatamente em contato com Carlos Chagas, chamado
de urgência à direção da Saúde Pública para fazer frente ao terrível flagelo, e
às suas instâncias toma a seu cargo o Hospital Deodoro, onde deu, mais uma
vez, provas da sua capacidade de organização, do seu sangue-frio e do seu
talento para disciplinar os homens.
Instalado em Salvador desde 1910, aí permaneceu até fins de 1921,
quando parte para o Rio como deputado federal. Durante esses doze anos foi
o médico de maior clientela e o professor de maior renome em sua terra.
Organizou no hospital que dirigia uma série de pesquisas com a participação
dos seus discípulos e assistentes. Pioneiro do trabalho em equipe, grupa em
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torno de si as melhores vocações médicas da Faculdade. Muito moço
ainda, tornou-se verdadeiro mestre e chefe de escola. Remontam a essa época
as investigações e descobertas sobre o beribéri e a forma suprarrenal do impaludismo que muito cedo lhe granjearam reputação mundial.

A atividade parlamentar de Clementino Fraga está a merecer estudo
especial, tão clarividentes e penetrantes foram as suas intervenções na Câmara,
em matéria de instrução superior e de política sanitária.
Vale recordar o projeto que apresentou em dezembro de 1921 à
Comissão de Saúde e depois ao Plenário, visando à defesa sanitária do Norte.
O seu plano traçava a ação do Governo autorizando-o a combinar providências de caráter urgente e medidas a longo prazo; estabelecia as possibilidades
técnicas da campanha e indicava, no aparelho da receita, os recursos a utilizar.
Tinha o projeto ao mesmo tempo em vista a defesa marítima, principalmente
litorânea, aparelhando convenientemente os portos do Norte, e a defesa terrestre, visando ao combate à febre amarela, à peste e às diversas endemias
rurais no interior dos Estados.
O debate que se travou em torno desse projeto, já endossado pela
Comissão de Saúde e aprovado pela Comissão de Finanças, permitiu a
Clementino Fraga pintar em cores vivas a situação sanitária do país e expor as
razões da sua confiança na reforma introduzida por Carlos Chagas no
Departamento Nacional de Saúde Pública.
O calor com que rebatia uma por uma as objeções ao seu plano,
a agilidade posta em jogo nas réplicas aos apartes que o assediavam, a limpidez da sua argumentação revelaram os seus dotes de orador parlamentar.
Houvessem sido postas em prática as medidas por ele então preconizadas, ter-se-iam transfigurado desde logo as condições de vida e de saúde no
Norte do Brasil. Pressentindo talvez a situação em que se ia encontrar o País,
à beira de abismos, em 1927, insistiu sobre as inovações a introduzir no combate aos focos subsistentes de febre amarela, transportando para o interior o
combate até então limitado aos centros urbanos de maior densidade do litoral. As palavras que então pronunciou adquirem um sentido profético quando
se pensa no que sucederia nesse domínio sete anos mais tarde.
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Obrigado, pelo seu mandato parlamentar, a passar a maior parte do ano
fora da Bahia, não tardou Clementino Fraga a obter a sua transferência para a
Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde, em 1925, tomou posse da
2.ª Cadeira de Clínica Médica, então vaga pela aposentadoria do Professor
Azevedo Sodré. Passado apenas um ano, interrompe o seu ensino para assumir, a pedido do novo Governo, a direção do Departamento Nacional de
Saúde Pública. Fez-lhe caloroso apelo nesse sentido o Ministro Viana do
Castelo, seu colega na Câmara dos Deputados quando ele ali se batia pela
defesa sanitária do Brasil.
Dir-se-ia que o destino havia muito o vinha talhando para o posto que
ia agora ocupar. Desde a sua estreia, em 1906, nos serviços dirigidos por
Oswaldo Cruz, todos os seus passos insensivelmente o encaminhavam para o
cargo em que iria enfrentar o mais grave perigo por que já passou o Brasil,
quase sem disso se dar conta.
Vinte e cinco anos depois de eliminada por Oswaldo Cruz, voltou a
febre amarela ao Rio de Janeiro. Ouçamos a narrativa e os comentários de
Clementino Fraga sobre este dramático episódio:
A situação, escreveu ele, configurava a pior das perspectivas. Numa população
de 1 milhão e 600 mil habitantes, de acordo com as cifras demográficas, a
febre amarela revestia novo aspecto; não mais a forma endêmica de 1903, mas
a forma epidêmica de 1850. E, como a endemia pressupõe sempre um lastro
de imunidade, que deve orçar por dois terços da população, na primeira campanha apenas um terço era de receptivos. Mas o problema da epidemia é
todo outro. Em 1928, com as achegas da população estrangeira, dos nascidos
nos últimos vinte anos, dos nacionais do Sul, onde não havia febre amarela,
devíamos ter, exatamente a inversão da fórmula, isto é, dois terços de
receptivos, e um terço apenas de imunizados. Armando-se a proporção, o
que nos aparecia como cifra apavorante, era que a febre amarela, nesse
surto epidêmico, nessa população de 1 milhão e 600 mil habitantes, devia
causar para mais de 50 mil vítimas. Estivemos à beira de verdadeira hecatombe no Rio de Janeiro.
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Ao primeiro sinal de alarme, com dois casos suspeitos vindos do Norte,
reuniu Clementino Fraga o seu estado-maior, deu um balanço nas suas forças
e inventariou o seu material de ataque. Estava rarefeita a sua tropa e era parca
a sua munição. Diante dele imperavam acintosas e prolíferas as legiões de
estegomias, desde muito impunemente instaladas em suas hospedarias de eleição, por onde achassem uma parcela de água estagnada: na copa de uma árvore, na calha de um sobrado, nos encanamentos e bueiros, em vasos de flor e
cacos de garrafa, nas encostas dos morros ou nos alagadiços da baixada, em
talhas e moringas, nos tanques de lavadeira ou nas poças de rua... Contra elas
mobilizou Clementino Fraga os recrutas que chamou de urgência às suas fileiras. De quatrocentos que eram, elevou-lhes o número a 10 mil. Esquadrinhou
a cidade, traçou-lhe o mapa epidemiológico, destacou os seus grupos de assalto por quarteirões, determinou com segurança e presteza a tática do combate
e, à frente dos seus homens, dia e noite, rua a rua, casa a casa, atacou e destruiu, sem tréguas, os focos de larvas e insetos.
Foram quinze meses de guerrilha levada avante com as armas que em
grande parte forjara ele próprio. Na retaguarda, os hospitais e os Institutos de
pesquisa aplicavam-se com igual desvelo a estudar em todos os seus aspectos a
moléstia e o seu transmissor. Ideias e fatos novos surgiram dessas investigações empreendidas no aceso da luta pelos microbiologistas, entomólogos e
anatomopatologistas que acudiram sem tardar aos chamamentos do diretor de
Saúde. Quinze meses durante os quais teve Clementino Fraga que fazer, ao
mesmo tempo, frente ao Stegomia fasciata e aos ataques, não menos insidiosos, de grande parte da imprensa e do parlamento, contra ele coligados, numa
campanha em que se mesclavam a ignorância, o medo e as paixões políticas.
Não lhes deram, porém, ouvidos as altas autoridades, nem o Ministro Viana
do Castelo, nem o Presidente Washington Luís, solidários, a todo momento,
com o homem de ciência e homem de ação a quem haviam em boa hora confiado a defesa sanitária do Brasil.
Foi ele exemplo vivo do conselho que dera, em sessão solene, às jovens
enfermeiras que nesse mesmo período se haviam diplomado: “Para servir à
humanidade não basta o dever simples e mecânico que tem medida e não vai
além... é preciso o lume interior que vitaliza, o entusiasmo que aquece, o desprendimento que comove, o fanatismo que arrebata!”
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Salva a cidade, mudado o seu governo, implantado no país um regime
novo, por irreprimível levante popular, volta Clementino Fraga, sem alarde e
sem rumor, à sua enfermaria e à sua cátedra.
Sob o impulso das grandes reformas introduzidas pelo Presidente
Getúlio Vargas, especialmente nos campos da Educação e do trabalho,
transformou-se rapidamente o cenário em que iria doravante encontrar-se o
ilustre professor.
Seu discípulo desde os primeiros passos no aprendizado médico, recordou, há pouco, o Professor Lopes Pontes, a tocante imagem que lhe ficou da
figura do seu mestre, ao retomar, em 1930, o seu magistério:
Recuo no tempo e revejo, com emoção, a manhã em que entrei naquela querida Nona Enfermaria, tão ligada às minhas reminiscências. Guardo ainda a
primeira impressão da sua presença, alto, o porte imponente e composto, a
fronte nobre, o perfil clássico, suaviter in modo, fortiter in re, como lhe
reza o ex-libris.

Consciente do caráter social que assumem, cada vez mais, as questões
médicas, voltou-se especialmente Clementino Fraga, a partir de então, para os
problemas de tuberculose, com o objetivo de preparar técnicos especializados
no combate àquele flagelo. No Hospital de São Sebastião (por ele completamente reformado quando ainda diretor do Departamento Nacional de
Saúde), organizou e dirigiu durante doze anos um curso de alto nível em que
foram pela primeira vez expostas e discutidas muitas das inovações que surgiram, então, no tratamento dessa enfermidade.
Cerca de quinhentos médicos, em geral recém-formados, vindos sucessivamente de todos os recantos do Brasil, ali aperfeiçoaram, durante esse
período, os seus conhecimentos, preparando-se para a campanha saneadora a
empreender, em moldes novos, por todo o País. A convite de Clementino
Fraga, e atraídos pelo prestígio que adquirira no exterior o Curso que ele fundara, vieram, em épocas diversas, participar do seu ensino, mestres do alto
valor de Emile Sergent, Rist, Robert Debré, Stephani, Gandolfo, Sayê,
Pasteur Vallery-Radot, Abelardo Saenz, Mouriquand e Donato Alarcon.
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Menos absorvido do que fora, na Bahia, pela clínica particular, pode
agora Clementino Fraga entregar-se, com mais lazer à sua vocação literária.
Numa das suas cartas a Luís Torres diz ele:
Desde cedo cultivei o hábito de repousar dos livros de ciência na leitura das
letras clássicas e modernas, quanto me permitia o gozo efêmero da evasão. Já
diplomado, voltei aos Serões Gramaticais do meu venerando mestre Professor
Carneiro Ribeiro e, a seu conselho, tentei aprender a língua na leitura dos
livros do bom dizer, ou seja, os clássicos portugueses e brasileiros. Cortejei as
musas com a inocência dos amantes tímidos, de seu desjeito, sempre desconfiados. Não sou poeta. E tenho pena...

Em resposta a um questionário sobre as suas preferências literárias, a
sua maneira de trabalhar e os seus gostos, cita ele os autores franceses, portugueses e brasileiros que mais de perto o cercam: Montaigne, Renan,
Chateaubriand, Stendhal, Anatole France, Proust, Malraux, Camus; depois
Manoel Bernardes, Camilo Castelo Branco, Castilho António, Eça de
Queirós, Ricardo Jorge; reserva menção especial ao Padre Antônio Vieira e
recorda em seguida os brasileiros, Machado de Assis, Rui Barbosa, Francisco
de Castro, Euclides da Cunha, João Ribeiro e Monteiro Lobato. Acrescenta
logo, porém: o meu livro de cabeceira é a Imitação de Cristo, na tradução do
Padre Leonel Franca.
São os livros que amamos a projeção das nossas mais íntimas aspirações
e por vezes mesmo dos nossos desejos inconfessos. Valem, por isso, como
índices de estados d’alma, duradouros ou efêmeros. Dizei-me o que ledes e
diz-vos-ei quem sois... poder-se-ia afirmar dando forma nova ao adágio antigo. Nas estantes dos livros preferidos por Clementino Fraga, está, talvez, o
seu melhor retrato...
Na elaboração dos seus trabalhos punha requintes de artesão amoroso
da sua obra: “Escrevo, de ordinário, a lápis, corrigindo, emendando, procurando sentir o contorno da frase, sensorialmente, pelo ouvido e até pela visão.”
Quanto aos seus gostos, eram eles irreprocháveis: teatro, comida baiana
e vinho francês...
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De temperamento em geral ameno, reagia Clementino Fraga com intrépida altivez sempre que sentia indébitas interferências no exercício dos seus
encargos ou estimava arbitrários e abusivos os atos praticados contra ele ou
contra as imunidades e prerrogativas da Universidade. Bateu-se sempre pela
completa independência da sua Cátedra e nunca permitiu que nos seus postos
administrativos lhe impusessem colaboradores ou assistentes. Oralmente, e
por escrito, sempre que lhe pareceu necessário protestar, protestou.
Dizia com humour não ter a vocação de São Lourenço: não sabia sapatear em grelha ardente... Assim agiu por onde passou.
Soava-lhe, talvez, nessas horas, ao ouvido, a apóstrofe de Vieira: “Não
hei de pedir pedindo, senão protestando e argumentando; pois esta é a licença
e liberdade que tem quem não pede favor, senão justiça.”
Fiel à tradição que a fizera acolher em seu seio os grandes expoentes da
nossa Medicina, homens de ciência ao mesmo tempo que homens de letras,
Francisco de Castro, Oswaldo Cruz, Antônio Austregésilo, Miguel Couto,
Afrânio Peixoto, Aloísio de Castro, Fernando Magalhães, abriu a Academia
as suas portas a Clementino Fraga, quando, em 1939, a ela se candidatou. O
discurso que proferiu, ao assumir a Cadeira que tanto ilustrou, figura certamente entre os textos memoráveis da nossa Companhia.
Aqui o conheci e aqui o revejo, hoje, como há quinze anos, na discreta
distinção de suas maneiras, belo na expressão e no porte, um laivo de melancolia no sorriso, o olhar inteligente e vivo de quem sabe, de longe, comandar...
A autoridade que adquiriu Clementino Fraga em todo o País valeu-lhe
homenagens sem conta no curso de sua vida.
Ao deixar, em 1930, as funções que o celebrizaram, recebeu, em sessões
solenes, o tributo de admiração da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro e do Rotary Club.
Em 1933, coube à Academia Nacional do Medicina, então presidida
por Miguel Couto, a iniciativa de igual homenagem.
Em 1942, ao jubilar-se voluntariamente, oito anos antes do termo normal de sua carreira de professor, cercaram-no, de novo, os seus pares, de efusivos testemunhos de gratidão e de louvor.
Duas medalhas de ouro gravadas com a sua imagem perpetuaram a lembrança dessas festivas manifestações.
673

674

RECEPÇÃO DO SR. PAULO CARNEIRO

Associou sempre Clementino Fraga o nome do Ministro Viana do
Castelo à obra que realizou no Departamento Nacional de Saúde Pública.
Seguindo-lhe o exemplo, quero render, nesta hora, solene preito à memória
do ilustre homem de Estado que patrocinou com inquebrantável energia a
campanha saneadora do Brasil.
A Bahia, sempre atenta aos passos do filho que tanto a honrava, multiplicou, por seu lado, em épocas diversas, as expressões do seu justo orgulho.
Escrevendo a seu respeito num jornal de Salvador, qualificou-o o seu velho
mestre, Anísio Circundes, de “remodelador da antiga patologia clínica entre
nós, pela revisão que fez de muitos dos seus capítulos”.
Logo após a sua jubilação, elevaram-no as Faculdades de Medicina da
Bahia e do Rio à categoria de professor emérito, mantendo-o, assim, no quadro das suas congregações.
Mais de uma vez, depois da sua aposentadoria, recebeu Clementino
Fraga instantes convites para cargos políticos e administrativos. Em 1945, o
Presidente Linhares pediu-lhe que aceitasse, em seu efêmero ministério, a
pasta da Agricultura. Ao tomar posse o Governo do Marechal Eurico Gaspar
Dutra, foi-lhe, com insistência, oferecido o mesmo lugar, em que outrora
tanto se distinguira, de diretor do Departamento Nacional de Saúde Pública.
Fez-se, porém, surdo a todos os apelos. Não o esqueceu, também, a
Universidade, que se empenhou em que lhe fosse oferecida, em primeira mão,
a cadeira recém-criada de Tisiologia. Apesar da unânime recomendação da
Faculdade Nacional de Medicina, não pôde ele ocupá-la. Bastou-lhe, porém, a
honra da indicação; equivalia ela, a seus olhos, a uma verdadeira investidura.
Acedeu, porém, ao apelo que lhe fez o ilustre Prefeito Henrique
Dodsworth e aceitou o cargo de Secretário de Saúde do Distrito Federal, de
1937 a 1940. A obra que empreendeu teve sempre o caloroso apoio do eminente político carioca a quem o ligaram fortes laços de estima e amizade.
Retirado, desde então, no seu gabinete, no aconchego da sua família,
dos seus livros, dos seus papéis, continuaria a trabalhar, mas de olhos voltados já para a posteridade. À maneira de Cícero, poderia, com razão, dizer de
si mesmo: “Move-se mais o longo tempo em que não serei, do que este exíguo em que sou.” Aprazia-se, então, em contemplar a ascensão dos seus
filhos, cada qual a seguir a sua própria trilha, com igual mérito e o mesmo
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espírito de fidelidade aos exemplos de que se honravam. Na intimidade das
suas cartas surgem, a cada passo, para exaltá-los com admiração, os nomes de
Hélio e Fraga Filho, prêmios que acima de todos prezava.
Por ele sempre velou, de perto ou de longe, com extremos de devoção e
de ternura, a filha que lhe foi, a vida toda, motivo de encantamento. Mas a
paz e a ventura vinham-lhe do anjo da guarda que o tomou sob a sua proteção desde que pela primeira vez o viu, em plena mocidade, num sarau de
Muritiba, e nunca mais dele se apartou, dando-lhe a graça da sua presença e o
amparo do seu coração em mais de meio século de vida em comum.
Apresenta a obra escrita de Clementino Fraga extraordinária unidade de
pensamento e de forma. Tanto os seus trabalhos científicos quanto os seus
ensaios literários obedecem a planos cuidadosamente elaborados, em linguagem límpida e fluente, marchetada de expressões e termos de sabor clássico.
Na mais austera das comunicações ou no relatório menos afeito a rigores de
estilo, aparece sempre uma nota de erudição, de sensibilidade e de bom gosto
que eleva e dignifica o texto.
Partilham, de pleno direito, as Academias de Medicina e de Letras, a
herança intelectual de Clementino Fraga. Não estabelece ele fronteiras entre
elas. Nos seus escritos interpenetram-se os seus campos, fundidos num só
condomínio que a uma e outra enriquece.
Quão raros são os escritores que poderiam discorrer ao mesmo tempo,
e com o mesmo brilho e profundidade, sobre a obra de Oswaldo Cruz e a de
Carneiro Ribeiro, sobre a forma supra-renal do impaludismo e o Itinerário de
Pasárgada, o beribéri e o Romantismo, e filosofar, à moda de Montaigne e de
Pascal, sobre a vida e a morte?
São os seus livros admiráveis mosaicos de ideias e de assuntos, tendo
por leit-motiv a incessante busca de conhecimentos novos e mais amplos da
natureza física e moral do homem.
Seria intento vão analisá-los um por um, neste momento, diante de vós.
Os escritos de Clementino Fraga requerem leitura refletida, em ambiente de
silêncio e recolhimento. Reproduzem, uns, pesquisas e estudos surgidos nas
enfermarias e nos laboratórios, e aí devem ser, de preferência, recordados. Os
outros, de caráter mais literário do que científico, são meditações em voz alta,
formulados em linguagem de pensador; inquietações que atravessam a alma e
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dela transbordam; debates interiores em que se defrontam os problemas da
atividade artística, literária e científica; tributos à vida e à obra dos homens de
ação e dos espíritos criadores ardentemente admirados...
Nasceram muitas dessas manifestações ao acaso das circunstâncias, ora
no seio das Academias, ora no transcurso da vida universitária, em atos de
posse ou de paraninfado, por ocasião de banquetes e congressos, de homenagens e comemorações. Em outros casos, foi a leitura a fonte da inspiração.
Tomaram então os seus comentários a forma de diálogos a distância, com os
autores perlustrados. O mais das vezes, porém, obedeceram os seus escritos às
vozes interiores que os sugeriram e ditaram às horas mortas da meditação...
Aos Discursos e Conferências, publicados em 1912, seguem-se, onze
anos depois, as Orações à Mocidade. Traçam esses volumes o itinerário intelectual de Clementino Fraga nos primeiros vinte anos da sua vida profissional.
As alocuções neles insertas referem-se a temas essenciais que voltarão mais de
uma vez a ser por ele tratados: a implantação da ciência experimental no
Brasil; as relações entre a enfermaria e o laboratório na prática médica; a
importância da cultura geral na formação do clínico; as vantagens e os riscos
da especialização...
Em 1944, vêm a lume as Últimas Orações. Nelas continua Clementino
Fraga, segundo as suas próprias palavras, a “servir à ciência e a cortejar as
letras” associando, como recomenda Diderot, “a vocação do geômetra à
do esteta”.
Abre o livro com o seu primeiro discurso acadêmico; depois, estuda a
poesia e a prosa de Antero de Quental, as singularidades do seu temperamento e a sua filosofia. Conta este ensaio entre os mais interessantes da sua lavra,
pelos problemas psicológicos e pelos personagens que põe em jogo, no cenário de Coimbra, no último quartel do século XIX.
A análise dos romances e dos poemas de Xavier Marques, seu conterrâneo, permite-lhe reviver a vida praieira do Recôncavo. “Certa vez, na Ilha de
Itaparica”, conta-nos ele em páginas de delicioso sabor,
[...] gozava eu (com um colega de estudo) as delícias de uma escapada de
férias, quando em noite de festa local, numa casinha de praia, dançavam e cantavam homens e mulheres, sem ritmo nem cadência, em ruidosa alegria. Na
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sala acanhada destacava-se o perfil de esbelta morena, em quem os dotes físicos e o olhar complacente tornavam perigosos os movimentos sensuais que
provocavam ciúmes a um dos rapazes da roda, latagão azougado, de tez pigmentada pelo sol e coração incendiado pela paixão amorosa. Ana, ou Anita,
como lhe chamavam, sorria e dardejava olhares em torno, sem dissimular a
preferência que elegia os dois estudantes, ornamentos, pela sua condição,
da parceria alegre. Seus encantos poderiam ter inspirado o natural desejo do
poeta dos belos versos dos Insulares:
Como seria bom beijar-lhe o riso
Na própria boca, fosse até preciso
O coração pagar por esse beijo!...
Era moçoila de 18 a 20 anos, forte e ondulada, de busto arrogante,
lábios grossos e grandes olhos úmidos, cabelos negros, desenhados em ondas
rebeldes. A alegria irradiante, o movimento fácil e gracioso lhe denunciavam a
carnação robusta, sensualmente irrigada pelo sangue mestiço. Uma tentação,
diziam. E era. Ao som do pandeiro, o sapateado distinguia os movimentos e
requebros femininos... Anita, solicitada por todos, era a rainha do baile. Não
durou muito a nossa participação na folia. Mordido de ciúmes, raivoso e
agressivo, o namorado local, com direitos e razões de preferência, ameaçou
desforço brutal, acolitado por outros companheiros... No dia seguinte, ao
alvorecer, partimos de regresso...

Tempos passados, Clementino Fraga lia Maria Rosa, a novela de
Xavier Marques, e, com surpresa e encanto, via retratado o caso, no mesmo
sítio e análoga dramatização!
Uma por uma, comenta ele as obras do seu amigo e conterrâneo, para
deter-se, mais demoradamente, na Vida de Castro Alves, a que assim se refere:
[...] não é uma biografia romanceada, à maneira das produções do gênero, em
literatura, nem simples registro de fatos culminantes numa vida ilustre, dessangrada de episódios marginais ou equívocos, a exemplo dos clássicos, desde
Plutarco. Escrito a preceito, o livro tem o ritmo da admiração comovida.
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Retrata o poeta, acompanhando-o do nascimento à morte, na brevidade fulgurante da vida e nos assomos sublimes do seu gênio.

Às razões de ordem afetiva e intelectual que tinha Clementino Fraga
para prezar no mais alto grau o poeta máximo da sua terra juntava-se, no
recesso do seu coração, a circunstância de haverem os dois nascido no mesmo
sítio solitário e romântico de Muritiba “entre a floresta e a serra, fecundada a
paisagem local pela proximidade do Rio Paraguassu, caudaloso e retorcido,
roncando nas cachoeiras que represam a corrente nos ímpetos da descida,
caminho do oceano”.
Os discursos, as orações e os ensaios de Clementino Fraga, pelo interesse permanente que despertam, passaram muitas vezes, de uma edição a outra,
para novos volumes, com títulos diferentes. Foi-se fazendo, assim, uma seleção natural, pelo tempo de sobrevivência. Reaparecem, desse modo, em 1960,
com muitos outros pela primeira vez editados, vários discursos proferidos,
anos antes. Sob o título de Paisagens de Outono, veio essa coletânea a lume
para celebrar os oitenta anos do seu autor. O estilo terso, incisivo, sempre
humano e generoso, por vezes mordaz, testemunha a juventude de espírito e
de temperamento do escritor, alerta a todas as correntes e vozes do seu
tempo. Na galeria das personagens por ele transpostas para o plano literário,
avultam, nesse tomo, as figuras de Carneiro Ribeiro, Xavier Marques, Antero
de Quental, Medeiros e Albuquerque, Rui Barbosa, Ricardo Jorge, Castro
Alves, Vieira, Francisco de Castro, Oswaldo Cruz, Flaubert, Júlio Dinis, antigos e novos ídolos, numa exuberante demonstração da universalidade da sua
cultura e dos seus gostos. Ao lado dessas biografias intelectuais, disserta ele,
com a mestria adquirida no longo trato das Letras, sobre temas em que se
entrelaçam sutis análises psicológicas, reminiscências históricas e críticas filosóficas. Valham como exemplos, entre dezenas de outros, a sua apreciação
lapidar do bovarismo, a evocação dos “amores crepusculares” de grandes figuras do passado, os comentários sobre o humanismo goetheano e o estudo,
pontilhado de ironia, sobre a Medicina e os médicos na História literária.
Entre os excertos reproduzidos nesse grande livro – imagem e resumo
de uma grande vida – há páginas que ficarão para sempre incorporadas às
antologias do pensamento brasileiro: conceito de Cultura, a Educação e a
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Pátria, a evolução da Língua Portuguesa no Brasil, Ciência e Humanismo,
espírito universitário, fórmulas de Filosofia médica.
Nesse mesmo ano, marcado pelas homenagens que lhe valeu a vigorosa e
fecunda anciania, promoveu a Universidade do Brasil a publicação de nova coletânea dos seus trabalhos médicos. O caráter retrospectivo desse volume transparece no título que lhe foi dado: Através da Medicina. Prefaciou-o com admiração e afeto filiais um dos seus mais diletos discípulos e amigos – Raymundo
Muniz de Aragão: “As páginas que o leitor vai percorrer” – diz ele –
[...] condensam o pensamento em múltiplas oportunidades expresso, do médico acreditado que é mestre eminente e cidadão exemplar. São ensaios e excertos
de doutrina e filosofia médica, a fixar e retraçar preceitos e conceitos de ética e
estética da medicina. Valorizadas, na forma, pelo vernáculo – o mais puro que
nestas paragens se escreve, abona-as em essência, mais talvez que a sabedoria
calcinada, a autenticidade, no flagrante da vida modelar do seu autor.

Não se limitou a Universidade a patrocinar a edição desse inestimável
volume – verdadeiro catecismo médico, pelos exemplos e lições morais que
encerra. A 15 de setembro de 1960, depois de missa votiva celebrada na
Capela da Universidade, reuniu o magnífico Reitor Pedro Calmon em torno
do homenageado os mais altos representantes das nossas Academias e
Faculdades, delineou com mão de mestre o perfil de Clementino Fraga e
acentuou o sentido universal do preito que lhe era rendido.
Não é um círculo íntimo de amigos que hoje cerca Mestre Fraga. Alarga-se
em congregação de companheiros de ciência; amplia-se em sociedade de admiradores e patriotas; alcança as proporções de homenagem de todo um povo, a
quem não foi apenas um, mas muitos em um – na milagrosa multiplicação de
sua personalidade e de sua obra. Muitos em um, porque se lembramos o
médico, ressalta o professor, se honramos o sábio, acode o estadista, se dignificamos o administrador, responde o pedagogo, se destacamos o educador,
exulta o filósofo, se gabamos o orador, sobressai o artista da fina e bela prosa,
se falamos do acadêmico, revida o pensador dos problemas brasileiros; se lhe
folheamos os livros, ele nos remete às realizações, se lhe realçamos as ideias,
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ensina com os fatos; e sendo único na exata coerência da vida luminosa, é
numeroso nos múltiplos aspectos de sua ação.

Ao responder-lhe, evocou comovidamente Clementino Fraga o seu torrão natal e o curso da sua vida.
Em pequena gleba do recôncavo baiano, num lar de pobre agricultor, há 80
anos, exatamente, hoje, sobre um berço de recém-nascido baixou uma
estrela e tomou a criança à sua proteção: guiou seus primeiros passos de
estudante a médico, cristalizou sua vocação, abrindo-lhe o caminho da vida
pública até o magistério; e, vigilante, o acompanhou nas asas de um ciclone, quando na direção da Saúde Pública. Por fim o aquietou entre reminiscências e saudades...

Passado esse intermezzo festivo, retomou Clementino Fraga as suas leituras, a sua correspondência, a sua atividade acadêmica, no mesmo ritmo de
outrora. Não lhe pesavam os anos, ou os não levava em conta, para melhor
ater-se à máxima de Vauvenargues: “Pour exécuter de grandes choses, il faut
vivre comme si on ne devait jamais mourir...” Preparou então para a Editora
José Olympio o seu último livro, seu testamento filosófico e literário, sob o
título evocador de Reencontros imaginários. São os cristais de diamante por
ele decantados, ao termo do seu labor, no fundo da bateia...
No momento de depor a pena, reabre Clementino Fraga, dramaticamente, a questão a que a sua vida parecia haver dado a melhor das respostas:
Por que escrever, pergunta ele, ao encerrar a sua obra?!

Minhas senhoras e meus senhores, outro que não eu deveria ocupar a
Cadeira de que hoje tomo posse! Um largo consenso assegurava-lhe já brilhante eleição, quando em trágico acidente caiu brutalmente morto. A Anísio
Teixeira cabia, melhor do que a ninguém, a honra de suceder a Clementino
Fraga. O grande educador que ele foi – o maior de quantos o Brasil já teve –
traria a esta Casa uma das inteligências mais ágeis e mais vivas do nosso
tempo, uma cultura aberta a todos os horizontes e o exemplo de uma vida
que se inscreverá um dia entre as glórias mais altas e mais puras do nosso
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País. Seu nome há de ficar para sempre incorporado ao Patrimônio da
Cadeira 36 e espero que os meus sucessores aqui recordem, de geração em
geração, a grandeza da obra que ele realizou, os livros que escreveu e as lições
que nos legou de energia, desprendimento e devoção à causa pública!
Senhores acadêmicos, a vida e os trabalhos do patrono e dos primeiros
ocupantes desta Cadeira fazem-me pensar, com igual admiração, nos inúmeros promotores de idênticos feitos, em outros campos de nossa atividade.
Surge, assim, ante os meus olhos, uma legião de homens e mulheres vindos de
todas as profissões e dotados do mesmo espírito criador. Insuflaram eles alma
e grandeza à nossa Pátria, ilustrando-a e protegendo-a, no afã de elevar por
todos os meios o seu grau de civilização.
Cumpre que as novas gerações se sintam em íntima comunhão com
esses autênticos construtores da nossa nacionalidade, se inspirem nos seus
atos de abnegação e coragem, renovem as suas invenções e descobertas.
Tão desatenta e perdida se encontra, nos tempos que correm, a consciência dessa herança, e tão vagos se afiguram os deveres por ela gerados, que
eu me pergunto se não seria azado o momento para erigir-se, sob o vosso
patrocínio, o Panteon da nossa Cultura, museu e templo em que se inscreva a
epopeia da nossa formação e se perpetue a lembrança dos que a serviram e
por ela se imortalizaram.
Oxalá mereça essa ideia o vosso apoio e vos apraza recomendá-la aos
responsáveis pelos nossos destinos!
Ao evocar perante vós a figura de Clementino Fraga, animou-me o propósito de associar para sempre a sua memória às tradições da nossa Academia.
Possuiu ele as qualidades de coração, de espírito e de caráter que mais honram
o nosso povo. Na sua vida e na sua obra é a imagem do Brasil que transparece, lúcida, generosa e promissora. É o Brasil voltado para as glórias do seu
passado e as perspectivas do seu porvir, consciente das suas responsabilidades
e dos seus deveres para com a saúde e a educação dos seus filhos, um Brasil
confiante nos rumos que a Ciência e a Tecnologia abrem à sua prosperidade,
mas antes de tudo atento aos valores intelectuais e morais que lhe cabe preservar, sem deixar-se corromper nem transviar por miragens ou temores, um
Brasil bastião da ordem, da Cultura e da liberdade!
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Sr. Paulo Carneiro,
Ao receber-me nesta Casa, Rodrigo Octavio Filho, a quem me ligavam
quarenta anos de amizade, judiciosamente lembrou o prolóquio: Amo Platão,
porém ainda mais a verdade. Terei em vista esta advertência na saudação que
passo a fazer-vos.

A IGREJA POSITIVISTA
Quem, no bairro da Glória, sobe a Rua Benjamin Constant, depara, à
direita, com inesperado edifício, cuja fachada reproduz, em menores proporções, a do Panteon de Paris: é a Igreja Positivista do Brasil. Aí se realizou, em
2 de agosto de 1900, o casamento religioso de vossos pais.
Em volta desse templo agremiavam-se, com suas famílias, a partir de
1881, vários adeptos da Religião da Humanidade, conquistados pela catequese ardente de Miguel Lemos e Teixeira Mendes. A fim de assegurarem a independência de sua ação doutrinária, abstinham-se de qualquer função oficial,
quer no setor político, quer no do ensino, e consagravam o melhor do seu
devotamento ao problema da incorporação do proletariado na sociedade.
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Não temiam se chocassem os seus contemporâneos com a altitude de seus
ideais, visto serem estes, em moral, o que, em Matemática, é o limite: para ele
tendemos sempre, sem jamais alcançá-lo.
Apesar do seu visceral ceticismo, com eles concordaria Medeiros e
Albuquerque ao observar que “os sonhos muito puros, muito nobres, muito
altos, resistem a tudo”. Foi por isto que, apesar das falhas inevitáveis, inerentes à própria natureza humana, conseguiram, não obstante o seu insignificante
número, desenvolver uma atuação social de larga envergadura.
Liberdade religiosa, liberdade de ensino, liberdade de testar, liberdade
de profissões, liberdade de greve, liberdade de imprensa, por toda parte e em
todos os momentos, mesmo os mais críticos e perigosos, por elas se bateu,
com denodo, o Apostolado. Quando, logo após a Proclamação da República,
o Governo Provisório cerceou a liberdade de imprensa, acarretando o desaparecimento do órgão monarquista A Tribuna Liberal, de que era redator
Carlos de Laet, um único protesto se registrou em todo o País: o do
Apostolado Positivista, pela voz do seu Diretor, na seção livre do Jornal do
Commercio de 26 de dezembro de 1889.
Além de apreciar, com grande acuidade, as questões internacionais, clamaram Miguel Lemos e Teixeira Mendes sem cessar em defesa do proletariado. Os seus apelos e advertências encerram, em germe, toda a legislação trabalhista atualmente em vigor. Sob vários aspectos as suas reivindicações ultrapassam de muito as garantias até agora asseguradas às classes trabalhadoras.
Em matéria de moradia, educação, lazer, amparo à mulher e à criança, as
medidas por eles propostas ainda hoje constituem audaciosas antecipações.
Os deveres dos ricos em relação aos pobres, e o destino social de toda fortuna
particular ou pública, foram temas constantes da sua pregação, tão distanciada, nesses assuntos, das utopias subversivas quanto da corrupção e cegueira
reacionárias. Eis por que em 24 de outubro de 1888, em sua coluna de O
País – Campo Neutro, escrevia um dos mais prestigiosos fundadores desta
Casa – Joaquim Nabuco:
Há muito considero o Centro Positivista a mais elevada afirmação do sentimento moral coletivo em nosso País e o respeito como a vocação espiritual
mais sincera e a mais heróica que registra a nossa história. Respeito-o tanto
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mais quanto não vejo futuro algum para nenhuma espécie de ascetismo em
nosso País. Há aqui a resistência indestrutível do meio, a oposição cósmica, a
mais forte de todas.

A FAMÍLIA
Este, Sr. Paulo Carneiro, em linhas gerais, o ambiente espiritual em que
viveram vossos pais, Mário Barbosa Carneiro e D. Maria Teodora de Berredo
Carneiro. Ele era, pelo lado materno, neto de Luís Antônio Barbosa, que foi,
no Segundo Reinado, presidente de Minas, senador e ministro da Justiça,
sendo irmão do Conselheiro Paulo Barbosa, Mordomo da Casa Imperial.
Casado com D. Antônia Luísa Horta, assim se formou a família Horta
Barbosa, à qual têm pertencido destacadas figuras do cenário brasileiro, como,
entre outros, o Acadêmico e político de grande projeção na primeira
República – João Luís Alves; o General Júlio Caetano Horta Barbosa, que
decisivo papel desempenhou na fundação da Petrobrás; o médico e memorialista Cássio de Rezende, que, aos 92 anos, ainda clinica; o Engenheiro Luís
Hildebrando Horta Barbosa, a quem se devem, entre muitas obras públicas
importantes, a localização da Universidade Federal na Ilha do Fundão, o planejamento e o início de sua construção e o Embaixador Júlio Barbosa
Carneiro que, na glória dos seus oitenta anos, continua a prestar serviços ao
Brasil no B.I.T., em Genebra.
Vosso avô paterno, Sebastião Muniz Carneiro, descendia de velha
família portuguesa, estabelecida no Rio de Janeiro desde a instalação da corte
de D. João VI. Oriundo de família rica, formara-se no seio da alta burguesia,
com o apuro de gostos e costumes da corte de então.
Vosso pai, Mário Barbosa Carneiro, desde cedo voltado para as causas
sociais, acompanhou, com entusiasmo, mal saído da adolescência, o evolver
da Abolição e da República. Aos 21 anos foi ardoroso soldado de Floriano,
alistando-se no Batalhão Benjamin Constant, onde valentemente lutou, em
defesa do novo regime, no combate da Armação, de que deixou fiel relato.
Em carta de 10 de fevereiro de 1894, dia seguinte ao daquele combate, onde,
a seu lado, atingido por uma bala, perecera seu primo dileto Oscar Piquet
Carneiro, escreveu a seus pais:
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Coragem, coragem e convençamo-nos todos de que a Pátria está realmente
acima da família. Coragem e mais coragem é o que peço a todos para que
assim ela não me falte nunca. Resignação bastante para que eu também possa
tê-la nesta situação angustiosa em que me acho. Viva a República, digamos
todos, e, cada vez mais dedicados a ela, prossigamos confiantes em nossa próxima vitória para honra de nossa Pátria.

Através de dois brilhantes concursos encarreirou-se na Secretaria do
Ministério da Marinha, ponto de partida de longa vida inteiramente dedicada
ao serviço público, que culminaria com a chefia do Ministério da Agricultura
nos primeiros anos do governo de Getúlio Vargas.
Desde muito jovem militou nas hostes do Apostolado Positivista,
levando vossa avó, D. Luísa Barbosa Carneiro, personificação admirável da
Mãe brasileira, a ingressar, com seus numerosos filhos, na Igreja fundada por
Miguel Lemos e Teixeira Mendes.
Vossa Mãe – D. Maria Teodora Leal de Berredo, de insuperável bondade e ternura, era neta do Dr. Alexandre Teófilo de Carvalho Leal, o
maior amigo de Gonçalves Dias, e sobrinha neta da inspiradora do poeta –
Ana Amélia.
Descendia, pelo lado paterno, do Governador e Capitão Geral do
Maranhão Bernardo Pereira de Berredo, autor de famosos “Anais”, valiosa
fonte da história de largo período atinente ao Amazonas, Pará e Maranhão.
Além dos seus méritos como governador e historiógrafo, teve ainda o de
haver concorrido, em larga escala, sem preconceito social ou de cor, para
povoar aquelas desérticas paragens d’El Rei, através de inumerável prole,
podendo-se aplicar ao vosso antepassado luso o que, em São Paulo, se dizia
de João Ramalho: “Era muito aparentado pelos sertões afora”...
Muito cedo na orfandade, vossa mãe foi educada por sua madrinha,
exemplo típico da bondade portuguesa. Nesse tempo estava o Maranhão mais
ligado a Lisboa do que ao Rio de Janeiro. Em idas frequentes àquela metrópole, costumava a família Leal Berredo veranear em Caldas da Rainha, hospedando-se na casa amiga de D. Maria Teodora Frazão, que foi convidada para
batizar vossa mãe. E, quando esta perdeu os pais e parentes mais próximos.
D. Maria Teodora, aos 74 anos, após vender tudo o que possuía em Portugal,
atravessou o Atlântico a fim de encarregar-se da afilhada e de uma de suas
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irmãs. Trouxe-as para o Rio e aqui as fez cursar a Escola Normal, com elas
residindo na Rua Benjamin Constant, junto à casa de Teixeira Mendes, em
companhia da mãe do Apóstolo, tia avó das pequenas maranhenses. Estava
assim, pelo destino, urdido o encontro de vossos pais.

NASCIMENTO
Nascestes, Sr. Paulo Carneiro, em 4 de outubro de 1901, e hoje inaugurais a quadra que Fontenelle considerava a mais feliz da existência, visto ser
aquela em que, plenamente realizados, colhemos o que semeamos ao escalar a
íngreme encosta da vida.
Viestes ao mundo no seio de tradicionais famílias brasileiras, com raízes profundas em Minas Gerais, no Maranhão e no Rio de Janeiro, modelando-vos a alma tudo o que de terno e grande construiu o passado.
Em 4 de dezembro de 1902, ministrou-vos Teixeira Mendes, no
Templo da Humanidade, o sacramento da apresentação e recebestes, como
patronos, São Paulo e Santo Estevão. Foram vossos padrinhos o então Major
Cândido Mariano Rondon e sua mulher, o Sr. Malaquias Pereira da Silva,
companheiro de mocidade de vosso pai, e D. Adelaide Bagueira Leal, que
ainda hoje acompanha os vossos passos e os vossos triunfos com o interesse e
o afeto de quem vos viu nascer.

UMA EDUCAÇÃO POSITIVISTA
Vossa educação foi orientada pelas linhas mestras estabelecidas pelo
fundador da Sociologia, desde a filosofia primeira, ou seja, a sua teoria do
conhecimento, até a sucessão hierárquica das ciências básicas.
Vivaldo Coaracy, que foi pupilo de Licínio Cardoso, e teve, no
Internato Pedro II, professores positivistas, salienta em suas Memórias:
Como os jesuítas, os positivistas deixam a sua marca, profunda e indelével, na mentalidade, na inteligência e na moral daqueles cuja educação diri687
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gem. É natural e compreensível. Tanto uns como outros seguem um sistema
filosófico íntegro e coerente, as suas ideias e noções inspiram-se numa doutrina que os orienta. Isso dá-lhes unidade ao pensamento. Essa unidade impregna e vivifica as noções, os conhecimentos, os preceitos que transmitem, conferindo-lhes harmonia e solidez. Grande parte da anarquia mental que, em nossos tempos, pode ser notada mesmo entre indivíduos de alta cultura geral,
provém da ausência de uma orientação filosófica firme e sistemática no período de formação do espírito.

Aprendestes as primeiras letras e vos iniciastes no cálculo aritmético e
algébrico, na História e Literatura Universais sob os cuidados de vossa Mãe e
de vossa tia Sílvia Barboza Carneiro. Mais tarde, uma extraordinária professora – D. Maria Albina Ribeiro, vos familiarizou com o francês e o inglês através dos seus melhores clássicos.
Vosso professor de Matemática foi o inflamado republicano e florianista, também de formação comtiana, Raul Guedes, um dos mais famosos
mestres da ciência de Arquimedes entre nós. E, enquanto vos preparáveis intelectualmente, fazíeis, ainda de acordo com o plano educacional de Augusto
Comte, uma iniciação prática, frequentando, como aprendiz de ferreiro, no
Engenho de Dentro, as grandes oficinas de Trajano de Medeiros. Saíeis de
casa às seis da manhã, levando o vosso almoço, como qualquer jovem operário. Datam desta época o vosso contato direto com o povo e a vossa simpatia
pelo proletariado.

FORMAÇÃO CULTURAL
De inestimável valia, para a vossa formação cultural, foram, em vossos
anos de juventude, as prédicas e cursos de Teixeira Mendes, por vós considerado a mais forte cabeça entre os discípulos de Augusto Comte em todo
o mundo.
Expressivo, a esse respeito, é o depoimento de Elói Pontes:
Em torno de pequeno trecho do Catecismo Positivista, Teixeira Mendes tecia
críticas seguras a fatos do momento com uma bravura de que ainda hoje guar688
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do memória. A sua segurança verbal era qualquer coisa de extraordinário. A
clareza, a penetração, a perfeita medida, lhe davam interesse que não pude
depois encontrar em outros. Os mais enfadonhos temas adquiriam, nas suas
mãos, encantos excepcionais.

Ao lado dessas práticas, seguistes, na Igreja e Apostolado Positivista,
sob a direção de Sílvio Vieira Souto e Luís Bueno Horta Barbosa, vários
cursos de caráter cultural. Estudioso, desde muito cedo, das ciências básicas e
dos sistemas filosóficos, jamais figurastes entre aqueles inumeráveis, apontados por Eça de Queirós, os quais, “no imenso in folio do mundo, apenas têm
vagar de percorrer açodadamente o índice”.
Depois de acompanhardes as aulas de Física e Química ministradas por
Francisco Venâncio Filho, que se tornaria um de vossos melhores amigos,
ficastes aparelhado para prestar exames de preparatórios no Colégio Pedro II.
E assim vos matriculastes, em 1921, na Escola de Química Industrial anexa à
Politécnica do Rio de Janeiro, onde tivestes a boa sorte de encontrar o Professor Carlos Ernesto Júlio Lohmann, trazido da Holanda para o Brasil pelo
Ministro Miguel Calmon, que o conhecera em Java, no Jardim Botânico de
Buitezorg, onde fazia pesquisas de química vegetal. No Rio tornou-se, depois
de ruidoso concurso, catedrático de Química Geral da Escola Politécnica,
vindo a ser o principal reformador do seu ensino no Brasil. Dele recebestes
profunda influência, tomando-vos seu discípulo dileto e seu assistente na
cátedra por ele conquistada na Politécnica. Terminastes o curso em 1923 e
fostes o orador da turma numa estreia sensacional, porque não confundíeis,
com a eloquência, uma declamação arrebatada, só empregando as palavras
para traduzir ideias e sentimentos. Jamais incorrestes na censura daquele escritor do século XVII que condenava os que falam só por falar, salientando:
“tomam a palavra, não para dizer alguma coisa, mas, apenas, para não permanecer calados – ‘hoc dictum est non ut aliquid diceretur, sed ne taceretur’.”
A cerimônia de vossa colação de grau foi presidida pelo então ministro
da Justiça e Negócios Interiores, vosso primo João Luís Alves. Ao vosso
padrinho, o já então General Rondon, presente à cerimônia, declarou o paraninfo da turma, Miguel Calmon du Pin e Almeida, nesse tempo ministro da
Agricultura, haver sido o vosso o mais belo discurso por ele jamais ouvido de
um jovem em cerimônia de formatura. Disse na mesma ocasião, profetica689
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mente, o Professor João Felipe Pereira, antigo ministro de Floriano, prenunciar o vosso discurso a vossa entrada nesta Academia.

O CASAMENTO
Na infância e adolescência, passastes longos períodos na fazenda de
vossos tios Aurora e Octávio Barbosa Carneiro, situada em Sobragi, às margens encachoeiradas do Paraibuna, onde aprendestes a adestrar cavalos, candiar bois, laçar novilhos, arar a terra, semear e colher cereais, descobrir nas
capoeiras araçás, goiabas, jabuticabas e guabirobas.
Durante os meses de férias, ali se reunia grande parte da família
Carneiro, toda ela afeiçoada à vida do campo, aos banhos de rio, às cavalgadas, às iguarias e tradições mineiras. E foi assim que começastes a extasiar-vos
com as noites de luar e os violeiros, as manhãs orvalhadas de sereno e o plangente ranger dos carros de boi, no alto dos morros, sob o azul puríssimo do
incomparável céu de Minas.
Mais tarde, no Vale de Itaipava, retomastes, com vossos pais, irmãos e
amigos, o hábito das vilegiaturas campestres. Aí, ao acaso de um veraneio,
deparastes, entre menina e moça, com aquela a quem consagraríeis os vossos
primeiros versos de amor: Corina de Lima e Silva, da preclara estirpe de Caxias,
então com quinze anos, radiosos de graça e de beleza. Com ela vos casastes em
1927 e tivestes dois filhos – Beatriz e Mário, encanto e orgulho de vosso lar,
completado por duas lindas netas. Um dos ensaios de vosso livro Vers un Nouvel Humanisme, traz, como dedicatória, este testemunho de gratidão e ternura:
“A Corina, Beatriz e Mário – minhas razões de ser e de esperar.”

NA CÁTEDRA E NO LABORATÓRIO
Premiado, no curso de Química Industrial, com uma viagem à França,
permanecestes em Paris de 1927 a 1931, e, durante três anos, realizastes pesquisas científicas no Instituto Pasteur, doutorando-vos pela Universidade da
capital francesa ao defender, na Faculdade de Ciências, a tese “Le Guarana et
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Paullinia cupara H.B. et K”, preparada no laboratório do Professor Gabriel
Bertrand, um dos fundadores da Química Biológica, que tão grande papel
desempenharia em vossa trajetória científica.
De volta ao Brasil em 1932, fizestes, no ano seguinte, concurso para
livre docente de Química Geral na Escola Politécnica do Rio, sendo aprovado, com distinção, em todas as provas, por uma banca examinadora composta
de prestigiosos homens de ciência: Álvaro Alberto, Carneiro Felipe, Júlio
Lohmann, Mário de Brito e Mário Saraiva.
Já em 1925, em casa do nosso comum amigo Rodolfo Paula Lopes, a
quem nos une, a vós e a mim, mais de meio século de amizade sob a égide de
Augusto Comte e sua obra, havíeis ministrado, perante pequeno grupo de
amigos, esplêndido curso de química, que tive a satisfação de acompanhar.
Também lecionastes a ciência de Lavoisier na Escola Normal e no
Instituto de Educação, no Curso Andrews e no curso pré-médico da
Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil.

O CIENTISTA DE VISÃO DE CONJUNTO
Ao deixar vosso pai em 1933, depois de memorável gestão, o posto que
ocupava à frente do Ministério da Agricultura, convidou-vos o seu ilustre
sucessor, o então Major Juarez Távora, para servir como assistente técnico de
seu Gabinete naquele Ministério. Aí passastes dois anos, ocupando-vos especialmente dos problemas da Diretoria-Geral de Pesquisas Científicas entregue
ao vosso dileto amigo, o grande sábio baiano Arthur Neiva.
Chefe do Laboratório de Química Vegetal e Animal do Instituto
Nacional de Tecnologia, fundado graças à patriótica visão de um dos nossos
mais completos homens de ciência – Ernesto Lopes da Fonseca Costa – participastes, em 1933, em Paris, da Conferência Preparatória do III Congresso
Internacional de Indústrias Agrícolas na qualidade de delegado do Brasil.
Atravessava então o mundo uma de suas mais agudas crises econômicas:
havia, em estoque, um excedente de 9 milhões de toneladas de açúcar e de 18
milhões de toneladas de trigo, e um excesso de milhares de cabeças de ovinos.
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As medidas alvitradas para solucionar essa pletora eram de se queimarem os
produtos superabundantes, inclusive o nosso café.
Com a visão de conjunto, decorrente de vossa formação filosófica e
científica, propusestes, naquela Conferência, que no programa do III
Congresso Internacional de Indústrias Agrícolas se incluisse “o aproveitamento, para novos fins, alimentares ou não, dos produtos em superprodução”.
O acréscimo constante dos estoques de produtos agrícolas, resultantes, em
grande parte, da diminuição de consumo das populações industriais assoladas
pela falta de trabalho, criou o problema de dar-se escoamento a esse excedente
de produção, impossível de ser indefinidamente conservado. Até agora, para
atender a tal fim, tem-se feito exclusivamente apelo aos meios de destruição.
Ficará como um dos mais graves índices do desequilíbrio econômico em que
nos agitamos, esse inominável desbarato da produção mundial. Atualmente,
18 milhões de homens sem trabalho debatem-se à míngua de alimento, e, ao
mesmo tempo, queimam-se toneladas de carne nos campos de criação de carneiros da Patagônia; inundam-se, na América do Norte, extensas áreas cultivadas com trigo; fazem-se arder milhões de sacas de café no Brasil; vertem-se
tonéis de vinho nos rios da Itália. A soma imensa de energia de toda espécie,
mecânica, física, química, biológica e social, acumulada nesses produtos é
totalmente desperdiçada”.

Propusestes então fosse afastado o recurso empírico à destruição,
seriando-se as formas possíveis de aproveitamento segundo a ordem natural
de degradação energética. Podem os produtos naturais ou artificiais ser classificados, relativamente ao homem e ao mundo, numa escala de nobreza, de
acordo com os seus atributos biológicos, químicos, físicos e mecânicos.
Segundo essa ordem de complexidade decrescente e de generalidade crescente,
paralela à gradação energética, é que deve ser racionalmente orientado o aproveitamento de um produto qualquer existente em superprodução. No caso de
excedentes de uma matéria alimentar do homem, impõe-se, em primeiro
lugar, o seu aproveitamento na nutrição animal; em caso de impossibilidade,
nas indústrias químicas, primeiro orgânicas, depois inorgânicas, e só em último recurso nas indústrias físicas e mecânicas.
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“Se o café” – exemplificáveis
[...] pode fornecer, por processos de fermentação, forragem para o gado e,
como subprodutos, taninos, glicerina, cafeína, alcoóis, ácidos, cetonas, aldeídos e outras substâncias orgânicas, é um contra-senso fazê-lo retrogradar irreversivelmente à forma rudimentar de sais minerais, de vapor d’água, de anídrido carbônico, óxido de carbono, carbonetos de hidrogênio, amoníaco, etc.,
por violenta combustão – absurdo tanto maior quanto nenhum dos produtos
assim formados encontra aplicação industrial. É a destruição irremediável de
um capital social imenso e de uma estrutura viva extremamente complexa, elaborada por um concurso de ações físicas, químicas e biológicas, dentro de
condições de tempo e de lugar.

Esta sugestão, Sr. Paulo Carneiro, deu a medida de vossa capacidade
técnica e científica.

NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE PERNAMBUCO
Em fevereiro de 1935 o Governador Carlos de Lima Cavalcanti convidou-vos para remodelar a Secretaria de Agricultura de Pernambuco.
O que foi a vossa atividade durante os nove meses em que estivestes à
frente dessa Secretaria faz supor que os vossos dias tinham não apenas 24,
mas 144 horas...
Tivestes, nesse cargo a felicidade de contar com a colaboração de vários
técnicos de valor e de dois fraternais amigos, Nelson de Vincenzi e Álvaro
Fagundes.
Ainda no Rio, concedestes ao Diário da Manhã, de Recife, uma entrevista sobre o vosso programa de ação. Tamanha sensação causou, em
Pernambuco, essa entrevista que se esgotou a edição do jornal, obrigando-o a
reproduzi-la em dois números consecutivos.
Começastes por criar um Conselho Agronômico a fim de assegurar a
continuidade de programas e métodos da Secretaria, qualquer que fosse o seu
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titular. Logo em seguida organizastes o Fundo de Fomento da Produção destinado a serviços de caráter reprodutivo e trabalhos de pesquisa científica.
Segundo um relatório das Empresas Elétricas, um serviço que, nesse
tempo, era feito em Pernambuco por dezoito homens, era executado, no Rio
Grande do Sul, por dez, no mesmo prazo e nas mesmas condições de trabalho. Atribuístes esta berrante disparidade à subnutrição do operário pernambucano e procurastes resolver o problema abastecendo a população em peixe,
carne, leite, ovos e verduras a preços acessíveis ao pauperismo da grande
massa proletária. Passou a carne, em açougues de emergência, a ser vendida
com a redução de cerca de 40%. Ao mesmo tempo incentivastes a pesca através de barcos frigorificados e providenciastes a higienização do leite, que, pela
sua má qualidade, concorria para o elevadíssimo coeficiente da mortalidade
infantil em Recife. Como medida complementar instalastes restaurantes
populares, destinados a fornecer refeições balanceadas ao preço de custo. E,
para assegurar a fiscalização da qualidade dos gêneros alimentícios, instituístes uma taxa bromatológica.
A fim de racionalizar os trabalhos a cargo de vossa Secretaria criastes o
Instituto de Pesquisas Agronômicas com laboratórios destinados ao estudo
dos solos, matérias-primas vegetais e animais, adubos e inseticidas, indústrias
de fermentação, Meteorologia agrícola, Botânica experimental, Genética vegetal, Fitopatologia, Microbiologia, Entomologia agrícola, Ictiologia, Genética
animal, alimentação animal e Imunologia.
Na criação deste Instituto trilhastes a senda aberta por Barbosa Lima, o
eminente homem público que, nas vossas palavras, tantas obras meritórias
deixou implantadas em Pernambuco, por ele administrado com incomparável
sabedoria. Para fundar uma Escola Agrícola e campos experimentais trouxera
da Europa um grupo de profissionais de renome, mas, findo o seu governo,
cessou essa notável iniciativa, afinal por vós posta em prática alguns decênios
mais tarde.
Não é possível registrar aqui todas as frentes de trabalho que abristes
para a Secretaria a vosso cargo. Limito-me a lembrar vossa preocupação com
o trabalhador rural. Pernambuco era então obrigado a importar farinha de
mandioca, feijão, arroz, óleos vegetais e animais, e o próprio algodão em inúmeras oportunidades, porque a terra estava toda transformada em canavial.
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Daí propugnardes por uma emenda aditiva à Constituição do Estado destinada, entre outros objetivos, a proporcionar, mediante lei especial, a localização
dos trabalhadores rurais que se associassem em cooperativas, promovendo
para esse fim, a reserva, em cada propriedade agrícola, de uma área de habitação proporcional à população trabalhadora, além da constituição de missões e
de centros rurais de divulgação e cultura que disseminassem no interior do
Estado educação, higiene e ensinamentos agrícolas. Propúnheis ainda a desapropriação das reservas florestais e dos latifúndios inexplorados, que seriam
incorporados ao patrimônio do Estado e sujeitos a um regime administrativo
de economia mista.
Para sustentar esta série de alvitres fostes à Assembleia Constituinte de
Pernambuco. Era a primeira vez que um Secretário de Estado a ela comparecia a fim de defender sugestões do Governo. E proferistes empolgante discurso, ouvido pelo então jovem e hoje nosso querido Confrade Mauro Mota,
que sempre o rememora com entusiasmo.
Dizendo, em aparte, um deputado que as medidas por vós propostas
eram devaneios, respondestes:
Benditos os poetas que devanearam! Foram eles que defenderam
Pernambuco contra o invasor holandês, foram eles que sublimaram os
movimentos de 17 e 24, fizeram a abolição com flores, a República com
salvas e a Revolução de 30 entre clamores de vitória. Diante de tais realizações não descremos deles, certos de que serão também os argamassadores
do Brasil de amanhã! Sorria o cético; moteje o indiferente. A nós nos cumpre trabalhar e servir.

Desse discurso quero ainda destacar o passo onde vos referistes a insigne vulto do Abolicionismo e da República:
Para melhorar o homem é preciso antes de tudo dar-lhe fixação. É um nômade o habitante do nordeste. Não tem pouso, não morrerá onde nasceu, e, se
hoje vive no sertão, amanhã a seca o trará para o litoral, para de novo o devolver às regiões áridas, subitamente fecundas, por uma precipitação maior. A
instabilidade dessa população produtora é incompatível com toda organização
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racional de trabalho agrícola. É preciso transformar de nômade em sedentária
a população rural do nordeste.
Um grande governador de Pernambuco, figura diante da qual se inclinam os que a esta terra vêm trabalhar, como diante de um grande profeta do
passado, Barbosa Lima, numa de suas memoráveis mensagens, já dissera:
“Torna-se inadiável a confecção de uma lei de terras, que oportunamente
regulamentarei para localização de tantos conterrâneos que se encontram sem
trabalho nem meio de vida, mas que, amparados pelos poderes públicos,
dariam os melhores operários da reconstrução do nosso regime industrial.”

“Orgulho terá o Governo de Pernambuco” – finalizastes – “se puder
realizar o voto de Barbosa Lima: uma lei de terra.”
As questões agrárias, Sr. Paulo Carneiro, desde os Gracos, foram sempre incendiárias e não podíeis escapar à indignada fúria dos possuidores de
latifúndios. Mas, 33 anos mais tarde, isto é, em 1968, foi adotado em
Pernambuco exatamente o que pleiteáveis. Nesse ano o Presidente do
Instituto do Açúcar e do Álcool, Sr. Francisco Oiticica, assinou a regulamentação do decreto que concede dois hectares ao trabalhador em usinas ou plantações de cana para uma lavoura de subsistência familiar. Esta era exatamente,
em vossa opinião, a providência preliminar para a fixação do operário nordestino à terra em que moureja, providência já prevista, aliás, no Estatuto da
Lavoura Canavieira, elaborado pelo nosso eminente Confrade Barbosa Lima
Sobrinho e sancionado, em 1941, pelo Presidente Getúlio Vargas.

O APELO AOS BISPOS
Sempre preocupado com a sorte do trabalhador, dirigistes, em 25 de
setembro de 1935, ao arcebispo de Olinda e Recife, e aos bispos de
Garanhuns, Pesqueira, Nazaré e Petrolina, memorável apelo onde dizíeis:
As condições atuais do trabalhador urbano ou rural, neste Estado, V. Exa.
bem as conhece, por força do seu alto ministério, e pode, melhor do que ninguém, julgá-las em sua iniludível gravidade. Não é apenas à precariedade dos
salários que cabe a pesada responsabilidade da míngua de alimentação, impro696
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priedade das habitações, insuficiência de instrução, falta irremediável de
assistência sanitária, mortalidade infantil desmesurada e, como consequência
desse conjunto de circunstâncias opressivas, baixo rendimento econômico de
cada trabalhador. Com o mesmo nível de salários atuais, seria possível
melhorar-se de muito a angústia da população proletária deste Estado,
mediante um esforço conjugado da iniciativa particular e do Governo dentro
de uma orientação de reforma social lenta mas ininterrupta. Nada será, no
entanto, exequível, sem um apelo ardente às consciências adormecidas num
egoísmo que as torna gradualmente indiferentes, senão hostis à situação
moral e material do homem rude e depauperado por uma miséria orgânica
que se agrava de geração a geração.
Diante do imperioso dever de abrasar cada coração ao exemplo franciscano de sacrifício e devotamento pela pobreza, dando cada um de si tudo que
tenha de supérfluo, em favor daqueles a quem falta o necessário, cumpre
levantar um clamor de opinião pública, em que se fundem preces de todos os
credos, forças de todos os partidos, vozes de todas as classes. O que está em
perigo é o homem em sua integridade física e moral, e para ele devem voltar-se, sem distinções nem rivalidades, todos quantos saibam colocar acima de
interesses pessoais, transitórios e subalternos, os destinos mais altos da coletividade. Não é um movimento de repressão, mas de fraternidade, que se impõe
para com esses incontáveis “irmãos menores” deserdados até da mais elementar justiça social. Está aí em jogo o futuro de nossa nacionalidade, ameaçada,
de um lado, pela decadência de seu tipo racial e de outro, pelos germes de
revolta que fermentam em suas massas produtoras.

E, depois de enumerar os pontos fundamentais do programa para o
qual a colaboração do clero católico de Pernambuco representaria imprescindível contribuição, acrescentastes:
Pregados, do púlpito, aos ricos e aos poderosos, ressoarão esses deveres como
mandamentos da Igreja, atenta aos destinos daqueles por quem foi sempre sua
missão desvelada cuidar. A obra leiga do Governo, no âmbito restrito de suas
atribuições temporais, não prescinde, de modo algum, da assistência espiritual
das religiões que se imponham livremente pelo prestígio de sua fé e de seu
sacerdócio.
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A Igreja Católica do Brasil nunca se divorciou dos grandes movimentos
políticos e sociais, desenrolados no País. Tomou parte ativa na colonização,
amparando, na medida de suas forças, o índio, e, mais tarde, minorando as
torturas do negro. Teve figuras preeminentes nos movimentos republicanos
de 1817 e 1824. Representou-se, com destaque, na Conjuração Mineira e na
proclamação da independência política do País. Bastaria só a figura de Feijó
para religá-la, indissoluvelmente, à formação de nossa nacionalidade.
As reformas sociais que a situação do mundo moderno impõe a todos
os povos, por irrefragável determinismo histórico, não podem encontrar o
clero indiferente. Dentro de sua função de conselho, sem de nenhum modo
imiscuir-se nas atribuições de mando político ou administrativo, cabe ao
poder sacerdotal o insubstituível papel de diretor de consciências, orientando
a opinião pública para a aceitação das medidas que melhor convenham à solução do grande problema de incorporação social do proletariado, que nos
legou o passado.

UM ARTIGO DE AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE
A propósito deste apelo escreveu Austregésio de Athayde no Diário da
Noite de 21 de outubro de 1935:
Em certos meios é proibido dizer que há miseráveis no Brasil. Muitos patriotas não gostam que a triste verdade apareça. Quando alguém mais ousado
alude ao regime de escravidão em que jazem os trabalhadores dos seringais,
surgem indignados protestos dos hipócritas a quem não é grata a ideia desses
sofrimentos sem remédio. Mesmo quando a gente se inspira no Cristianismo e
fala em nome dos mandamentos da caridade, retrucam que tais protestos são
comunistas e escondem a intenção malévola de envenenar o espírito das massas.
Creio que o Secretário da Agricultura de Pernambuco, Sr. Paulo
Carneiro, vai ser tachado de vermelho, só porque voltou os olhos para os
mocambos e quis melhorar a sorte dos operários das usinas e dos engenhos,
que se alimentam de farinha e rapadura... Para isso lançou um apelo comovido
aos padres a fim de que empreguem a força inigualável do seu ministério
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sagrado, fazendo a campanha da casa e do pão para os pobres. Alguma coisa
de semelhante ao apostolado de São Vicente de Paulo.
O melhor meio de evitar que os regimes extremistas se implantem no
Brasil, é atender às necessidades das populações sofredoras, que moram em
palhoças e não têm o que comer, porque a média dos salários é de mil e quinhentos por dia e com esse dinheiro é impossível sustentar uma família de
cinco pessoas. O plano do Sr. Paulo Carneiro, se for executado, será uma barreira às reivindicações violentas das massas oprimidas, porque onde todos
vivem confortavelmente não há lugar para a luta de classes. Teremos que fazer
a justiça social, perfeitamente cabível nas instituições democráticas e liberais,
em que todo o poder vem do povo. Voltemo-nos de boa vontade para os
miseráveis se não quisermos que eles um dia imponham pela força o seu direito aos benefícios da vida.

Ao deixardes, pouco depois, o posto de governo que ocupáveis, consignastes em carta os princípios norteadores de vossa ação:
Como positivista, fiz voto de não violência, sendo formalmente contrário às
reformas sociais impostas por motins ou revoluções. Nunca tomei nem tomarei parte em quaisquer agitações da ordem, por ferirem de frente os princípios
da evolução pacífica aos quais devem obedecer, a meus olhos, os fenômenos
sociais como quaisquer outros. Contrário sou a tais processos em virtude
mesmo de seu caráter antissocial. O problema humano é de fraternidade
acima de tudo e eu não compreendo fraternidade pelas armas, pelas conspirações, pela violência.

NO INSTITUTO PASTEUR
Ao regressardes ao Rio em fins de 1935, vistes que, naquele momento,
não havia no Brasil ambiente para as vossas atividades científicas. Resolvestes,
pois, retomar as vossas pesquisas no Instituto Pasteur de Paris, que vos ofereceu, para esse fim, uma bolsa de estudos. Nele passastes de 1936 a 1942,
entregando-vos, com afinco, a isolar os princípios ativos do curare, oriundo
de várias espécies do gênero Stricnos.
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Os resultados de vossas pesquisas foram consignados em diversas
comunicações à Academia de Ciências da França, o que vos valeu, em 1942, o
Prêmio Nativelle, com que vos laureou a Academia de Medicina de Paris. A
partir de vossos trabalhos, a utilização dos alcaloides do curare, pela primeira
vez isolados, permitiu-vos retificar os conceitos clássicos de Claude Bernard e
Lapicque sobre a curarização e a transmissão do influxo nervoso, abrindo
novas sendas para o aperfeiçoamento da Fisiologia e da Medicina.
Nos laboratórios do Instituto Pasteur, ao lado de Gabriel Bertrand,
famoso pela descoberta dos oligoelementos e do seu papel na matéria viva,
passastes nove anos de vossa existência. A esse mestre de escol aludis com ternura num escrito sobre “A Vida Científica em França durante a Ocupação”:
No dia 10 de junho de 1940, o Professor Gabriel Bertrand reuniu, como de
costume, no Instituto Pasteur, os seus colaboradores, para com eles trocar
ideias sobre as pesquisas em curso. A atmosfera estava carregada de apreensões. Nossa equipe encontrava-se então reduzida a uma dezena de pesquisadores, achando-se em armas a maioria de nossos camaradas: uns, imobilizados na
linha Maginot, outros, dispersos nos regimentos em retirada. O comandante
militar de Paris acabava de afixar o aviso de que a capital seria defendida rua a
rua, casa a casa. Diante da gravidade da situação, havia o Instituto decidido
transferir uma parte de seus serviços para Angers, a fim de manter contato
com as Forças Armadas que se esperava seriam reagrupadas em formação de
combate, às margens do Loire.
Com a sua serenidade habitual, deteve-se Gabriel Bertrand na mesa de
trabalho de cada um de nós, comentando as experiências em andamento ou
sugerindo novas. Depois, terminando o diálogo científico, disse-nos com a
voz ligeiramente alterada pela emoção, até aí contida: “Nossos colegas e colaboradores mobilizados sofrem, neste momento, terríveis provações; muitos
morreram no campo de batalha, outros foram aprisionados. Qualquer que seja
o desfecho da grande luta travada, nosso posto de combate pela civilização
continuará a ser o laboratório. Aqui, ou em qualquer outro lugar, permaneceremos fiéis ao nosso dever e prosseguiremos, sem descanso, os trabalhos iniciados. A pesquisa científica não pode parar diante do invasor: somos soldados da Humanidade”...
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Vejo ainda a figura do grande Mestre, cuja força moral sabia dominar,
nessa exortação de fé, o tumulto que rugia em torno de nós. Alguns dias mais
tarde toda esperança estava perdida. Sem chefes e sem armas, a França, com os
seus efetivos militares ainda parcialmente intactos, sofreu uma capitulação de
todo inesperada. A ocupação de mais da metade do País pelo inimigo ia
implantar, por toda parte, um regime de perseguição e terror.

PRISIONEIRO EM GODESBERG
Em 6 de agosto de 1940, em carta a vossos pais, descrevestes, ao vivo, a
retirada de Paris, no caos provocado pelos bombardeios aéreos das estradas,
dos campos e das cidades. Atendendo a um pedido do Embaixador Sousa
Dantas – vosso inseparável amigo – o acompanhastes a Tours, e, depois, a
Bordéus, onde se refugiara o Governo francês. Vossa narrativa constitui precioso documento histórico:
Deixei Paris a 11 de junho à tarde, com o projeto de alcançar Angers, onde
devia reunir-me a alguns serviços do Instituto Pasteur que ali seriam instalados, na suposição de prolongada resistência francesa. Os quatro últimos dias
haviam sido de desolação e desesperança. Hora após hora, crescia o êxodo da
cidade, avolumando-se sem cessar, numa onda que tudo arrastava após si, em
trens, automóveis, caminhões, carroças, bicicletas, levando cada qual tudo o
que lhe era precioso ou caro, desde alimentos e móveis, até brinquedos de
criança, pássaros, gatos e cães.
Sangrava por todas as portas a grande capital, esvaindo-se, desamparada, sem chefes e sem guias. O espetáculo das estações de estradas de ferro era
de verdadeiro assalto popular, diante de um mar humano em que predominavam mulheres e crianças acampadas à espera de trens cada vez mais raros e
incertos. Quando, da estação de Austerlitz, parti com o embaixador, às 7 da
noite, as plataformas estavam coalhadas de gente adormecida e exausta. Um
serviço de enfermeiras distribuía leite às mulheres e às crianças, muitas delas
vindas da Bélgica e do Norte da França. Enquanto esperávamos o trem, a céu
aberto, travou-se intenso combate aéreo acima dessa pobre multidão. Uma só
bomba teria bastado para ceifar milhares de vidas.
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Cerca de três milhões de parisienses partiram, assim, nessa tormenta,
numa alucinação coletiva, movidos pelo terror da ocupação e pela esperança
de se reagruparem nas margens do Loire. Nesse tropel humano, só a mulher
não capitulou. Vi-a, por toda parte, com indômita energia vencendo a insônia
e a fadiga, transportando crianças ao colo, arrastando malas, escalando os
muros das estações, alimentando uns, apaziguando o pranto de outros, e guardando, nesse inferno, altiva confiança e serena doçura.

Assinado o armistício, e não estando o Brasil ainda envolvido na guerra,
voltastes a Paris, onde retomastes os vossos trabalhos no Instituto Pasteur e
no Escritório de Propaganda e Expansão Comercial do nosso País, dirigido
pelo Ministro João Pinto da Silva. Foi-vos, então, por ele confiada a publicação de importante trabalho sobre o Brasil como potência econômica, trabalho
em grande parte por vós mesmo redigido.
Haveis de escrever um dia, eu espero, Sr. Paulo Carneiro, a narrativa
desses terríveis anos transcorridos sob a ocupação alemã, numa Paris
quase deserta, sem alimentos, sem transportes, sem aquecimento e sem luz,
sujeito diariamente às perseguições e represálias, às torturas e aos fuzilamentos, em permanente regime de pânico e opressão.
Com a entrada do Brasil na guerra ao lado dos Estados Unidos, da
Inglaterra e da França Livre, desde então sob o comando do General de
Gaulle, fostes, por duas vezes, internado com a nossa missão diplomática, primeiro em Baden-Baden, onde tivestes como companheiro o nosso inolvidável
Guimarães Rosa, e depois, durante quatorze meses, em Godesberg, na companhia do Embaixador Souza Dantas.
Foi aí que melancolicamente decorreu o vosso 42.º aniversário. Certo,
apesar de tudo, da vitória da Humanidade, escrevestes, nesse dia, em vosso
diário íntimo:
Em meio da tormenta que me cerca, sinto, mais do que nunca, estável e confiante a minha vida interior. Dominando a crescente desordem que me envolve, convergem, cada vez mais meus sentimentos, pensamentos e atos para o
culto e a causa da Humanidade. A fim de melhor servir meus contemporâneos, vivo, principalmente, entre os grandes mortos que me guiam e os porvindouros a que me consagro com o melhor de minhas forças. Afetam-me,
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por isto, menos do que a outros, os desmandos e os desastres a que assisto;
enlutam-me sem desesperar-me, porque tenho constantemente sob os olhos o
quadro redimido do futuro. Mais extensa do que profunda, a recrudescência
atual da imensa crise intelectual e política que penosamente atravessa a
Humanidade, desde fins da Idade Média, acelerará, por certo, o surto da única
solução que comporta. A violência material do conflito que ensanguenta e
arruína o mundo inteiro, desvendará aos mais cegos a necessidade imperiosa
de profunda reorganização espiritual.

NA UNESCO
Terminada a guerra, participastes, como delegado adjunto do Brasil, da
Conferência das Nações Unidas, realizada em Londres em janeiro de 1946.
Ao ser aprovada, por essa Conferência, a criação da Unesco (United Nations
Educational Scientific and Cultural Organisation), fostes designado pelo
nosso Governo para nela representar o nosso País, a princípio como ministro
(1946-1958), e, depois, como embaixador (1958-1965). Ingressando, assim,
na diplomacia, tivestes de afastar-vos das pesquisas puramente científicas, voltando-vos para o campo da Educação, da História e dos problemas diretamente ligados ao homem.
O que tem sido a vossa atuação na Unesco e o tom que lhe tendes
impresso como uma de suas mais atuantes e poderosas inteligências, merece
um dia estudo especial, aprofundado. Vossas intervenções em nome do
Governo brasileiro sempre deixaram clara a nossa posição e a nossa soberania,
ali tendo mantido o Brasil, graças à vossa desassombrada vigilância, situação
de destaque inigualável. Vale recordar o testemunho de um grande educador,
Fernando Tude de Souza:
O nome de Paulo Carneiro deve ser colocado ao lado de Julian Huxley,
Torres Bodet, Luther Evans, Léon Blum, Pierre Auger e tantos outros que
foram decisivos para o progresso da Unesco. Não sei, ali, de nome de maior
prestígio e de melhor conceito do que o do cientista brasileiro. Presidente do
Conselho Executivo e de várias das principais Comissões das Conferências
Gerais, atuou sempre como grande diplomata na solução das crises surgidas
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na vida da entidade. Não há exagero em dizer-se que dos cientistas brasileiros
foi a pessoa que melhor compreendeu e sentiu as altas finalidades da Unesco.
Paulo Carneiro e a Unesco são, hoje, dois nomes inseparáveis, e não há exemplo de um brasileiro que tenha prestado maiores e melhores serviços ao País
no estrangeiro.

Esse depoimento de um educador ilustre que, durante longo tempo,
acompanhou de perto os trabalhos da Unesco foi de ano para ano repetido e
ampliado por testemunhas de igual valor. O saudoso Nestor de nossa
Academia, nosso querido Levi Carneiro, mais de uma vez narrou em nosso
Plenário um episódio ocorrido entre ele e um representante da Grã-Bretanha
naquele organismo internacional. Sabendo ser Levi brasileiro, felicitou-o.
Perguntou-lhe então o nosso confrade se conhecia o Brasil, e, sendo negativa
a resposta, retrucou-lhe: “Como pode o senhor apreciar o Brasil se nunca o
visitou?” Ao que o inglês redarguiu: “Na verdade, nunca fui ao Brasil, mas
conheci na Unesco dois admiráveis brasileiros: Miguel Osório de Almeida e
Paulo Carneiro. Um país que sabe aproveitar homens de tal categoria, incumbindo-os de missões de responsabilidade, somente pode ser um grande País”.

O INSTITUTO INTERNACIONAL DA HILEIA AMAZÔNICA
Ao traçar-se, em 1946, o programa da nova Organização, apresentastes
à Comissão de Ciências Naturais o projeto de criação de um Instituto
Internacional de pesquisas na Hileia Amazônica. Tínheis sem dúvida em
mente a advertência de Euclides da Cunha em Terra sem História: “De toda a
América a paragem mais perlustrada pelos sábios é a menos conhecida. Quem
quer que se abalance a deletrear (a literatura científica amazônica) ficará, ao
cabo desse esforço, bem pouco além do limiar de um mundo maravilhoso.”
O plano que submetestes à consideração das entidades científicas e culturais brasileiras e à Assembleia Geral da Unesco delas recebeu aprovação sem
reservas. Devidamente autorizado pelo então Ministro das Relações Exteriores, nosso saudoso Confrade João Neves da Fontoura, solicitastes ao
Instituto Brasileiro de Educação, Ciências e Cultura que amplamente discutisse o assunto. Depois de largo debate, o presidente desse Instituto, nosso
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Confrade Levi Carneiro, assim se manifestou ao dirigir-se à Comissão
Parlamentar de Valorização do Vale Amazônico:
Só o pormenorizado conhecimento cartográfico, geológico, pedológico, climático, botânico, zoológico, antropológico e higiênico da Hileia Amazônica
poderá orientar a sua racional valorização, estabelecendo os critérios seletivos
para a agricultura, a silvicultura, a piscicultura, a pecuária, as indústrias agrícolas e minerais, a educação, a alimentação, a habitação e a proteção sanitária
que se tornam imprescindíveis ao desenvolvimento de uma grande civilização
nessa imensa área tropical. O Instituto Internacional da Hileia Amazônica foi
projetado para satisfazer a esses objetivos num espírito de cooperação, de lealdade internacional e eficiência científica.

Em abril de 1948 enviou o Governo brasileiro a Iquitos uma delegação,
escolhida e nomeada pelo Ministério das Relações Exteriores, para elaborar e
assinar, ad referendum, a convenção criando o Instituto da Hileia. Os delegados do Brasil foram o Professor de Direito Internacional da Faculdade de
Direito da Universidade do Brasil, Dr. Lineu de Albuquerque Melo, a diretora do Museu Nacional, D. Heloísa Alberto Torres, o diretor do Instituto
Agronômico do Norte, Dr. Felisberto Camargo, além de um representante do
Conselho Nacional de Geografia, Dr. Lúcio de Castro Soares, e de um representante do Serviço Especial de Saúde Pública. Depois de amplo debate e cuidadosa redação, assinaram a Convenção, ad referendum dos respectivos
Governos, os delegados do Brasil, da Bolívia, do Peru, do Equador, da
Colômbia e da Venezuela, da Guiana Francesa, da Guiana Holandesa e da
Itália. Contrariamente ao que tem sido dito, com malévolos intuitos, o
Governo dos Estados Unidos não tomou parte na Conferência de Iquitos,
nem participou em grau nenhum do projeto do Instituto da Hileia.
A mensagem dirigida ao Congresso Nacional, solicitando a ratificação
do Governo de Iquitos, foi redigida pelo então Ministro das Relações
Exteriores, Embaixador Raul Fernandes, um dos nossos mais lúcidos juristas,
e assinada pelo Presidente da República, Marechal Eurico Gaspar Dutra.
O memorável parecer que emitiu sobre o assunto o Estado-Maior das
Forças Armadas, então chefiado pelo ilustre General Salvador César Obino,
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pôs em relevo a importância e o verdadeiro sentido do projeto. Quisera recordá-lo na íntegra, mas a exiguidade do tempo só me permite citar alguns de
seus tópicos:
A ideia da criação de um organismo internacional destinado a, de um lado,
orientar e apoiar a execução de pesquisas científicas na região amazônica e a,
de outro lado, centralizar e difundir os resultados daquelas pesquisas não
pode sofrer oposição de quem quer que tenha um conhecimento mesmo ligeiro da vastidão daquela região e da complexidade de seus problemas. O conhecimento dessa imensa área que abrange quase 50% da superfície da América
do Sul, em cujo coração se situa, é trabalho que está a desafiar a ação de gerações e que foge indubitavelmente às possibilidades de nações isoladas, tanto
mais quanto é ela constituída de porções substanciais do território da maioria
das nações do Continente Americano.
Em virtude da orientação geral da calha do Amazonas, sensivelmente
paralela, aquelas porções dos diferentes países apresentam, grosso modo,
características semelhantes que as identificam e as integram em um mesmo
todo. Essa identidade geográfica sugere a ideia de se procurar uma fórmula
que possibilite o estudo do todo como um conjunto, congregando, para obter
uma resultante eficiente, os esforços que, dispersos, seriam anulados pela
pujança agressiva da selva.
Equacionado o problema nesses termos, a fórmula óbvia que se
impunha, como muito bem compreendeu o Itamaraty, era a criação de um
organismo internacional que se incumbisse de efetivar aquela desejada conjugação de esforços.

No atinente à segurança nacional, assim se manifestou o Estado-Maior
das Forças Armadas:
Torna-se fundamental para inteligência da Convenção de Iquitos, uma correta
interpretação da letra C, do art. II. Se for entendido e assim expressamente
declarado que esse dispositivo obriga o Instituto a submeter previamente à
aprovação do Estado interessado cada empreendimento pretendido dentro do
seu território, importando sua não-aprovação em veto às atividades considera706
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das, direito esse já explicitamente reconhecido às nações que possuem territórios na Hileia Amazônica, em relação às emendas à Convenção (letra B
do artigo XIV), parece que a interpretação aqui preconizada converteria o
citado dispositivo em uma garantia concreta onde estribar a defesa de nossos interesses.
Certamente foge ao Estado-Maior das Forças Armadas apreciar a questão da possibilidade, face às normas internacionais, de na fase atual do projeto
ser introduzida unilateralmente uma declaração explanatória do espírito dentro do qual é a Convenção aceita.
Opina, portanto, o Estado-Maior das Forças Armadas que a
Convenção assinada na cidade de Iquitos só poderá, sob o ponto de vista da
Segurança Nacional, ser aceita pelo Brasil se for dada à letra C do artigo II a
interpretação acima exposta, de molde a poder o Instituto em apreço corresponder aos nobres desígnios dos seus iniciadores.

À vista deste parecer, decidiu o Ministério das Relações Exteriores
complementar o texto anterior com um Protocolo Adicional em que figurasse
de modo explícito o sentido que, no espírito dos seus redatores, já tinha, de
fato, a letra C do artigo II da Convenção.
Todos os signatários, sem exceção, do Convênio de Iquitos, subscreveram, no Rio de Janeiro, a 12 de maio de 1950, o Protocolo Adicional preparado pelo Itamaraty, com a vossa constante colaboração.
Resguardadas, assim, a segurança e a intangibilidade do território de
cada país, deveria cessar a celeuma entre nós levantada em torno do Instituto
da Hileia. Tal não se deu, porém, porque, conforme frisa D. Silvério Pimenta
em sua Vida de Dom Viçoso, “a bondade das empresas neste mundo se pode
avaliar pelo peso das contradições que encontram, sendo tanto melhores
quanto maiores montes de obstáculos lhes apresentam os homens”.
Oposições idênticas sofreram quase todas as grandes conquistas científicas e sociais e vós mesmo recordais uma carta onde Pasteur confidenciava a
D. Pedro II, em julho de 1883: “Há um ano me tenho abstido de comparecer às sessões da Academia de Medicina de Paris, na qual, cada semana, eu
devia defender a verdade contra as mais frívolas objeções. Houve mesmo um
dia em que um cirurgião dessa Academia me desafiou, em sessão pública,
para um duelo!”
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Esse desafio para um duelo, lançado ao fundador da Patologia infecciosa, como um desforço contra as suas descobertas, assume, em vossas palavras,
“o valor de um símbolo”.
Na Conferência que em 1951 pronunciastes na Escola Superior de
Guerra, abordastes todos os aspectos da questão. Ali dizíeis:
O sentido político de um Instituto Científico de caráter regional, localizado
em Manaus e destinado a estudar áreas consideráveis do Brasil, das três
Guianas, da Venezuela, da Colômbia, do Equador, do Peru e da Bolívia, é tão
importante quanto a sua significação econômica. Um Centro de Estudos
dessa importância no Vale Amazônico constituirá naturalmente um elo extremamente poderoso entre os diversos países da região, abrindo novos horizontes à cooperação dos mesmos em todos os domínios.
A Bacia do Prata polarizou até hoje, de tal modo, a atenção geral, que o
Amazonas permaneceu quase despercebido dos nossos homens de Estado. O
primeiro anúncio de rumos novos foi proclamado pelo Presidente Getúlio
Vargas, no famoso discurso proferido em Manaus a 10 de outubro de 1940.
Pequeno foi, porém, o progresso realizado desde então, por falta de um plano
de conjunto, abrangendo os problemas do homem e da terra, cientificamente
elaborado. Alguns órgãos isolados, como o Instituto Agronômico do Norte e
o Serviço Especial de Saúde Pública, demonstraram, no entanto, através dos
admiráveis resultados dos seus esforços, quanto poderá vir a ser fecunda uma
ação conjunta e prolongada de investigadores científicos.
Não é apenas o destino de um Instituto de Pesquisas que está neste
momento em jogo, mas a orientação que deverá presidir por longo tempo à
solução de um problema econômico e social da maior relevância para o Brasil e
para todo o nosso Continente. A Amazônia só será realmente nossa quando a
conhecermos e utilizarmos. Enquanto isso não se der e continuar ela a ser misteriosa mancha verde na configuração geográfica do Brasil, faltará ao nosso potencial técnico e humano o mais valioso contingente que o destino lhe reserva.

A convite do Almirante Álvaro Alberto, então presidente do Conselho
Nacional de Pesquisas, prestastes, mais tarde, ativa colaboração à criação do
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Instituto de Pesquisas da Amazônia, transferindo para ele uma parte das atribuições que o Instituto da Hileia devia ter.
Oxalá, Sr. Paulo Carneiro, a construção da Transamazônica leve o
nosso Governo a complementá-lo, estendendo-lhe o campo de estudo, atraindo para ele grandes cientistas do mundo inteiro e restituindo-lhe o caráter
regional que patrioticamente propusestes há vinte e cinco anos.

AINDA NA UNESCO
Muitos outros projetos de interesse para o Brasil foram por vós levados
a bom termo no quadro das atividades da Unesco. Além de obter para o
nosso País, no transcurso de cinco lustros, algumas centenas de peritos e de
bolsas de estudo, fostes o principal promotor da criação do Instituto de
Pesquisas em Ciências Sociais e do Centro Latino-Americano de Física, todos
com sede no Rio de Janeiro.
Depois de presidirdes, em 1950, o Conselho Executivo da Unesco, fostes, em 1962, eleito, por unanimidade, presidente da sua Conferência Geral.
Vossa atuação nesse posto, durante o período de dois anos, está consignada
nos discursos que proferistes ao iniciar-se e ao concluir-se o vosso mandato.
Reproduzidos em vosso livro Vers un Nouvel Humanisme, constituem eles
importantes marcos em vossa carreira. Dedicastes o primeiro a vosso tio, o
Embaixador J. A. Barbosa Carneiro, como testemunho de vossa admiração
pelo papel que tem desempenhado, com alto sentimento público, no cenário
internacional; o segundo foi consagrado à memória de João Neves da
Fontoura, em sinal de reconhecimento pela confiança que em vós depositou
ao designar-vos, em 1946, para o posto de Delegado Permanente do Brasil
junto à Unesco.
Membro do seu Conselho Executivo desde a sua criação, ali tendes
exercido as mais altas funções. Ao inaugurar-se, no seu novo local, o Templo
de Abu Simbel, recordastes a obra ingente levada a efeito para salvar cerca de
vinte monumentos, quase todos da era faraônica, ameaçados de desaparecer
sob as águas montantes do Nilo, transformado, nessa região, em imenso lago
de 157 bilhões de metros cúbicos de água. Graças aos esforços do Comitê
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que presidistes, reuniu a Unesco os 25 milhões de dólares de que carecia,
doados por cinquenta países.
Papel de igual relevo vos coube ainda no preparo, mediante a colaboração de mais de quinhentos historiadores, homens de ciência e homens de
letras, da História do Desenvolvimento Científico e Cultural da Humanidade,
publicada em francês em dez volumes, e traduzida já em numerosas línguas.
Como excelentemente frisastes, “não se tratava de elaborar uma filosofia da história à luz das leis econômicas, intelectuais e morais que regem o
evolver social, mas de descrever sob um ponto de vista internacional, a contribuição de cada época, de cada região, de cada povo, ao surto científico e cultural da Humanidade”.
De alto nível foi a colaboração brasileira a essa obra à qual associastes
desde o começo, a título de consultores, os nossos Confrades Miguel Osório
de Almeida e Fernando de Azevedo, além de Gilberto Freyre e Sérgio
Buarque de Holanda. Ao nosso atual Confrade José Honório Rodrigues e ao
nosso confrade em potencial Arthur César Ferreira Reis, confiastes a elaboração de importante capítulo sobre o Brasil.
Não poderia silenciar aqui o vosso contínuo e apaixonado empenho em
orientar cada vez mais a ação da Unesco para a organização racional da paz,
fundando-a sobre sólidas bases sociológicas. Por sugestão vossa, convocou o
diretor-geral da Unesco, em 1966, uma Mesa Redonda, composta de todos
os seus antigos diretores, dos presidentes da Conferência Geral e do Conselho
Executivo, a fim de dirigirem um apelo solene a todos os Governos para que
rejeitem definitivamente a guerra como instrumento de política internacional,
renunciem a todo recurso à violência no ajuste de seus dissídios, e respeitem o
direito de todos os povos à autodeterminação e à independência.
Coube-vos a redação desse apelo, o que vos valeu o caloroso agradecimento que vos dirigiu, em sessão plenária da Conferência Geral, o presidente
da mesa redonda – Noel Baker, Prêmio Nobel da Paz:
Acima de tudo quero agradecer ao nosso relator, Dr. Carneiro, por tudo
quanto fez. O grande poder intelectual do Dr. Carneiro, sua alta autoridade
pessoal são conhecidos de todos os que têm tomado parte, por mínima que
seja, nos assuntos da Unesco. Qualquer que haja sido o mérito de nossa parti710
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cipação, foi, em grande parte, devido à paciência, ao talento e ao que talvez se
possa chamar requintada arte de redigir, que o Dr. Carneiro, do começo ao
fim, revelou. Aqui lhe apresentamos nossa mais calorosa gratidão.

RUMO A UM NOVO HUMANISMO
Embora vazado em estilo cristalino, vosso volume – Vers un Nouvel
Humanisme – é um desses livros insolentes, de que falava Stendhal, os quais
obrigam o leitor a meditar.
Falta-me tempo para deter-me nesse esplêndido livro, mas não posso
deixar de mencionar os estudos consagrados a Ventura Garcia Calderon,
Galileu, Rondon, Jefferson, Cecília Meireles, e à obra civilizadora e cultural
dos jesuítas no Brasil. Percebe-se, em todos esses capítulos, que os escrevestes
com amor, guiado pelo pensamento de que o culto prestado aos grandes
homens é um culto dado à Humanidade.
Nesse livro provastes serdes, assim como vosso ilustre antecessor
Clementino Fraga, um humanista no mais lídimo sentido do termo, porque,
tal como ele, somente tendes por objetivo o homem e seus problemas, sua
formação moral e intelectual, a busca de sua felicidade, preocupando-vos em
apurar-lhe as faculdades de amar, pensar e agir a fim de que possa plenamente
integrar-se na comunidade social.
Daí decorre, a vossos olhos, a necessidade urgente de fundir-se a ciência com o Humanismo para assegurar-se um surto harmonioso às gerações
futuras.
O capítulo sobre Galileu revela profundo conhecimento do século, da
pessoa e da obra do fundador da Física, surpreendendo pela multiplicidade e
segurança dos informes. Vossos comentários sobre a experiência de
Michelsen e vossa sugestão relativa a possíveis aplicações das leis de resistência dos materiais aos fenômenos e às organizações sociais, serão provavelmente o ponto de partida de novas pesquisas sobre essas questões.
A propósito de vosso estudo sobre Tomas Jefferson e o Brasil quero
ressaltar haver sido uma conversa com vossa avó, quando éreis adolescente,
que vos levou, muitos anos depois, a obter, na Biblioteca do Congresso, em
Washington, uma cópia fac-similar das cartas dirigidas a Jefferson por José
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Joaquim da Maia, sob o pseudônimo de Vendek. E, nos arquivos da casa do
autor da Declaração da Independência Americana, encontrastes cópia das cartas por ele enviadas, de Paris a Nimes, ao nosso compatriota marcando um
encontro na velha cidade a fim de examinar a possibilidade de apoiar o seu
país a causa de nossa independência.
Ninguém mais do que vós conhece a necessidade de se encarar a
História sob o prisma filosófico e sociológico, porque permanecerá estéril
e falaciosa quando nela vemos apenas imensa e indigesta mole de dados
em vez de sucessivas preparações, cuja principal eficácia procede de seu
encadeamento através dos séculos, considerando-se, nas palavras de
Pascal, a humanidade como um homem único que vive sempre e aprende
continuamente.
E disto destes um exemplo característico em vossas Considerações
sobre o Passado e o Futuro da Europa, onde traçastes o evolver da civilização
desta última desde o seu berço nas margens do Eufrates, passando pelo Egito,
pela Grécia, pelo Império Romano até chegar, através da Idade Média e da
Renascença, aos nossos dias. Aí salientais, com muita procedência, que, se as
grandes potências não cumprirem sem demora a recomendação das Nações
Unidas no sentido de amplo desarmamento, toda a humanidade está ameaçada de desaparecer por uma rajada de loucura ou de pânico, aniquilando-se, de
um momento para outro, trinta séculos de civilização.
Representa esse capítulo um grito de alarme, tão lúcido quanto objetivo, sobre a angustiante encruzilhada em que se acha hoje a humanidade em
decorrência das armas atômicas, justificando haja Ana Amélia Queirós
Carneiro de Mendonça dito, na Associação Brasileira de Educação, que não
sois apenas “um alto cientista consagrado em várias demonstrações de valor
inequívoco, mas ainda um alto poeta da paz e da fraternidade em plena atividade na Unesco”.
O eminente cientista J. Duclaux frisou ser o vosso livro escrito num
francês que fará inveja a muitos de seus compatriotas e Étienne Gilson assim
o comentou:
Li o volume – Vers un Nouvel Humanisme – com o interesse que inspirará a todos os fiéis do Humanismo, antigo ou novo, sobretudo se, ao
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mesmo tempo, forem, como eu o sou, admiradores de Augusto Comte.
Tendes muita razão em celebrar-lhe a memória. Ele é o Aristóteles dos
tempos modernos e eu não chego a compreender que o seu curso de
Filosofia Positiva não se tenha tornado o modelo de um plano de estudos
aplicável em todas as universidades modernas. É a única enciclopédia, no
sentido grego desde Aristóteles, e dever-se-ia poder sempre atualizá-la e
completá-la.

O INFANTE D. HENRIQUE
Representastes o Brasil nas comemorações do 5.º centenário da morte
do Infante D. Henrique e o discurso que proferistes em Lisboa, em 5 de
março de 1960, vos conquistou para sempre a amizade e a admiração de
Portugal. Aí ressaltastes:
Ao gênio criador do Infante D. Henrique, deve a Humanidade a conquista
final do seu planeta. Do promontório de Sagres perscrutou o seu olhar o horizonte infindo dos mares e pressentiu que só os seus caminhos incógnitos assegurariam a Portugal a expansão que lhe não permitiam estreitas delimitações
de fronteiras...
As caravelas que lançou pelos mares levaram consigo a herança cultural
de todo o Ocidente. Cada uma representava vinte séculos de investigações e
descobertas pacientemente acumuladas por cientistas e navegantes gregos, árabes e europeus da orla mediterrânea. Levavam também em seu bojo precioso
patrimônio filosófico e moral. Os monjes que iam rezar as primeiras missas
em terras de infiéis e de gentios eram mensageiros dos ensinamentos de São
Bento, de São Bernardo, de São Domingos, de São Francisco de Assis, de
todos os fundadores de Ordens Religiosas que desde muito haviam criado as
regras espirituais da missão que se ia então cumprir. Eram também os herdeiros intelectuais dos grandes pensadores da antiguidade, de Platão, de
Aristóteles, de Cícero e Marco Aurélio, e prenunciavam já, através de sua formação escolástica, o Renascimento a despontar. Quão pobres se afiguram, em
confronto, os carregamentos de ouro que alguns anos mais tarde trariam as
mesmas naves de retorno a Portugal!
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ROQUETTE-PINTO
Entre os vossos estudos sobre grandes figuras se destaca primoroso elogio de Roquette-Pinto, mestre insigne de nossa geração. Referindo-vos a
Seixos Rolados, Ensaios de Antropologia e Ensaios Brasilianos, assim lhe
caracterizais a obra:
O retrato do Brasil pintado nessa trilogia tem os contornos e os matizes de
um painel realista. Não procurou jamais Roquette-Pinto encobrir as faltas ou
os desvios de nossos homens e de nossa História, mas repeliu sempre, com o
mesmo espírito de objetividade, toda deformação, por pessimismo ou malevolência, de nossos feitos e de nossa raça. Ao lado das falhas que nos oprimem,
assinala as virtudes que nos enaltecem. Da portentosa tela que esboça, ressalta
o perfil atormentado e vigoroso de um grande povo em marcha, a lutar sem
tréguas contra as asperezas do meio físico e as carências do meio social, num
esforço titânico para elevar-se ao nível de prosperidade e de cultura que o destino lhe reserva.
Antropologista antes de tudo, consagra Roquette-Pinto a maior parte dos
seus Ensaios aos problemas do homem, no afã de melhor conhecer a sua natureza
e aperfeiçoar as suas condições de existência física, biológica e social. Aos que
persistem em duvidar das qualidades eugênicas do nosso povo, adverte: a antropologia prova que o homem no Brasil precisa ser educado e não substituído.

TRABALHOS INÉDITOS
Possuís numerosos trabalhos: discursos, conferências, teses, memórias e
monografias, escritos ao longo da vida, e injustamente, por excesso de severidade, até hoje guardados inéditos. Posso citar, entre outros, os estudos sobre
A Universidade de Coimbra e o Brasil, A Proteção aos Nossos Índios,
Horizontes e Perspectivas da Pesquisa Científica em Nosso País, Aspectos
Lógicos, Filosóficos e Morais da Ciência.
Se todos os escritores se condenassem, como vós, a plenamente se contentarem a si mesmos, nenhum publicaria jamais uma só página, como acon714
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teceu com Virgílio ao pretender entregar às chamas a Eneida, depois de nela
trabalhar doze anos.

O ORADOR
A propósito de vossos dotes oratórios, todos os que têm acompanhado
a vossa carreira são unânimes em assinalar o impacto que provocais quando
falais em público. Excepcionais são a presteza, a elegância e a precisão com
que, de imediato, respondeis às interpelações que vos são dirigidas.
Ainda este ano, depois de uma exposição sobre o nosso problema indígena, feita em Paris, perante a Academia de Ciências Morais e Políticas, foi
perfeita, no depoimento do nosso Confrade Aurélio de Lyra Tavares, a
maneira pela qual replicastes a alguns intelectuais imbuídos da campanha que,
na Europa, atribuía ao nosso Governo o genocídio do índio brasileiro.
Costuma o meu querido amigo Monsenhor Olympio de Mello contar
que, estando em Paris em 1951, foi por Perilo Gomes levado à presença do
Cardeal Roncalli, então Núncio Apostólico em França. Ao vê-lo, o Cardeal,
que se tornaria depois o Papa João XXIII, disse-lhe: “Felicito-o por ser compatriota do Embaixador Paulo Carneiro, hoje um dos melhores oradores de
língua francesa. A comemoração por ele realizada do 5.º centenário de Isabel
a Católica foi notabilíssima.”
Este juízo seria, em 1966, confirmado por Etienne Gilson, membro da
Academia Francesa e professor do College de France, numa carta em que, ao
aceitar o convite para escrever um trabalho sobre o Cristianismo e o Humanismo
vos declarou: “Serei somente obrigado a vigiar o meu estilo, pois a incumbência
me vem de ‘um dos mais perfeitos oradores franceses, que já tive oportunidade
de escutar’. Eu jamais vos esqueci, nem do meu deslumbramento em vos ouvir.”

O COLABORADOR DO VATICANO
Através de vossa atuação conseguiu o Vaticano manter, junto à Unesco,
um representante. A isto se opunham argumentos estatutários, visto não
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poder a Santa Sé ser considerada um país. Resolvestes o impasse e o Sumo
Pontífice Pio XII fez questão de receber-vos em audiência especial, para testemunhar-vos o seu reconhecimento.
De alta autoridade eclesiástica ouvi ter-lhe enviado, em 1956, o Cardeal
Montini, então secretário de Estado do Vaticano e hoje Santo Padre Paulo
VI, uma carta onde declarava haverdes sido sempre zeloso colaborador da
Santa Sé. Nisto sois fiel a vosso Mestre Augusto Comte em seu projeto de
Liga Religiosa, posto em prática, em nossos dias, pelo espírito ecumênico do
Sumo Pontífice João XXIII.
Ao subir ao sólio pontifício, condecorou-vos o Santo Padre Paulo VI
com a Grã-Cruz de São Silvestre.

FIDELIDADE AO VERNÁCULO
Todos se admiram como tem sido possível passardes longos anos no
exterior sem contaminar-se o vosso português por línguas estrangeiras.
A explicação é fácil: jamais interrompeis o vosso diálogo interior com o
Brasil, sendo um daqueles que trazem em si a indelével marca do seu povo,
jamais se desprendendo de suas raízes pátrias. A ausência não faz senão exaltar-vos o fervor do apego ao berço natal.
Em 1951, a convite de Anísio Teixeira, tão comovidamente evocado
no discurso que acabais de proferir, fizestes, em Salvador, um curso de conferências sobre os Aspectos lógicos, filosóficos e morais da ciência. Otávio
Mangabeira, ex-governador do Estado que assistiu a todas, e, terminada a
última, vos disse: “Não vim ouvi-lo só atraído pelo assunto, mas também
para ver como anda o seu Português, que, mercê de Deus, continua ótimo”...
Otávio, que passou longos anos no exílio, conhecia bem os perigos que, no
estrangeiro, corre o vernáculo de nossos compatriotas.

O AMIGO
Apesar de largo tempo exclusivamente entregue às pesquisas científicas,
escapastes ao reparo de Júlio Ribeiro: “Ninguém é sábio impunemente. A
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ciência é uma túnica de Djanira: uma vez vestida, gruda-se à pele, deixa pedaços de forro, que é o pedantismo.” Conheço-vos há meio século e pecado em
que jamais vos vi incidir é esse. Vosso estilo, mesmo quando dissertais sobre
temas científicos, é límpido e corrente, sem aquela sobrecarga de termos técnicos a que Alexandre Herculano chamava ‘gongorismo científico’.
Eis por que desmentis a observação de Erasmo segundo a qual “os
escritores, assim como as tapeçarias de Flandres com grandes personagens, só
de longe produzem todo o seu efeito”. Convosco ocorre o contrário: só de
perto é possível apreciar todo o encanto de vossa inteligência, a variedade de
vossa cultura e a magnética força de vossa simpatia.
Sois um conversador delicioso e o vosso constante convívio social impediu
adquirísseis o mau vezo dos escritores que, vivendo ensimesmados, se tornam
intratáveis, visto não serem as suas ideias contrastadas e fecundadas por outras.
Ao contrário daquele Luís Garcia, de Machado de Assis, que amava a espécie e aborrecia os indivíduos, cultivais carinhosamente a amizade, possuindo,
como poucos, a capacidade de compartir alheias dores e alegrias. Condescendente
para com a fragilidade humana, estais sempre disposto às interpretações favoráveis
e ninguém, mais do que vós, sabe achá-las. Quer no Rio, quer em Paris, vossa casa
é um ponto de atração, permanentemente aberto aos que vos procuram em busca
de vosso saber, de vosso conselho, de vossa generosidade.
Por não constarem mais do número dos vivos, estando, entretanto, continuamente presentes em vosso afeto e em vossa lembrança, evoco aqui as
figuras de Anísio Teixeira, Ana Amélia Queirós Carneiro de Mendonça,
Branca Fialho, Cecília Meireles, Sousa Dantas, Roquette-Pinto, Miguel
Osório, Guimarães Rosa, Ernesto Lopes da Fonseca Costa, Paulo Bittencourt, Venâncio Filho, Edgard Süssekind de Mendonça, Alberto Jacobina,
Edgar Serra, Tavares Bastos, Tude de Sousa, Vinícius de Berredo e Benjamin
Barradas – que vos acompanharam de perto em diferentes fases de vossa vida
e hoje não poderiam faltar à vossa festa.

A CASA DE AUGUSTO COMTE
Ao lado de intensa vida social e diplomática, tendes, anos a fio, dado
prova de serdes capaz do desinteressado devotamento de um beneditino,
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dedicando-vos, em Paris, à conservação da casa de Augusto Comte, que se
tornou um dos museus de grandes homens mais primorosamente organizados
em todo o mundo. A este propósito invoco o testemunho de Pierre Seghers:
Nosso país deve a Paulo Carneiro o Museu Augusto Comte, sediado no próprio apartamento do fundador do Positivismo, à Rua Monsieur Le Prince,
10. Filho espiritual do filósofo, nosso amigo brasileiro consagrou seu tempo e
parte de seus vencimentos a essa obra de piedade, onde se encontram reunidos
todos os livros que constituíam a biblioteca de Augusto Comte, dispostos na
mesma ordem em que este os mantinha. Os documentos, manuscritos e correspondência, e, em particular, as cartas a Clotilde, foram igualmente reunidos
pelo fundador do Museu. Consultando essas coleções, minuciosamente classificadas por Paulo Carneiro, descobriremos muitos elementos que esclarecem e
enriquecem a história do Movimento Positivista e de sua época. Graças a esta
Fundação, devida a Paulo Carneiro, uma documentação única, que teria sido
dispersada, e, sem dúvida, em grande parte destruída, se acha hoje reunida e
restituída ao patrimônio da França.
Neste apartamento inteiramente restaurado, como no tempo em que
nele Augusto Comte recebia seus amigos e discípulos, um pensamento permanece vigilante e vivo. Cadeiras cujos forros foram de novo tecidos em Lião, de
acordo com os modelos originais; papéis das paredes reimpressos especialmente pela mesma fábrica onde o próprio Augusto Comte os havia escolhido;
objetos pessoais colocados cada qual em seu lugar – inefavelmente fiéis diria
Max Elskamp. À vista de tudo isto, pode-se dizer que das gravuras e quadros
que acompanhavam uma vida tão secreta quanto ardente, um calor e uma luz
se desprendem: os da fidelidade de um homem ao que o homem tem de
melhor dentro dele. Queira Paulo Carneiro aceitar o nosso agradecimento
pelo exemplo que nos dá, a nós franceses, ao encarnar esse homem.

Entretanto, admirando muito o fundador da Sociologia, não o seguis
cegamente. Se adotais numerosos de seus postulados, jamais deixais de repensá-los, porque o Positivismo para vós, como para mim, em vez de um ponto
de chegada, é, ao contrário, um ponto de partida, não havendo o relógio do
pensamento parado no instante da morte do filósofo.
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Mas, tal qual aconteceu com Martins Júnior, Vicente de Carvalho e
Roquette-Pinto, não é pelas vossas convicções positivistas que aqui ingressais,
porque a nossa Academia, assim como a Francesa, conforme advertia Renan a
Pasteur, não patrocina doutrinas: apenas discerne talentos. Salientava com
razão Aloísio de Castro: “Jamais houve aqui dogmatismos de qualquer natureza; aqui não se denunciam excomunhões e não é da Academia que vem o
grito: nós é que somos a verdade!”
Sr. Paulo Carneiro:
Estou certo de que, assim como ao autor de Rondônia, o que vos seduziu nesta Casa é não ser ela “uma instituição estática, ancorada na corrente
dos destinos da nacionalidade”.
Aqui chegais com um passado ilustre. Sois professor e cientista, e,
durante vários anos, fostes embaixador do Brasil. Muitas são, no estrangeiro,
as instituições a que pertenceis. Sois presidente da União Latina, desde 1952,
e presidente da Academia do Mundo Latino, desde 1967. Integrais, como
membro correspondente, o Instituto de França. Desde 1946, tendes sido eleito e reeleito para o Conselho Executivo da Unesco, estando em curso até
1972 o atual mandato que vos foi conferido a título pessoal.
Vindes para a nossa companhia depois de haverdes sido acolhido pela
Academia Brasileira de Ciências. Chamando-vos ao nosso convívio muito
espera esta Casa de vosso talento. Através de nossa tribuna e de nossa Revista
continuareis a beneficiar a Cultura Brasileira e podeis, neste momento, repetir
as palavras do nosso querido e inesquecível Clementino Fraga: “Não entrei
para esta Casa pelo beiral do telhado, nem varei num salto a janela entreaberta. Arribando a porto conhecido, sou fiel à morada de minha inteligência e à
casa do meu pensamento.”
Eu sabia ser muito grande o vosso valor, mas, ao estudar-vos de perto,
vejo serdes ainda maior do que eu supunha.
Sede bem-vindo, Sr. Paulo Carneiro!
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DISCURSO DO SR. OTÁVIO DE FARIA

Senhores acadêmicos,
Perdoai – perdoai-me –, se não me mostro tão comovido, tão intimidado quanto deveria estar, aqui, neste momento, diante de vós que tão generosamente me honrastes com a vossa escolha, tão dignificante, tão acima de meus
possíveis méritos. Peço, porém, que não vos escandalizeis: é que não me sinto
ante possíveis juízes, é que não me encontro em país estranho, em região desconhecida. É que não me é nem estranha nem desconhecida a vossa Casa –
essa Casa de Exceção que me honra com a sua acolhida. Se não receasse parecer pretensioso aos vossas ouvidos – ainda que os saiba indulgentes –, diria
mesmo que, ao aqui penetrar e contemplar a imponência de vossos fardões e
de vossas condecorações, sinto-me não só entre amigos, mas – ousarei dizê-lo? – como alguém que, depois de longa viagem pelos difíceis caminhos do
mundo, retornasse à própria casa – pelo menos, à casa de sua infância, de sua
primeira mocidade.
Quase menino ainda eu era e já me sentava nas cadeiras de vosso Salão,
ouvindo vossos conferencistas, especialmente aqueles vindos de França que
tanto deslumbraram meus primeiros contatos com a Literatura – e ao acaso
relembrarei: Dumas, Lanson, Hazard, Garric... Menino eu era – nem moço,
talvez – e já a sombra do vosso prestígio povoava minhas primeiras inquieta723
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ções intelectuais em casa, nas conversas que ouvia, era de vós, de vossos problemas, de vossos debates, das escolhas mais ou menos felizes
a que acaso chegáveis em vossas eleições, que cogitavam os que me eram mais
próximos. Conhecia os nomes e os títulos de vossos pares de então, seguia-lhes os passos mais rumorosos. No ar que respirava, respirava-se o vosso ar;
eram harmônicos os ambientes em que vivíamos.
Acode-me mesmo a lembrança de, nessa fase de fim de infância, ter
assistido, por detrás da porta do Salão de Visitas – limite máximo de tolerância permitido ao exíguo de minha idade – certa recepção de domingo em que
uma declamadora de renome recitava poemas de Victor Hugo, na presença de
um poeta francês famoso, ali trazido pela mão amiga de um de vossos mais
célebres acadêmicos. O poeta, digamo-lo logo, pois a tout seigneur tout honneur, era o grande, o extraordinário Paul Claudel, então ministro de França
no Brasil. O acadêmico: Graça Aranha, parente de nossa família. A casa era a
de meu pai, Alberto de Faria, que mais tarde viria a pertencer a esta
Instituição. Na sala, bem presentes, meu cunhado, Afrânio Peixoto, já então
membro desta Casa, e meu futuro cunhado, Alceu Amoroso Lima, que a integraria anos adiante.
Por detrás da porta, espantado, o menino olhava embevecido, eletrizado, talvez sem compreender muito bem, mas já seduzido, já “comprado” pelo
vosso mundo, pelo mundo do Espírito. Como renegar algum dia, essa raiz tão
profunda, tão infantil? Como atirar pedras contra uma Instituição tão arraigada no meu eu, em minhas mais velhas lembranças, nos meus “últimos longes”,
como diria Joaquim Nabuco – esse mesmo Joaquim Nabuco que me oferece
a chave mestra dessa evocação de infância, quando registra, no início do capítulo célebre de recordação de Massangana: “O traço todo da vida é para muitos um desenho de criança, esquecido pelo homem, mas ao qual ele terá sempre que se cingir sem o saber?”
Foi nesse ambiente de secreto namoro da Academia, entre esses homens
marcados pela sua atração, que cresci e aprendi. E aprendi muito, podeis crer.
Com Afrânio Peixoto, quase tudo o que sei – o pouco que consegui guardar.
Mostrou-me ele, à sombra de sua enciclopédica cultura, tudo o que eu então
ansiava por saber: o mundo e suas particularidades regionais, o céu e seus
segredos que um telescópio emprestado por Manuel Amoroso Costa revelava
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à minha curiosidade maravilhada (as grandes estrelas duplas, os planetas
rodeados de anéis e satélites... amostras do espaço então ainda desconhecido),
as novas descobertas da Ciência, os mais recentes caminhos da Arte, especialmente a espantosa jovem descoberta: o cinema, meu encanto, minha paixão de
mocidade. À sombra de Alceu Amoroso Lima, dos rumos que sua divinatória crítica literária estabeleceu, descobriria eu os caminhos do meu próprio
espírito, de meus mais íntimos problemas, primeiro literários, mais tarde
espirituais: Proust, Gide, Pascal, Léon Bloy... A meu pai, Alberto de Faria,
devo, acima de tudo, o exemplo de dignidade que sua vida foi para mim e
que não quero esquecer aqui, nesse momento de rememoração e de agradecimento público.
Mais do que ninguém, foi ele quem me ensinou a vos respeitar – nessa
época da vida em que ninguém respeita ninguém –, a vos admirar, e compreender o que significais como Instituição, como equilíbrio de todas as forças que condicionam o mundo do Espírito. E, coincidência feliz, foi em sua
biblioteca que travei conhecimento com os volumes, lidos, relidos, anotados,
de Um Estadista do Império , a obra mestra de Joaquim Nabuco – de
Joaquim Nabuco fundador desta Cadeira que ora me é dado o privilégio e a
inexcedível honra de ocupar. E, fato curioso, os mesmos volumes em que meu
pai estudava as sínteses que iriam constituir alguns dos pontos maiores de sua
biografia de Mauá, assistiram, quase na mesma época, ao entusiasmo da leitura apaixonada do adolescente delirantemente monarquista que eu era então... e
que, não vos esconderei, não deixei muito de ser até hoje.
Fato e coincidência mais estranhos ainda, testemunho mais positivo,
sem dúvida, da admiração incondicional em que Nabuco era tido entre os
meus: anos depois, quando meu pai foi convidado pelo então Presidente da
República, Artur Bernardes, para o elevado e por muitos ambicionado posto
de embaixador do Brasil em Washington, alegou ele, para declinar da honrosa designação, entre outros motivos, o indisfarçável receio de não estar à
altura do fulgor com que Nabuco iluminara, na capital americana, o extinguir de sua carreira diplomática – fulgor tal que ainda permanecia vivo na
lembrança de todos.
Perguntareis, provavelmente, senhores acadêmicos, se não deveria ter,
também eu, a mesma modéstia, não ousando me candidatar à Cadeira de tão
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ilustre fundador e que foi, não vejo como escondê-lo aqui, o maior entusiasmo por vulto nacional despertado em minha adolescência. Mas, ai de nós!,
como os tempos mudaram e como, apesar de tudo, é diferente a nossa velhice
da velhice de nossos pais! Não é só a mocidade de hoje, com seus longos
cabelos e sua irreverência sem limites, que é outra, vária, atordoante.
Também nós o somos, com a nossa inconsciência, a nossa pretensão de
ocupar as posições deixadas vagas pelas gerações que nos precederam: as grandes gerações dos Gonçalves Dias e dos Castro Alves, dos Alencar e dos
Machado de Assis, dos Nabuco e dos Euclides da Cunha, dos Coelho Neto e
dos Rui Barbosa, dos Mário de Andrade e dos Graciliano Ramos, dos José
Lins do Rego e dos Guimarães Rosa, dos Augusto Frederico Schmidt e dos
Manuel Bandeira, dos Cornélio Penna e dos Lúcio Cardoso! Como os tempos
mudaram, senhores acadêmicos, mas não foi apenas lá fora, no mundo dos
átomos e dos hippies, e, sim, em nós mesmos, na comparação com a nossa
infância, com os nossos sonhos, na aceitação de nossas desilusões e do mundo
desfeito com o qual tivemos de nos conformar!...
Inútil discutir, no entanto. Os fatos aí estão e, no que me diz respeito,
se aqui me apresento, é porque condescendestes em me acolher e não posso
questionar a vossa generosidade. Resta-me corresponder, na medida de
minhas possibilidades, à tarefa que me prescrevestes. E direi que o faço com
o maior orgulho e o maior amor porque, com essa Cadeira e seus antigos ocupantes, não obstante a diferença qualitativa, sinto a mais viva afinidade.
* * *
Seguindo a trilha com que Adonias Filho identificou sua Cadeira, a 21,
com a preocupação essencial da defesa da Liberdade, identifico a minha,
a 27, com a da fidelidade ao Espírito. Caracterizaram-se, de fato, seus ocupantes – sem que essa circunstância, é claro, implique qualquer ideia de exclusividade – pela coragem, pela intrepidez com que, a qualquer momento de
suas vidas, colocaram, acima de tudo, o serviço do Espírito, a afirmação da
verdade íntima em que acreditavam, como verdadeiros Cavaleiros do ideal
pelo qual lutavam. Vede Nabuco em sua fé abolicionista que nada faz esmorecer, transformando-o no “Cruzado” que Graça Aranha evocou, em página
726

DISCURSO DO SR. OTÁVIO DE FARIA

727

célebre, destruindo “os muros da escravidão”, e, mais tarde, depois do triunfo
da Lei Áurea, em sua fidelidade quase quixotesca à Redentora, à Dinastia que
havia proclamado a Abolição. Vede Dantas Barreto, sem sucessor imediato,
defendendo sem vacilação, ao longo de uma existência inteira, seu ideal militar. Vede Gregório Fonseca, fiel até a morte ao culto do Belo, da Arte, que
ele sabe provocar “o ciúme dos deuses”, e que desde rapazinho veio afrontando
sem temor ou respeito humano. Vede, enfim, Levi Carneiro que, na esteira
de seu grande mestre, Rui Barbosa, dedicou toda a sua longa e produtiva vida
à defesa da Justiça, da lei, do bem comum, da liberdade. São idealistas, são,
essencialmente, servidores do Espírito.
São homens que não vacilam quando ante eles se apresenta a injunção
do Espírito, a exigência, o dever de afirmação pessoal, a coragem da escolha,
ainda que contra todos e contra tudo. E ninguém mais do que Joaquim
Nabuco nos empolga nesse desafio do eu-próprio ao meio exterior que o procura tolher. Por duas vezes, nos momentos talvez máximos de sua vida, ele
como que arremessa tudo fora, arriscando tudo perder, por simples fidelidade
ao Espírito. São atestados de independência como raras vezes é dado ver; primeiro quando, em pleno sucesso social, procurando, mimado por uma aristocracia escravocrata, lança-se perdidamente na propaganda abolicionista, contrariando os interesses dos seus, de sua própria classe. Depois, quando, vitorioso, no auge da glória que lhe traz o triunfo de 1888, recusa-se a servir à
jovem República por gratidão à Dinastia de Pedro II e de Isabel a Redentora.
Contra ele se ergue, em ambas as ocasiões, a matilha dos fanáticos, desses fanáticos de todas as épocas, incapazes de aceitar ou respeitar a liberdade
de opinião, o direito de seguir os ditames da própria consciência. Lutando
contra a escravidão, torna-se logo o “traidor”, o “trânsfuga”, o “estouvado”
que abandonou a causa dos seus, de sua gente, de sua classe social, para lutar
por um ideal adverso aos seus interesses e aos dos seus. Sobre ele convergem,
então, não só o rancor, mas, como bem o observa sua filha e grande biógrafa,
Carolina Nabuco, o “ódio ativo” de todos os futuros prejudicados. Mais
adiante, monarquista por gratidão, apodam-no de sentimental, de romântico
atrasado, cego aos interesses da Nação por considerações pessoais de reconhecimento, de devoção dinástica. E não será poupado, nem mesmo quando, bem
mais tarde, instado, insistentemente instado para colaborar no grande
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empreendimento da defesa de nossos limites territoriais e, mais adiante, da
visão pan-americanista de Rio Branco, reconhece a verdade maior de sua vida
política, essa espécie de testamento ideológico que nos legou: para o serviço
do País, não há forma de governo que possa ser erigida em absoluto. O absoluto é o serviço da Nação, a obra de patriotismo consciente. E Nabuco acaba
aceitando “servir” à República. Então, contra ele, novamente se ergue a grita
dos fanáticos – dessa vez, os saudosistas do partido monarquista, inconformados com o afastamento do poder.
De todos esses detratores, triunfa Nabuco em sua integridade de espírito, em sua fidelidade a si mesmo. E aí está ele, ainda hoje – e hoje mais do
que nunca – na sua figura de corpo inteiro, talvez a maior que tenhamos pelo
seu conjunto, de pensador e de político, de homem de ação e de escritor, de
memorialista e de diplomata, de estilista que manejou a palavra com mais arte
– e lembro, apenas, a evocação de Massangana – e com mais força persuasiva
– basta reler seus discursos da campanha abolicionista –, de pessoa cuja finura
e cuja cultura – não nos esqueçamos de que representou a quarta geração dos
Nabuco no Parlamento – marcou um dos pontos mais elevados a que chegamos neste País, personificando aos olhos de Alceu Amoroso Lima “a imagem
mais fulgurante do humanismo brasileiro em sua encarnação pessoal... solitário,
único, inconfundível”, e tão bem sintetizado por Luís Viana Filho, no encadeamento de quatro adjetivos exatos, precisos: “vivo, ágil, impetuoso, idealista.”
É ante ele que se curva aqui, respeitoso, comovido, um de seus mais
permanentes entusiastas. É, na verdade, o “desenho de criança esquecido pelo
homem” que se reaviva e toma feições definitivas, confirmando apenas o
ardor do colegial que há meio século atrás (então aluno dos extraordinários
padres Barnabitas, a quem tanto deve em sua formação, e de público, aqui o
quer reconhecer, agradecido), lia Um Estadista Do Império e Minha
Formação quase com o mesmo interesse com que devorava os romances de
Victor Hugo, de Alexandre Dumas e de Jules Verne.
* * *
Para patrono desta Cadeira, Joaquim Nabuco escolheu Maciel Monteiro – escolha que, não resta dúvida, causou surpresa a muitos. Enquanto
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Machado de Assis se fixava em José de Alencar; Coelho Neto em Álvares de
Azevedo; Olavo Bilac em Gonçalves Dias, o lance de Nabuco surpreendia,
parecendo a todos modesto demais — um voo a meia altura, ao lado de um
voo de águias. Sua explicação: pernambucano homenageando pernambucano,
não nos dá a chave total do problema. Cremos antes, ou também, que Joaquim
Aurélio Barreto Nabuco de Araujo via em Antonio Peregrino Maciel Monteiro,
acima de tudo, um ser a si próprio semelhante, um parente muito próximo
pelo espírito: o elegante, o fino, o diplomata, o parlamentar muito prendado,
o aristocrata de ótima aparência e de sucessos brilhantes, inclusive femininos.
Quem sabe, senhores, Quincas, o Belo estaria reverenciando o Dr. Cheiroso?
Ou talvez – insinuo eu na minha relembrança de menino romântico entusiasmado por belas sonâncias, que ainda hoje permanecem vivas – quem sabe,
Nabuco pensou e demorou por alguns instantes, apaixonado, na extraordinária harmonia desses versos de Maciel que todos aqui conhecem, mas que
nunca é demais relembrar em momento de euforia acadêmica:
Mulher celeste, é anjo de primores
Quem pode ver-te sem deixar de amar-te,
Quem pode amar-te sem morrer de amores?

* * *
A Joaquim Nabuco, a esse espírito ao mesmo tempo fundamentalmente
nacional e arejadamente universal (inglês, francês, europeu; americano do
Norte, latino-americano, mundial), a esse cultor dos mais variados matizes
das opiniões mais requintadas, feliz emigrado das influências do superespiritual Renan para o retorno tranquilo à simples e irretorquível fé católica de seus
antepassados e de sua infância de “coroinha”da capela de São Mateus, em
Massangana, sucedeu nessa Casa de contrastes permanentes, um tipo de espírito radicalmente diferente: Dantas Barreto. Apesar de intelectual, romancista,
dramaturgo, era Emigdio Dantas Barreto, essencialmente, um homem da lei, da
ordem, do dever, da obediência: um soldado, na melhor acepção do termo.
E eis que esse contraste nos leva a encarar a nossa Cadeira à luz de um
novo ângulo: o da oposição entre a Arte e a Lei, entre o Belo e o Real, entre a
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Ficção e a Ciência, enfim, entre o Espírito Grego e o Espírito Romano.
Dantas Barreto, no seu esclarecido culto da lei e da ordem – que tanto amamos, que jamais subestimaremos –, na firmeza e na pujança de suas descrições
precisas, na honestidade de sua narração da luta e do esfacelamento de
Canudos, nas suas diversas anotações de problemas políticos e militares, nos
seus magníficos retratos de Pinheiro Machado, de Campos Salles, de Rui
Barbosa, tem tons nitidamente romanos, quase direi cesarianos, enquanto
Nabuco, em sua vida dramática e polêmica, lembra, à sombra protetora de
Demóstenes, figuras gregas, notadamente Alcebíades – como, aliás, se comprazia em chamá-lo, na mocidade, o seu velho mestre, Barão de Tautpheus, que
por certo não deveria prever, então, o interesse que iria inspirar ao seu discípulo querido o grande enigmático da enigmática Grécia: Alcebíades, o Belo.
Nesta Cadeira, se Dantas Barreto, militar e político, é o romano em
oposição ao grego e não político Joaquim Nabuco, já seu sucessor, Gregório
Fonseca, é o grego que irá anteceder ao romano Levy Carneiro. De um lado,
predominando, a Arte, a inspiração, a preocupação literária – a Arte como
ideal; de outro, o respeito da lei, do dever, a hegemonia do imperativo moral
– o culto da ideia. Entre a Literatura e a Filosofia, a Arte e a cogitação ética,
situam-se, na variante de suas individualidades, os que, nesta Cadeira me acolhem, clareando o caminho a seguir.
* * *
E ninguém cultuou mais a Arte, como ideal, do que Gregório Fonseca,
o sucessor de Dantas Barreto. A ela destinado como um sacerdote de antigo
culto, por ela viveu, por ela sofreu, e outra coisa não fez em sua vida senão
glorificá-la. Rapazola ainda, bem o sabeis, perde seu primeiro emprego porque o patrão, velho e bem nutrido comerciante do fim do século passado,
encontra-o lendo (ainda que em hora de descanso) um livro de “poesias”.
Crime imperdoável: condenação imediata. Mas, não se amofina muito o réu
com a desdita: o poeta em que estava mergulhado era Olavo Bilac... e Olavo
Bilac ele o continuará a ler a vida inteira, embevecido.
Pois esse militar de carreira (é verdade que cedo abandonada, em virtude de injusta preterição) não é um “crente”, um romano, como Dantas
730

DISCURSO DO SR. OTÁVIO DE FARIA

731

Barreto. O sangue que lhe corre nas veias é o grego, e ao endeusamento da
Grécia, de seus ideais, de seu culto à Beleza, apolínea ou dionisíaca, consagrará sua obra literária – pelo menos, o melhor dela, suas duas conferências
famosas: “O Ciúme dos Deuses” e “Estética das Batalhas”. Acima da Ciência,
a Arte; acima da Lei, o Belo. A Arte é imortal, a Poesia é a lei suprema. E
Gregório Fonseca esquematiza sua visão do mundo:
Ser artista: produzir uma obra prima; criar com o belo existente o belo que
não existe; fixar para sempre um aspecto novo da Beleza que se não repetirá;
avançar do seu tempo, do seu século, abrindo largas estradas ao pensamento
futuro: para os gregos, era divino; é heróico, na expressão de Carlyle. Pelo
infinito desconhecido que idealiza, a Arte pode ser também uma religião.
Atenas sonhou agrupar em torno à sua beleza, simples e serena, o planeta
escravizado; venceu-a – fatalidade do progresso humano – o frio e austero
direito de Roma.

* * *
Do “austero direito de Roma”, foi Levi Carneiro, sucessor de Gregório
Fonseca nesta Casa e meu antecessor imediato – meu mestre e meu amigo –,
o mais completo, o mais brilhante, o mais perfeito dos representantes que até
hoje tivemos, desde o desaparecimento de Rui Barbosa. Sua folha de serviços
ao País e à causa da Justiça e da Liberdade é inestimável, como enorme foi o
renome internacional que alcançou. Acompanhou-o sempre o mais vivo
sucesso, colocando-o entre os mais notáveis no meio daqueles que, neste País,
tinham a possibilidade de aspirar a não importa que posição, por mais destacada fosse ela.
No entanto, ouçamo-lo falar, ouçamo-lo testemunhar sobre sua vida,
sobre o ideal que a norteava, e logo a surpresa nos acomete, decisiva. Não
grita, apenas murmura:
Advogado, simples advogado, sem aptidão para mais, eu me consolo de me
sentir destituído de aspirações maiores, amando a minha profissão na sua
beleza, na sua força, na sua humildade, nas suas aflições, no que comporta de
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abnegação, de lealdade, de desinteresse; no que exige de desassombro, de probidade e de vibratilidade; no que proporciona de independência, no que ensina de tolerância.

Não vos peço, de pronto, que atenteis na modéstia dessas palavras –
modéstia evidente, por demais evidente. Apenas, para o que esconde: a fidelidade ao Espírito. Pois, que significam essencialmente, essas declarações desse
homem que foi tudo, quase tudo, em nosso País? E eu levaria muito tempo,
minutos incontáveis talvez, se enumerasse aqui, com rigor, todos os títulos
que conquistou, todas as posições que ocupou, todas as medalhas que recebeu
– e todos os postos que soube recusar –, tudo, enfim, o que retrata a trajetória desse filho da simpática e modesta Niterói, a quem, no fim da existência,
presidentes da República encomendavam projetos de Constituição, na mesma
medida que ante ele se haviam aberto os portais da Corte Internacional de
Justiça de Haia ou os da Conferência Pan-Americana de Lima – sem falar de
suas responsabilidades como constituinte, em 1934, como consultor-geral da
República, como fundador e primeiro presidente da Ordem dos Advogados,
até sua consagração literária como membro e como presidente desta Casa.
Julgo inútil, porém. Todos vós sabeis que o “advogado, simples advogado, sem aptidão para mais”, se foi um grande advogado, o advogado padrão
de sua classe que todo o País, não se fartou de saudar e respeitar, foi além
disso, mais do que isso, um grande jurisconsulto, um extraordinário cultor do
Direito e dos problemas jurídicos – que Luiz Gallotti proclamou “um dos
maiores de sua classe” – e, também, um seguro homem de letras, dominado
pela “paixão da obra puramente literária” (na feliz conceituação de Josué
Montello) que, por toda a vida, só fez justificar e confirmar seu justo ingresso
nesta Casa e o exercício de sua Presidência. E tudo isso, servido por uma das
mais admiráveis qualidades que conheço: a capacidade de admirar, tão rara
nesta nossa época de demolidores e desmitificadores.
De fato, Levi Carneiro foi, a todo instante de sua vida, um homem de
admirações, de grandes admirações, de verdadeiros “cultos” que seu sentido
de lealdade obrigava a não esconder, a não “regatear” – a proclamar gritantemente. Mais do que a todos, admirou Rui Barbosa, seu mestre das primeiras
lutas forenses, seu mestre das derradeiras inspirações jurídicas. Admirou, cultuou Rui, mas não foi só a ele que celebrou. Também a Nabuco e Rio
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Branco, Mauá e Campos Salles, Tamandaré, Oliveira Viana, Pedro Lessa,
Afrânio Peixoto, Edmundo Lins, Gilberto Amado, Fernando de Azevedo,
Cassiano Ricardo, Gilberto Freyre, esses e muitos outros, nacionais, e estrangeiros, como San Martin, Mitre, Bolivar, Rivadavia, tantos, tantos – e sempre
o mesmo entusiasmo, sempre aquela mesma capacidade de compreensão e
inteligente fervor com que também acompanhava todas as manifestações literárias, sobretudo as poéticas, das mais velhas às mais jovens gerações.
Atentemos pois, agora, e de um modo todo particular, naquela intencional carta de apresentação: “Advogado, simples advogado...” E, a um exame
mais refletido, à luz de toda a experiência profunda de seu viver, não será difícil descobrir o que há de mais essencial em Levi Carneiro: a fidelidade a si
próprio, ao ideal que se propôs defender, à preservação dos valores do
Espírito; a irredutibilidade em seu amor e em sua veneração pela Lei, pelo
Direito, pela Liberdade, pela Justiça, pela Ordem, pela Nação. A sua absoluta
fidelidade ao Espírito.
Se muitas vezes vos entusiasmastes pelo jurisconsulto; se vos irmanastes
ao defensor de liberdades, públicas e privadas; se aplaudistes, em tempos pretéritos, o apologista do federalismo, de cuja excelência se embebera na leitura
de Rui e de Nabuco; se acompanhastes as angústias do municipalista, do
defensor dos direitos da infância e da concessão de voto aos analfabetos, do
sistemático adversário do júri; se vos orgulhastes do continuador dos sucessos
de Rui Barbosa na Corte de Justiça de Haia; atentai no “advogado, simples
advogado” e abismai o vosso interesse e o vosso cuidado nas páginas singelas
e verdadeiras – simples, humanas – e quão inesquecíveis! – de O Livro de um
Advogado. Nelas encontrareis Levi Carneiro todo ele, Levi Carneiro de corpo
inteiro, Levi Carneiro em sua imensa capacidade de admirar e de servir, Levi
Carneiro “advogado, simples advogado”, tal como ideou que devia ser, e o
foi, a vida inteira.
A esse “advogado”, na verdade, melhor poderíamos chamar: um servidor do espírito, um “sacerdote”, usando a expressão, tão adequada, do
nosso Ivan Lins. Em teoria, concebe esse sacerdócio, tal como o vimos há
pouco, quando fixa, tão modestamente, os limites de sua existência, e, mais
adiante, acrescenta:
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[...] advogado... nenhum advogado o é verdadeiramente, nem logra o prestígio
e a estima de seus próprios colegas – se não tem uma consciência inflamada
pela Justiça, o empenho constante da verdade, a preocupação ininterrupta da
moralidade – se não é, em suma, um perfeito homem de bem.

Na prática, os exemplos aí estão para mostrar como esse homem de
bem – esse “perfeito homem de bem” na vida pública e na vida privada, no
desempenho das funções que exerceu tanto quanto na constituição de uma
família cuja integridade a todos nos honra – justificou plenamente seus conceitos teóricos, suas exigências morais. Pois não é ele o advogado que, certa
feita, até nas grades da Casa de Detenção vai parar – por uma noite que seja –
na defesa dos direitos de determinados comerciantes, seus constituintes? Pois
não é ele o advogado que, um dia, é obrigado a deixar sua filha, ainda muito
pequena, no leito de agonia, para atender à ineludível necessidade de comparecer à assembleia geral de uma simples sociedade anônima? Pois não é ele o
advogado que recusa o cargo de procurador-geral da República, alegando que,
apesar da sedução do posto, “em bandeja” oferecido pelo próprio Presidente
da República, Getúlio Vargas: “Logo reconheci que precisamente os meus
hábitos inveterados de advogado, que escolhe os clientes, não me permitiriam
ser bom advogado de um cliente só, e de um de tantos, tão diversos, por vezes
tão difíceis casos, como tem de ser a União Federal?”
A honestidade do advogado, a integridade do jurista – a honestidade do
indivíduo, a integridade de seu espírito – eis, sem dúvida, os limites dentro
dos quais transcorreu a problemática desse “perfeito homem de bem” de
quem me foi dada a ventura de ter sido amigo e constante devedor pelo apreço com que tantas vezes nos distinguiu, a mim e aos de minha família, e de
quem me é concedida, agora, a subida honra de ocupar a vaga, na substituição
de outros homens que, como ele próprio disse, ao aqui receber Gregório
Fonseca, sempre tiveram, na preocupação pelo “bem público”, o seu “principal objetivo”.
* * *
Este, senhores acadêmicos, o quadro de valores que pesam sobre meus
ombros e que, pela segunda vez, deveriam acabrunhar minha vã pretensão de
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aceitar um lugar à sombra de vossos galardões de servidores do Espírito. Mas,
como poderia eu resistir a essa tentação, se, no pequeno horizonte de minha
visão pessoal, outro ideal não tive, em toda a minha já hoje longa vida, senão
esse de viver sem trair o Espírito, de manter sempre acesa essa fidelidade que
aprendi no berço e que meus mestres, os de meninice como os de maturidade,
os de vida ensinada como os de vida vivida, sempre me fizeram colocar acima
de tudo, glórias como posições, recompensas como triunfos literários?
Minha geração – perdoai que ainda hoje fale em “geração”: slogan do
primeiro livro que publiquei, já lá se vão mais de quarenta anos – foi uma
geração que lutou, que sofreu, que sangrou, que se consumiu nessa batalha em
torno da fidelidade ao Espírito. E, se muitos erros cometeu, se se deixou levar
a posições extremadas, quase inumanas às vezes, frequentemente fronteiriças
dos piores abismos – dos que ladeavam a direita e dos que ladeavam a esquerda – não duvideis, um só instante, de que somente uma preocupação a norteava: essa obsessão intimorata na defesa do Espírito.
Esquecemos tudo – até mesmo, por alguns momentos, a sangue cristão
que corria em nossas veias –, porque nos sentimos apavorados com a ideia de
que o Espírito estava em perigo, de que forças demoníacas avançavam para
destruí-lo à sombra da avalanche revolucionária que começava solapar o
Ocidente, fazendo desmoronar a burguesia que já havia traído o Espírito
desde o século XIX. Nossa febre subiu, incontida, irreprimível. Nossa angústia não teve limite, incontrolável. Pronunciamos palavras loucas, muitos de
nós pelo menos. Mas, compreendei que não era a ninguém em particular que
nossa violência visava – apenas a obsessão de preservar o Espírito guiava a
nossa “santa ira”. Vivíamos eriçados, de arma em riste, verdadeiros Dom
Quixotes desse Espírito de que nos havíamos investido Cavaleiros.
Quixotismo vão, o nosso, ó meu caro Jorge Amado, ó meu caro
Adonias Filho, ó minha muito cara Rachel de Queiroz, que sofremos perseguição e tivemos o nosso nome “pichado” em paredes de jornalecos murais –
o Espírito não estava em perigo, o Espírito não arriscava ser destruído por
legião alguma, de direita ou de esquerda, porque o Espírito não podia ser destruído – porque o Espírito jamais poderá ser destruído.
Foi um dos meus dois grandes mestres de romance, Cornélio Penna, –
o outro mestre, era Lúcio Cardoso que, vivo fosse, aqui deveria estar, em meu
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lugar, ele o maior de nossos romancistas –, foi Cornélio Penna quem me
abriu os olhos um dia para a verdade encerrada num dos maiores momentos
do Evangelho, e que considero a chave de meu reencontro comigo mesmo,
com o meu sangue cristão que os devaneios nietzscheanos haviam arrastado
quase à incredulidade. Abriu-me ele docemente os Evangelhos e eu pude ler:
na sombra do Jardim das Oliveiras, Jesus acaba de ser entregue aos homens
dos sacerdotes, e à sua volta, tudo é medo e desordem – é noite –, tudo é prenúncio de renegação e sacrifício. E São Marcos relata: “Então, desamparando-o, todos os seus discípulos fugiram. Ia-o porém seguindo um mancebo,
coberto com um lençol, sobre o corpo nu; e o prenderam. Mas ele, largando o
lençol, lhes escapou, nu.”
Por que temíamos tanto, por que temermos tanto pelo Espírito, pergunto eu – ó meu caro Jorge Amado, ó meu caro Adonias Filho, ó minha
muito cara Rachel de Queiroz –, se o Espírito é como esse inexplicável mancebo do Evangelho? Quem o poderá reter, quem o poderá algemar – que
força, que poder, que massa de varapaus, que legião romana, que super organização, que manuseio de armas secretas? O “mancebo” escapará sempre, deixando o lençol, nu.
Nu é o Espírito. Ninguém mais nu do que ele em toda a variação dos
tempos. Nu estava Sócrates ao beber a cicuta, nu estava Jesus Cristo no
Madeiro Sagrado, nu estava São Francisco quando falava aos pássaros da
Umbria. Nu está sempre o Espírito. Mas, atentai, atentai bem: nesse mancebo
que larga o lençol e sai, nu, pelo vazio atroz do Jardim da Traição, se não
estou querendo apontar, se não estou querendo insinuar, de modo algum, o
nosso moço de hoje, despido de tudo, cabelos crescidos e desgrenhados,
barba ao vento, não é possível também deixar de concordar que, no hippie do
mundo em que vivemos, o que predomina, o que transcende todas as pequenas revoltas (pueris ou não) contra os erros dos pais (culpados ou não) e das
gerações que os antecederam, (responsáveis ou não), é o medo, o pavor pelo
destino do Espírito que eles julgam atraiçoado pelos que os precederam. Os
perigos que denunciam, ameaças absurdas, inaceitáveis: – a guerra, a mecanização total, o Deus-consumo, a bomba exterminadora –, não são, em essência, perigos em si. São, fundamentalmente, a negação do Espírito, a traição à
vida, aos seus valores inalienáveis. Mesmo que o não saiba e não suspeite, é
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contra isso que essa geração se contorce, grita, urra, e, numa reação de desespero, elege o abismo que ameaça tragá-la.
* * *
Espanta, pois, que contra o espírito acadêmico, contra as Academias,
esteja voltado todo esse fermento novo que revolve e faz estremecer o mundo?
Espanta que também a vossa, a nossa Academia, seja alvo dessa desconfiança,
dessa onda de contestação?
Absurdo seria que assim não fosse, no mundo em que vivemos. Mundo
dilacerado, mundo congestionado que perdeu suas bases, que sofre em seu
equilíbrio essencial, mundo que luta contra todos os mitos, que não tem mais
eixo nem apoio, ideal nem segurança, mundo perdido no labirinto das negações sistemáticas – mundo sem Deus que tenta inventar numa figura de Jesus
Cristo humanizado, desdivinizado, quase caricato, um ersatz para o desespero
que o envolve.
Mundo, entretanto, que continua a existir, ancorado em suas bases eternas, em tudo o que resiste ao tempo e às mudanças, aos modismos e aos
ímpetos de destruição, ao vaivém das ondas de revolta e de negação. Mundo
que encontra nas Academias, no espírito das Academias, um de seus mais firmes sustentáculos, mundo de que sois seguramente, senhores membros da
Academia Brasileira de Letras, no âmbito de vossa esfera de ação, o mais
seguro dos esteios.
Porque sois os representantes do Espírito e ele é eterno e não sofre
variações e limites de condicionamento. Não conhece o tempo e não respeita
as contingências econômicas. É como o gênio. Não distingue nobres de plebeus, não se curva ante os potentados e também não bajula a populaça. Ignora
a mocidade, os ímpetos arrasadores das gerações que pensam que destruir é
criar, como faz pouco do olimpismo dos mestres que, fugindo à velha lição
nietzscheana de Zaratustra, só querem ensinar, ter discípulos, e sonham estancar as fontes novas que jorram desordenadamente, ao sabor da inspiração, da
renovação. O gênio, manifestação suprema do Espírito, não tem idade. Genial
é o menino Rimbaud, aniquilador de todos os equilíbrios de sua época, como
genial é o velho Goethe, revivendo, condensando, agrupando em torno de si,
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do seu eu octogenário, tudo o que décadas e décadas de incessante experiência
pessoal trouxeram à sua extraordinária capacidade de compreensão e apreensão do mundo que viveu como homem algum jamais viveu o seu mundo. Não
duvideis: o gênio é como o Espírito: não conhece países, raças, idades, não
respeita lugares, privilégios, dons de talento ou educação, decoro, virtudes
pessoais, vontade, esforço, nada – e dele não é preciso ter “ciúmes”, como tão
bem percebeu Joaquim Nabuco quando disse: “O gênio há de revelar-se de
qualquer modo: ele faz sua própria lei, cria o seu próprio berço, esconde o seu
nascimento como Júpiter infante, no meio de seus coribantes.” Pois o gênio,
como Espírito, bem o sabeis, “sopra onde quer”, como São João o atesta:
Spiritus ubi vult spirat.
Sopra onde quer, nas academias e nos bares, nas catedrais e nas prisões,
nas praças de esportes e no laboratório dos cientistas, na privilegiada pena dos
protegidos dos reis ou nas anotações em rasgados de papéis atirados nas sarjetas. Para os perseguidos como para os ricos, os fartos, a lei é a mesma: a escolha imprevisível, o mistério, o milagre da eleição divina. E nem mesmo o
sofrimento – essa suprema prerrogativa dos Bloy, dos Dostoievsky, dos
Soljenitzine – pode obscurecer o chamado divino que também eterniza os
Miguel Ângelo, os Racine, os Proust. Não há lei, não há condicionamento
para o Espírito.
Sopra onde quer, não tenho dávida sobre isso – e não o podeis ter, vós,
senhores membros desta Academia onde tantas vezes ele já soprou e onde
ainda soprará outras muitas vezes. Se tendes um recinto, lugar regulamentado,
as vossas portas estão abertas, sempre abertas para o Espírito, para a sua penetração, tanto sob as formas extremas da revolta dos Rimbaud – tivestes, ainda
há pouco tempo, Graça Aranha – quanto do olimpismo goethiano – tivestes,
também, Coelho Neto. Sois a síntese, o equilíbrio, a terra matriz e ubérrima,
o celeiro, a Casa que tudo abriga.
* * *
E permiti que, para terminar, vos relembre a parábola de um velho e
grande mestre francês, que muito amei na mocidade e ainda hoje venero,
como sei que muitos de vós o venerastes e venerais ainda: Maurice Barrès.
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Coloca ele, no final de sua admirável La Colline lnspirée, o diálogo de duas
forças: a planície e a colina; a planície, onde sopram todos os ventos e a colina
onde se construiu uma capela, símbolo de tudo o que fica e resiste ao tempo e
ao ímpeto das inovações:
– “Eu sou”, diz a planície, “o espírito da terra e dos mais longínquos ancestrais, a liberdade, a inspiração.” E a capela responde: – “Eu sou a regra, a
autoridade, o elo de ligação. Sou um corpo de pensamentos fixos e a ordenada cidade das almas.” – “Eu agitarei tua alma”, prossegue a campina.
Aqueles que vêm respirar meu ar, põem-se a formular perguntas”... Mas a
capela objeta: – “Visitante da planície, traze-me teus sonhos para que eu os
purifique; teus impulsos, para que eu os oriente. É a mim que procuras, que
desejas, ainda que sem o saber... Quem quer que sejas, nada do que há em ti
de melhor, te impede a aceitação do meu socorro... Fomos preparados, eu e
tu, por nossos pais. Encarno-os, como tu mesmo os encarnas. Sou a pedra
que dura, a experiência dos séculos, o depósito do tesouro da raça. Casa de
tua infância e de teus pais, assemelho-me às tuas tendências profundas, àquelas mesmo que ignoras, e é aqui que encontrarás, preparado para cada uma
das circunstâncias de tua vida, o verbo misterioso, elaborado para teu uso
quando ainda não existias.”
E o próprio Barrès comenta por nós: – “Eterno diálogo desses dois
poderes, a qual deles obedecer? E será preciso escolher entre eles? Ah, muito
antes, que possam essas duas forças antagônicas se defrontar eternamente, sem
nunca uma vencer a outra! O que poderá representar um entusiasmo que consista numa simples fantasia individual? E uma ordem que não esteja mais animada por um entusiasmo qualquer? A capela nasce da planície e dela se nutre
perpetuamente – para a nossa salvação.”

Senhores acadêmicos, bem o sabeis, vós sois do Espírito, vosso é o
reino da “pedra que dura, da experiência dos séculos, do depósito do tesouro
da raça”. E eu vos peço permissão para lembrar: não tendes por que temer.
Não morrereis com o tempo, com o suceder das gerações. O vento da planície, o anseio e a grita dos jovens de hoje e de amanhã não vos destruirão.
Serão, pelo contrário, com a impulsão de sua força intocada, com o destemor
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de sua mocidade, a vossa nutrição, o alimento, o sangue de vossa Eternidade.
Permanecei sendo o que sois: “A pedra que dura, a experiência dos séculos, o
depósito do tesouro da raça.”
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Muito moço ainda quando vistes Alberto de Faria chegar, nesta
Academia, para ocupar o lugar certo e justo. E também vistes quando chegaram dois outros escritores da vossa Casa, Afrânio Peixoto e Alceu Amoroso
Lima, aqui trazidos pela contribuição à Literatura e a presença na inteligência
brasileira. A Academia, pois, não será uma expectativa para quem a conhece, e
por assim dizer na intimidade, desde a adolescência. Mas, se três escritores de
vossa casa conquistaram uma tradição para a vossa família, nesta Academia, é
certo que a Academia, por sua vez e por isso mesmo, não perdeu um só dos
vossos trabalhos como escritor de ensaios, dramaturgia e romances. Foi daí,
dessa observação ininterrupta que começa com a publicação de Maquiavel e o
Brasil até O Indigno, que sobreveio a certeza de que éreis tão digno desta
Academia quanto o foram os outros escritores da vossa casa. O nosso orgulho
de vós, pois, começou antes de vossa própria eleição.
E vos asseguro que desse orgulho participou o melhor dos companheiros – Levi Carneiro – sempre a exigir como reivindicação vosso direito a esta
Academia. Maior seria o orgulho pudesse ter ouvido, em vosso elogio, a
humana configuração de todas as suas virtudes. E maior ainda o orgulho fosse
possível vos ver, agora, na Cadeira 27, a Cadeira de Joaquim Nabuco que ele
ocupou durante 36 anos. O destino quis e decidiu que Levi Carneiro, um dos
maiores dos vossos admiradores, tivesse a vós como o substituto.
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O destino, que é uma das motivações de vossa sondagem intelectual
para o reconhecimento da criatura, esse destino fez com que nos encontrássemos – e precisamente em 1936 – no ano mesmo da eleição de Levi Carneiro.
Trinta e seis anos de amizade e convivência e diálogo que, agora nos pondo
um face ao outro, obriga-nos a lembrar os que, não fosse a morte, aqui estariam para vos aplaudir. Sei e juro que, embora tomados pela morte, Cornélio
Penna e Lúcio Cardoso – os de cada dia e todos os anos – não devem estar
distantes. Mas, se há os que se dispersaram pela morte, há os que mais se uniram à sombra desse longo tempo.
Grandes e vários são os valores humanos. Nós que os trabalhamos
como romancistas, conhecemos a todos. Autoridade temos, em consequência,
para dizer que nenhum outro superará o único capaz de explicar e justificar a
contemporaneidade: a amizade, precisamente a amizade, essa amizade que se
estabeleceu e consolidou em torno das ideias e da Literatura. Difícil ou quase
impossível reerguer os debates, as teses e as colocações, tudo o que foi durante tantos anos a matéria do nosso diálogo.
E diálogo tão vosso quanto de Cornélio Penna, tão de Lúcio Cardoso
quanto de Rachel de Queiroz – que espero ver dentro de pouco tempo, aqui,
eleita como vós, membro desta Academia –, o diálogo do nosso pequeno
grupo que apenas a morte conseguiu desfazer.
Não é hora, porém, de recordar.
Esse lado exterior, histórico e biográfico, não deve interessar ao autêntico escritor que tem na obra a verdadeira vida. A exegese dessa obra em busca
da contribuição e irradiação, o exame verticalmente crítico que possa atingir a
consciência da criação, isso é o que realmente importa. E sobretudo importa
para que confirme que a Literatura é hoje um veículo de reconhecimento do
homem e do mundo mais importante que as Ciências e a Filosofia. E vós, Sr.
Otávio de Faria, sois o exemplo do escritor de obra assim indispensável para a
compreensão do homem como um ser da condição e da sociedade.
Interessado numa concepção em bloco, espécie de reino que o velho Julien
Benda situaria como o da rebelião da vida contra as ideias, tamanho o fundo
escafândrico que não a conformaremos sem a visão total de vossa obra.
Não será difícil perceber, em consequência, porque o ensaísta antecede
o ficcionista na inquirição de problemas e teses. O escritor que estreia com
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Maquiavel e o Brasil em 1931 – e há 41 anos a trabalhar sem temer as
mudanças e ferir a coerência –, já denunciava pelo universalismo da catolicidade os compromissos brasileiros de romancista. A preocupação social que
densamente se reflete no Destino do Socialismo, ao invés de anular, revigora e
amplia aquela catolicidade. Não tardaria, porém, e com o estudo crítico de
Dois Poetas – Augusto Frederico Schmidt e Vinicius de Moraes –, a prova
da vocação literária nesse ensaísta nascido para a análise das ideias e dos acontecimentos sociais. E essa vocação tudo ultrapassa e de tal modo que, no ano
decisivo para a obra que é 1937, o ensaísta de Cristo e César se integra no
romancista de Mundos Mortos.
O momento, efetivamente, é decisivo.
O teorista Otávio de Faria, como logo depois Mário de Andrade o chamará, não fugirá das ideias sociais e a vocação mesma não permitirá qualquer
escapismo. O que há, ao lado da transferência dos problemas para a ficção, e
a partir de Mundos Mortos, é a pluralidade da dimensão temática, quando
os episódios imediatos se articulam com a visão intemporal do homem, da
vida e do mundo. A confissão está em Cristo e César e inequívoca é a exclamação: “Sinto-me cristão, católico mesmo, até às entranhas e no sangue que
me corre nas veias!.”
A preparação intelectual já se fizera no ensaísta, a posição já fora tomada, estabelecera-se mesmo uma cobertura arística. O crítico de poesia já neste
momento se identificava com um dos fundadores do “Chaplin Club” e que
não tinha como evitar o relacionamento da novelística com o cinema.
Ostensivas, efetivamente, as relações da Ficção com o Cinema. E o autor de
Significação do Far-West e de Pequena Introdução à História do Cinema
sabia que, servindo-se da imaginação novelística como de uma matéria-prima,
favorecendo ao Romance a conqusita de um imenso espaço fora de si mesmo,
o Cinema não apenas necessitava como aprendia com o ficcionista. O processo de contar, a técnica narrativa, a atmosfera, o episódio, a personagem caracterizada, a montagem, o flashback e o próprio screenplay foram elementos da
Ficção que o Cinema incorporou à sua linguagem e seu artesanato. “Os ficcionistas do passado” – observa John Gassner – “tiveram extraordinário
senso cinematográfico.” E o grande exemplo, se fosse pedido, seria Tolstói.
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A vossa preparação intelectual, Sr. Otávio de Faria, inclusive com a correlação artística entre a Novelística, a Poesia e o Cinema, estava completa
quanto tivemos o romance Mundos Mortos. E, nessa formação, a parte religiosa que será uma constante e o agente imediato da problemática inteira. O
compromisso cristão, em uma palavra, que submerge na procura extrema das
mais graves questões do homem. O biógrafo e divulgador de Léon Bloy –
autor desse livro justo e compreensivo que é Fronteiras da Santidade – chegará ao romance e ao teatro fiel ao compromisso com o Cristo. A vossa única
peça de teatro, “Três Tragédias à Sombra da Cruz”, muito esclarece esse
compromisso que, tangido pela inquietação religiosa, articula em vossas
próprias palavras “as forças de vida e as forças de pensamento”. É o
encontro, à sombra da Cruz e dos vossos autores preferidos – Pascal e
Dostoievski, Kierkegaard e Léon Bloy –, mas o encontro com a trágica e
obscura zona existencial.
Inevitável pois, seria inevitável que esse encontro – ao qual se somaria a
vossa vocação socialmente participante – vos levasse ao processo da “tragédia
burguesa”. O romancista que abre o ciclo com Mundos Mortos – há 35 anos
a fixar o processo da burguesia brasileira em saga de crise e danação –, e em
consequência dessa reprojeção cristã na devassa social, logo se integrava no
grupo de vértice dos ficcionistas católicos. As aproximações justificam as afinidades e o vosso entrosamento, quando não com o Romance católico, pelo
menos com a catolicidade. Não me interessa agora, e aqui, o debate sempre
aberto se há ou não um “romance católico”. Interessa-me é o vosso encontro
– e quero repetir – o vosso encontro com a ficção existencialmente inquiridora e contemporânea de Mauriac, Bernanos, Malègue, Chesterton, Graham
Greene e Mario Pomilio.
Perdoai-me a tentativa de análise, Sr. Otávio de Faria, mas a conclusão
é que vós e os outros – romancistas cristãos como Dostoievski – escolheram
o mais nu de todos os palcos. Não há cenários em quaisquer dos lados. É
mesmo o espaço bíblico que mostra a criatura na condição de sofrimento,
entregue à sua própria liberdade para a salvação, herdeira de pecados e solidão
e angústia. O exame do comportamento nas reações, percepções e sensações
se torna, pois, uma captação tão psicológica quanto interiorizante. E, como
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resultado imediato, surge a absoluta falta de gratuidade dessa escavação que a
contingência social mais dramatiza.
Não há concessões. E, em consequência, nenhum artifício que possa
sacrificar o reconhecimento daquela criatura que – na palavra de Camus sobre
Kafka – em si mesma congrega a vida cotidiana e a inquietação sobrenatural.
A busca, e porque socrática no sentido de um só pensamento em todas as
posições conflitantes, a busca é dialética. E quanto mais que, nu o palco e nele
a criatura de Deus na violência interior das crises e dos conflitos, é a consciência – a nossa humana consciência – que se converte em matéria de ficção.
As linhas maiores, apesar da ação episódica que subsista do lado de fora,
estão no plano da consciência. E não será por outro motivo que, em consequência desse plano, pesado sempre de expectativas e aflições, alguns dos vossos principais personagens são sacerdotes católicos. As duas órbitas do caráter
trágico, e como diria Charles Osborne McDonald – o analista excepcional da
retórica da tragédia –, precisamente a das afeições normais e a das paixões ilógicas conformam a individualidade dos vossos que são como os heróis trágicos da Renascença.
O romancista, que irá descer à consciência para existencialmente atingir
o ser na destinação e na liberdade, iniciava o ciclo – esse extraordinário ciclo
da Tragédia Burguesa – com um desses personagens, o padre Luís. O ciclo,
senhoras e senhores, e como acabamos de verificar, já se abriu. Um tempo
literário novo que impôs a tragédia precisamente porque a figura superou o
cenário e o problema superou o episódio. O grande romancista, que sois vós,
acaba de tomar nas mãos as leis da existência para, através do processo de
uma classe social, invadir os maiores problemas do homem.
Dar-se-á a abertura através do romance Mundos Mortos, porta de
entrada de um universo dramático e vivo, matriz de todos os caminhos posteriores que configuram o ciclo – a Tragédia Burguesa –, hoje uma das bases
mais importantes da ficção em Língua Portuguesa. Frente aos adolescentes,
heróis comuns que sempre retornam nos 12 romances publicados e já a vós
denunciavam como um extraordinário criador de homens, o impacto do lançamento não pode ser ignorado. O romance surgia quebrando a rotina novelística porque, se por um lado mantinha a tradição imediata, subordinando a
inquirição social à descoberta dos valores humanos, pelo outro transmitia à
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nossa ficção um conteúdo metafísico ao descer na consciência e no sangue
para animar as questões religiosas em termos de pecado e salvação, de
culpa e castigo, na transposição da vida em representação de tragédia.
Tornou-se impossível para muitos, e então, alcançá-lo em sua própria efervescência temática.
Não tardaria a provar-se, entretanto, que o romance Mundos Mortos –
mesmo em sua antonomia, fora do ciclo, isolado em sua própria órbita – não
fora escrito para um tempo certo. Demonstra-o, agora, sua duração. Essa
resistência talvez se explique como uma consequência da apreensão existencial
através da vivência episódia. Fazendo-o mover em uma atmosfera complexa e
densa, com o foco direto nos problemas da adolescência da sociedade carioca
do nosso século, o romancista superava a linha novelística comum ao estabelecer o exame por dentro sem perder os contatos sociais. A tragédia burguesa,
na fixação literária, em uma palavra, começa em suas páginas.
Nele, sempre um romance de crise em consequência de sua vinculação
com a adolescência, abrem-se como caminhos os eixos maiores do ciclo ficcional. O ciclo, em consequência, não poderia dispensá-lo. As criautras que
vão andar, e vão crescer em sofrimentos e paixões, estão nascidas nos conflitos dos seus capítulos. Acionando-as, personagens em seus próprios roteiros,
sujeitas ao bem e ao mal, o romancista não as abandona sem explicá-las – na
interferência que se fará clássica em sua obra – como um participante em
compromisso com certos valores da vida. E talvez por isso é que o romance
Mundos Mortos não perdeu sua dimensão excepcional. Sem esmorecer na
responsabilidade de abertura do ciclo, a esse ciclo continua a manter como o
ponto de partida.
O ciclo, agora, já é um universo. Vertical, trepidante, violento, mas um
universo que, a levantar a fisionomia da sociedade burguesa carioca deste
século, amplia-se de tal modo que não tem como evitar o encontro com os
maiores problemas do mundo e da vida. Não me importam as relações, aproximações ou correlações com autores como Balzac, Proust e Galsworthy.
Tudo o que importa nesse painel ainda incompleto – no qual será possível
perceber o solo tolstoiano – tudo o que realmente importa é o grupo de destinos que reflete um tempo de crises quando os nervos se rasgam para a
mesma tragédia de miséria e nobreza, pecado e inocência, crime e castigo, ins746

RESPOSTA DO SR. ADONIAS FILHO

747

tinto e liberdade, fé e loucura, Deus e demônio, os polos entre a Sombra da
Cruz e o Senhor do Mundo. E no centro dessa rotação, que é a da vida em
todos os abismos, em três chaves se firma o edifício novelístico: a sociológica,
a psicológica e a metafísica.
Três zonas distintas – a fixação de uma classe social, a inquirição nas
raízes do coração humano, a imersão existencial na procura do próprio sentido de Deus –, três zonas distintas, porém, que se interpenetram para, no conjunto, não ser possível acrescentar coisa alguma. Mas o que surpreende, na
continuidade temática, na representação móvel, é a técnica narrativa como se
fosse a bússola do processo inteiro. O romancista não permite que a ação se
transporte objetivamente, realizando-se, dominada pela realidade que acontece. Condiciona-a à movimentação mental, sobretudo o solilóquio e o monólogo, que sempre põe a personagem em discussão interior antecedendo a
cena. Divide-se a ação de modo flagrante. O primeiro plano é interno, traduzido na descoberta do acontecimento, a prova introspectiva, o “plano do
argumento”. O segundo é externo, o quadro vivendo em duração visual, o
“plano do episódio”. Situada a ação entre o argumento e o episódio, nela se
escoram os três movimentos fundamentais – sociológico, psicológico, metafísico – do ciclo ficcional.
E, através desse processo, que tritura a mesma carne em todo o ciclo da
Tragédia Burguesa, não permite a leitura calma. A densidade especulativa,
principalmente em um livro excepcional como O Senhor do Mundo, essa
análise dialética que escava a figura e o problema na linha invariável do pessimismo cristão, não sacrifica o tempo social brasileiro. E, se por um lado força
as portas estreitas a ferir o “nosso ser todo inteiro”, como diria Charles du
Bos, pelo outro provoca o debate social com a nossa participação e o vosso
testemunho. É uma atmosfera em convulsão o que realmente se move.
E melhor se completará a vossa presença literária, Sr. Otávio de Faria,
quando unimos à desesperação da Tragédia Burguesa – porque nela, efetivamente, a condenação original de todos – a desesperação das Novelas da
Masmorra. A paisagem exterior, aqui, também não subsiste. O compromisso
cristão, esse da auscultação interiorizante no reconhecimento existencial do
ser, mais se torna denso no intimismo fechado de Memórias de um Cão
Danado e O Outro.
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Já o disse, escrevendo sobre as vossas novelas, que, e a exemplo do ciclo
da Tragédia Burguesa, já o disse que não se permanecerá em condição de leitor porque a vossa personagem, assim cheia de humanidade e do mistério que
envolve a criatura, de tal modo nos obriga à participação que a vemos como
parte de nós mesmos. O romancista não volta, pois, e através dessas novelas,
para retomar o tema e o processo como se houvesse necessidade de revisão.
Não, ele não volta.
E aí está, Sr. Otávio de Faria, porque esta Academia, agora vos acolhe e
aclama. Escritor sois de vocação e ofício e, por isso mesmo, não fizeste outra
coisa em uma vida inteira senão escrever, ainda escrever, sempre escrever. E o
que importa, sobretudo o que mais importa, é saber que – na fé e testemunho
de todos os vossos livros – não há apenas uma contribuição decisiva à
Literatura Brasileira. E, se concorrestes para tornar maior o espaço da ficção
de Língua Portuguesa, foi precisamente porque não traístes o grande inquiridor cristão que viera para o exame e o reconhecimento da criatura.
Esta Academia, e como uma Instituição do País e do povo que há
muito tempo vos esperava, sente e sabe que cumpriu o dever. Sois o escritor,
em verdade, que confirma o nosso respeito pelos melhores.

748

Discurso do
SR. GENOLINO AMADO
e
Resposta do
SR. HERMES LIMA

Sessão solene extraordinária
do dia 14 de novembro de 1973

749

750

I
DISCURSO DO SR. GENOLINO AMADO

Nesta noite de júbilo, que me propiciou a vossa generosidade, senhores
acadêmicos, sinto, sei, que o mais presente de todos, no salão em festa, é
alguém que se ausentou do mundo; ausentou-se, não o digo morto, pois a
palavra lúgubre sombrearia a memória de quem tanto amou a vida e tanto
soube vivê-la. Alguém que está muito longe, mas que me vê e me sorri de
perto, restituído magicamente à sua luz, à sua força e à sua graça de ser.
Essa presença incorpórea, tão dominadora e magnetizante, bem o compreendeis, é daquele que foi vosso companheiro nesta Casa ilustre e foi o meu
mestre, a quem devo muito da formação intelectual e moral, e de quem me
tornei o confidente, o revisor dos livros, o irmão que, através das cartas,
segundo me dizia, o povoava de Brasil quando na Europa ou na América;
enfim, o meu, o nosso amado Gilberto.
Este momento de poesia vivida também me restitui ao verdor da juventude, na evocação dos primeiros encontros com três de vós, senhores acadêmicos, os que mais cedo se ligaram à minha vida.
Rapazola, avançando no Curso de Humanidades, ia eu passar as férias
em Itabuna. O vaporzinho da Navegação Baiana zarpava de Salvador ao anoitecer, amanhecendo em Ilhéus. Só de tarde o trem me levaria à antiga
Tabocas. A espera e o almoço, na casa simples do Tio João, pessoa ressumante de energia e vivacidade, ainda pobre de dinheiro, porém riquíssimo de
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humor. Caladona, de ar sempre sério e, contudo carinhosa, hospitaleira, a sua
mulher, Eulália, exemplar na devoção ao marido e à prole em começo. Ali
havia um garoto, Jorge, alourado, franzino, de pouco falar, arredio. Eu, dez
anos mais velho, já em tentativas de soneto e cometendo artiguinhos num jornal de Itabuna, bem longe estava de pressentir que o primogênito de João e
Eulália se revelaria o grande romancista do Brasil moderno, escritor-poeta
com a sua original e poderosa ficção traduzida em quase todos os idiomas e
em todos os continentes.
Outros dois baianos, que enobrecem a Academia, prosadores de alto
valor e figuras da maior expressão no quadro político e jurídico do País,
conheci-os, a eles que são autênticos mestres do Brasil, quando ainda ignorados calouros, como eu, com receio de trote, na iniciação do curso superior.
Pedro Calmon, que se tornaria autor de tantas obras consagradas na
Literautra, na Ciência Jurídica e na Historiografia, professor catedrático e
diretor de Faculdade, magnífico Reitor, deputado federal, ministro da
Educação e Saúde, representante do Brasil em congressos internacionais,
presidente do Instituto Histórico, Pedro Calmon só contava então com um
título – o de ter apenas dezessete anos, título pelo qual trocaria, creio eu,
todos os que hoje o ilustram. Corria março de 1920 e em diáfana manhã de
Salvador nos apresentamos um ao outro, na Faculdade de Direito. A inteligência transparecia-lhe no olhar, a elegância inata no aprumo do porte e nas
maneiras de boa estirpe, o gosto de viver, e conviver, no sorriso fácil.
Naquela translúcida manhã, também veio a mim, ou fui a ele, não
recordo qual a iniciativa, mais um novo colega, da mesma idade, igualmente
de finura nos modos, gentil nas palavras, mas com certa sisudez aparente, no
tom, no rosto. Sisudez enganosa, desfeita assim que começamos a falar e lhe
percebi, na delícia da conversa, o talento despretensioso e a natureza franca.
Explicou-me que sua cidadezinha natal, no sertão, era Livramento do
Brumado. Adorei o topônimo. Bonito, sonoro, um quê de poético.
Livramento do Brumado... Só depois compreendi que a denominação do
lugar se ajustava ao moço, com a bruma de aparente sisudez na fisionomia,
porém com a vocação de amar a liberdade, espírito aberto às ideias novas e
generosas do tempo, incapaz de se prender a teorizações justificadoras da tirania política e da injustiça social. Viria ele a ser, precocemente, catedrático do
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Direito que naquela manhã principiávamos a estudar, jornalista e escritor de
primeira ordem, diretor de Faculdade, parlamentar de projeção, secretário da
Presidência da República, ministro do Trabalho e do Exterior, primeiro-ministro e, por fim, ministro do Supremo. Mas, quando o conheci, no
madrugar da carreira marcada pelo mérito intelectual, pela bravura, honradez
e coerência, no começo da Travessia, título do seu inédito e admirável livro
de memórias, que tive o privilégio de ler nos originais, então, era só – e é ser
tanto! – Hermes Lima.
Em nossa turma, bem pequena, formávamos um quinteto, completado
por Adalício Nogueira, poeta promissor, depois um luminar da magistratura,
chegando ao Supremo, e Nestor Duarte, que se fez romancista dos bons,
autor, de estudo notável no campo da Ciência Política, professor de Direito e
parlamentar brilhante. Unia-nos a mesma admiração por um terceiro-anista,
moço extraordinário, de singular inteligência e firmeza de caráter, com o sinete das figuras excepcionais, prenúncio do grande e injustiçado brasileiro que
se devotou heroicamente à luta de modernizar e democratizar a Educação no
País, aquele que nos orgulharíamos de ter como confrade, se não perdesse a
vida quando já próxima e certa sua eleição para a Academia. Sabeis de quem
falo: Anísio Teixeira.
Dos cinco fraternos calouros, dois se contrastavam. Nestor, bonitão,
semblante de linhas simétricas, nariz aquilino, dentes perfeitos, no corpo a
harmonia de um deus em escultura helênica. Eu, magriço, cabeçudo, pescoção
curto e fino, cara espinhosa e de salientes maçãs. Feio, sim, bem feio, como
soem ser os Amados, até que de cabelos brancos, parecem – tiro por mim –
uns velhotes bem simpáticos...
E houve ocasião em que Hermes fez brincadeiras à custa de minha diferença com o Nestor, diferença ainda maior porque ele se vestia e penteava
bem, eu com desalinho nas roupas e grenhas rebeldes. Tanto que, um dia,
ouvi Donana dizer à Iaiá, minha irmã mais velha: “Estou doida que Genolino
dê para namorar. Assim talvez se arranje melhor.” Todavia, Hermes é que
tinha namorada, moçoila do curso normal no Educandário dos Perdões.
Certa feita, não podendo ir ao encontro marcado com a garota, pediu ao
Nestor que a prevenisse. Ora, uma semana depois, os três no jardinzinho da
Faculdade, à beira do tanque em que dormitava um pequeno jacaré, Hermes
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explodiu: “Seu Nestor, noutra eu não caio. Você não me leva mais recadinhos
a namorada nenhuma. A menina agora só tem um assunto – Nestor para cá,
Nestor para lá, que é feito do Nestor?, quando é que ele aparece? – Um enjoo!
A partir de agora, vou no seguro. Quem há de levar recado meu é o Genolino.”
Por um instante, amuei. Mas, depois, rompemos juntos em boa gargalhada. Porque – parece incrível! – os jovens de então gostavam de rir e não
tinham vergonha da sua alegria.
O rapazinho de dezessete anos, em quem o senso de humor já prevalecia, é hoje o septuagenário que, embora num fardão solenérrimo, se mantém
jovial. E feliz porque a Academia lhe concedeu a Cadeira 32, a de tantos autores predispostos ao riso e com os dons de o suscitar nas suas criações literárias.
Veja-se o patrono, Manuel Araújo Porto-Alegre. Iniciador do nosso
Romantismo, em companhia de Gonçalves de Magalhães, não o contaminou,
como no outro, aquela tristeza, mais escrita do que sentida realmente, dos que
lançaram no mundo europeu a revolução inspiradora. Não o atingiu o spleen
de Byron, moléstia de muitos, nem cultivou a melancolia lamartiniana, mal de
que padeceu, ou fingia parecer, Magalhães, como indicou ao intitular de
Suspiros Poéticos e Saudades e sua obra deflagradora do movimento no Brasil.
Num paradoxo, Porto-Alegre adquiriu renome com a arte em que
falhou seu verdadeiro talento. Arquiteto, pintor e desenhista dos melhores,
além de excelente diplomata, não foi bom poeta. E poeta que nem soube
refletir a novidade romântica, pois a sua produção de versejador tem um tardio cunho classicista, contraditório com as ideias inovadoras que auxiliou a
divulgar na revista Niterói. O pouco de apreciável que ainda se lhe descobre
nos poemas, de Brasilianas a Colombo, é a aceitação da temática nacional ou
a força descritiva de certas estrofes, com o pincel do pintor ajudando a lira
do vate.
A sua propensão ao humor bem a denuncia o fato de que, embora
tenha produzido tragédia e drama, o patrono da Cadeira 32 também se aventurou a escrever uma sátira teatral e três comédias. E a Martins Pena deu estímulo para levar à ribalta as facetas cômicas dos nossos costumes. Por fim, não
é de se esquecer que Porto Alegre foi diretor de A Lanterna Mágica, periódico satírico e o primeiro no Brasil a utilizar caricaturas.
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A Cadeira tutelada por quem deveria ser literalmente merencório e não
o foi, essa Cadeira tem no seu Fundador, Carlos de Laet, o nosso maior satirista, o mestre sem par da zombaria combatente, mobilizando toda a força
intelectual, toda a enorme erudição, todo o profundo conhecimento do idioma, ao serviço de convicções por que se batia a rir, a escarnecer, a polemizar
com prodigiosa veia epigramática.
Homem de tradição, tradição na Política, na crença, nas Letras, adversário do Republicanismo, como do Agnosticismo, Protestantismo, Positivismo e outros “ismos” que lhe faziam ferver o sangue católico, e por fim adversário do Modernismo antiacadêmico, até quem não o aprecie pelo que defendeu há de lhe apreciar o ardor, a pertinácia e a coerência da sua longa peleja.
Não é nos versos de moço, nem nos sutis artigos de Em Minas, obra do refúgio nas montanhas, ao tempo da perseguição florianista, nem é mesmo no
obstinado labor do magistério que se vê a marca reveladora da sua singular
figura humana. Foi à imprensa belicosa que ele deu a vida da sua vida, até os
derradeiros dias de ancião. Carlos de Laet, o matador – chama-o Assis
Chateaubriand, ao lhe escrever o elogio fúnebre. E acrescenta que no grande
humanista, filólogo e crítico de Religião, admirou sobretudo o polemista que
esgrimia com estocadas de gênio.
Alceu Amoroso Lima o definiu como “o nosso Chesterton”. Sim, ouso
ponderar, um Chesterton com o mesmo catolicismo ironizador, mas sem a
poesia devaneante do inglês, gordo meninão com a cabeça nas nuvens. Laet,
realista, de prosa seca e sem divagações, atingia o alvo com setas letais, embebidas no veneno da mofa. Eis um sinal da sua concisão na dialética irrespondível. Ao afirmar Afrânio Peixoto que no Brasil só Rui Barbosa sabia português, Laet argumenta: “Das duas uma – ou o Sr. Afrânio sabe Português ou
não sabe. Se ele sabe, Rui não é o único; se não sabe, não pode julgar se Rui
sabe.” E eis um exemplo de sua presteza sardônica. Ao ouvir Laet fazer, em
aula, restrições ao transformismo darwiniano, um aluno aparteia: “Ora, professor! Papai disse que nós descendemos do macaco”. E Laet, de pronto –
“Não me interessam questões particulares de sua família.”
Contudo, raramente zombava à toa. Os motejos eram a alegria das suas
zangas. E as zangas vinham-lhe das convicções teimosas. Quando o admirável
Elmano Cardim proficientemente dirigia o Jornal do Commercio e me convi755
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dou a escrever ali o rodapé dominical, aproveitei o ensejo para buscar, nas
amarelecidas coleções do velho órgão, os folhetins de Laet. Deliciou-me a leitura. Se já bem mortas as questões que discutia, permanecera bem viva a graça
candente do comentador.
Ao ironista magistral, piedoso no culto da sua fé e impiedoso com os
inimigos dela, fiel no amor à Monarquia e inexorável no rancor aos maiorais republicanos, sucedeu Ramiz Galvão, também devoto da Igreja, mas
condescendente com os incréus, também monarquista mas resignado com o
fim do Império.
Laet, agressivo, irreverente. Ramiz, a placidez e a circunspecção. A
seriedade intelectual de Laet conduzia-o à troça militante. O seu pacífico e
gravebundo sucessor dedicou-se a fainas de erudição alheias aos debates da
época. Aos oitenta, Laet ainda fazia rir com os seus escritos sobre as pessoas e
os assuntos então no cartaz. Aos dezenove, Ramiz publicou O Púlpito no
Brasil, com dois séculos de sermões escolhidos e examinados pelo saber precoce e pela precoce paciência de um autor que fugia às brincadeiras da juventude. E, assim, longe do que se lhe agitava ao derredor, continuou a ser, vida
afora, aquele que compôs a Biografia de Frei Camilo de Monserrate, o
Vocabulário Etimológico, Ortográfico e Prosódico das Palavras Portuguesas
Derivadas da Língua Grega , e o Catálogo da Exposição de História e
Geografia do Brasil. Remodelador da Biblioteca Nacional, presidente do
Instituto Histórico, professor emérito e o maior helenista do País, chegou a
nonagenário como foi rapaz, sempre se eruditando e sempre fechado no
aspecto, doce na voz, gentil nas maneiras, mas sem se lhe perceber um fugidio
sorriso na boca encoberta pelos coerentes bigodes brancos.
No discurso de posse, disse Viriato Correia que, desejoso de aligeirar
o elogio do antecessor, foi à procura dos seus parentes mais chegados a fim
de colher uma anedota qualquer, um instantezinho de humor que lhe houvesse desenrugado a fronte. Não havia. Ramiz Galvão partiu deste mundo
sem anedotas. Ninguém da família se lembrou de um gracejo seu, uma sátira,
uma pilhéria.
Viveu, morreu, sem rir? Não creio. Os que nunca riem são, em geral,
cruéis, inclementes. Deles é que saem os fanáticos, os tiranos, os inquisidores,
os policiais torturadores. Galvão era bom, ameno, tolerante. E imagino que,
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de noite, no silêncio do gabinete, o helenista que traduziu o Prometeu
Acorrentado de Ésquilo ia buscar na estante o seu Aristófanes e, lendo-o no
original, que gostosas risadas, as desconhecidas risadas humanizadoras do
scholar carrancudo.
Deixo, porém, o sábio de fisionomia austera e majestoso porte porque
me faz sinal, impaciente, pronto a se introduzir no discurso, um diabrete do
Jornalismo, da Ficção e da Arte Cênica, miúdo e buliçoso como os elfos da
mitologia nórdica, geniozinhos de traquinagem que Shakespeare simbolizou
na figura de Puck, em Sonho de uma Noite de Verão.
Capeta em forma de gente, Viriato Correia é a antítese do seu antecessor. Ramiz estreia, aos dezenove anos, com estudo pesadão sobre Oratória
Sacra. Correia, aos dezesseis, com artiguetes de humorismo e ironia num jornal maranhense. Galvão só escreveu peçazinhas insossas para festa escolar.
Correia, copioso autor de comédias e burletas para o grande público. Ramiz,
sem imaginação. Viriato, o fantasista dos contos com que principia a vencer
na Literatura. O primeiro investiga a História do Brasil a sério, escrupuloso e
enfadonho. O segundo só vê no passado o pitoresco e o romanesco, lançando-se a reconstituições graciosas, nem sempre fiéis, em livros de habilidoso
divulgador. E também no teatro, com “A Marquesa de Santos”, o seu triunfo
maior, dentre as vinte e sete criações aplaudidas pelas plateias que divertiu,
encantou, comoveu.
Que gigante de trabalho, na imprensa, na produção de ficcionista e
comediógrafo, em volumes de historiador ligeiro, até no magistério, o pigmeu
de nome bem mais comprido do que o corpo, Manuel Viriato Correia Bayma
do Lago! E com seu tamanhinho de Pequeno Polegar, foi na Literatura o primeiro bom vovô das nossas crianças. Inicia em 1908, antecedendo a Lobato, a
publicação de suas numerosíssimas historietas infantis, deliciosas e edificantes.
O elfo intelectual do Maranhão teve uma namorada esquiva – a
Academia. Merecendo-a, sofreu derrotas após derrotas, até que, enfim, ela se
entregou ao que foi mais laborioso e paciente do que Jacó à espera de Raquel.
E eleito, dizia, redizia, ao teatrólogo que tanto admirou quanto estimou:
“Candidate-se, Joracy, candidate-se”. Tal qual Joracy fez comigo, pela afeição
que nos prendia. O maranhense ao carioca, o carioca ao sergipano, pretenderam dar o voto... e deram a vaga.
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Doador foi sempre na vida, até na morte, aquele a quem tenho a honra
de suceder. Em Joracy Camargo, a cabeça criadora seguia os impulsos do
coração generoso. E eu já o sabia um bom quando bati minhas primeiras palmas ao autor de talento, na representação de “O Bobo do Rei”.
Foi em 1931, na Pauliceia, ao fim dos seis anos que lá vivi, anos de iniciação na Imprensa e na Literatura, ao abrandar-se o efervescer do
Modernismo. Jovem redator do Correio Paulistano, até que a Revolução de
30 suspendesse o jornal, via ali Menotti no apogeu, líder do movimento renovador, com Oswald de Andrade. Via Cassiano oferecer a esse movimento a
contribuição original da sua bela poesia densa de Brasil. Via Cândido Motta
Filho, inteligência bem moça, na revelação da sua agudeza crítica. Só não via
dramaturgos e comediógrafos em meio aos rebeldes.
O teatro diferente de então resumia-se ao de Brinquedo, travessura
carioca de Álvaro Moreyra e Luís Peixoto, esbanjando fantasia. Algum
tempo depois é que Oswald escreveu “O Homem e o Cavalo”, “A Morta” e
“O Rei da Vela”, tentando uma revolução na Dramaturgia brasileira, porém
principalmente no processo, na técnica, na forma, com um hermetismo perturbador que desprovia de apelo popular as ideias e os intentos inovadores,
revolução extemporânea, sob o já avelhantado influxo de Alfred Jarry e dos
surrealistas franceses.
Ledor de Bernard Shaw e outros que sarcasticamente demoliam nas
suas peças os conceitos e preconceitos do capitalismo opressor, propondo
reformas sociais, surpreendia-me a omissão do tempo novo no teatro nosso,
teatrinho de costumes, em que a presença da realidade se reduzia à exploração
burlesca das aperturas sofridas pela pequena classe média.
Então, vim a conhecer Joracy. Foi, repito, em 1931, na estreia paulistana de “O Bobo do Rei”, sua primeira obra de real valor, premiada, aliás, pela
Academia, a do seu encontro feliz e duradouro com o estupendo intérprete,
Procópio Ferreira. Se me deleitou o diálogo, com paradoxos wildeanos, se
apreciei a construção das cenas que conduziam ao desfecho verossímil, também me impressionou a temática, de cunho social, buscando na indigência
dos morros as figuras de Pinguim e Picolé, portadoras de alegria ao solar de
milionários blasés. O amor ao próximo refletia-se na criatividade artística. Era
o prenúncio da consagração do autor e do ator, em “Deus lhe Pague”.
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Não foi só na plateia que aplaudi “O Bobo do Rei”. Foi também no
Diário de São Paulo, como crítico teatral. O comediógrafo agradeceu e logo o
afeto nos ligou. Assim, numa noite de garoa, convidei-o a cear em restaurante
boêmio. Bom vinho, bom macarrão, boa conversa. E Joracy me confidenciou
uma ideia que lhe bolia e remexia por dentro. Era a de transformar um mendigo em protagonista de comédia dramática, porém mendigo que fosse mais
um presenteador do que um pedinte, pobre diabo com a riqueza espiritual
dos anjos e também com a astúcia de um Maquiavel; no adro da igreja, ao
invés de suplicar esmolas, em tom lamurioso, diria galanteios às damas ricas e
beatas, cordial e animador com toda a gente.
E não tardou a peça, de sensacional triunfo no Brasil e no exterior.
Dir-se-ia que outras de Joracy, com menor sucesso, contêm personagens mais
convincentes, entrecho mais plausível, conjunto mais harmônico. Ainda assim,
“Deus lhe Pague” a todas supera, porque foi pioneira. Acertadamente, o
ensaísta Décio de Almeida Prado lhe atribuiu a significação histórica de haver
estendido o alcance da comédia brasileira, trazendo aos palcos nacionais um
reflexo, embora longínquo, das preocupações provenientes da revolução russa e
da crise econômica universal. Com “Deus lhe Pague”, acentuou, olhamos, bem
ou mal, para o mundo contemporâneo. Olhamos bem, creio para o mundo
novo e para o novo Brasil. Adonias Filho, de tanto valor na crítica literária
quanto na obra de ficção que já o projeta além das fronteiras. Adonias, em seu
discurso recebendo Joracy neste salão, salientou que “Deus lhe Pague” trouxe
ao nosso Modernismo a Dramaturgia que lhe faltava. A peça coincidiu com o
advento dos romances nordestinos e com eles colheu, ainda que de outra
forma e noutro campo de observação, a fala e o sentir popular.
O Joracy tão humano, que já se anuncia em “O Bobo do Rei”, revelou-se
em “Deus lhe Pague”. Redimir um vulto simbólico da miséria extrema, levar às
ovações de todas as plateias um sofredor anônimo das sarjetas, foi o que ao dramaturgo pediu a sua alma piedosa. Mais do que num pensamento político
socializante, a comédia inspirou-se na simpatia natural, sentimental, do autor
pelos desgraçados. Talvez sob a influência russa de Tolstoi, não sob a de
Lenine. Em lugar do Marxismo, o Cristianismo em sua fonte, a dos Evangelhos.
Todavia, seja qual for a motivação que se lhe atribua, o teatro de Joracy
revela uma consciência atuante, que apreendeu e exprimiu os anseios da
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época, expôs os desequilíbrios sociais, denunciou os prósperos exploradores
da pobreza desarmada, fez da cena um veículo de contestação aos privilégios
da minoria, que ninguém ainda se atrevera a questionar diante das plateias.
Tem um quê de contraditório a predileção de Joracy por um gênero de
Literatura que se baseia em conflitos existenciais. Quem criou tantas personagens, grotescas ou patéticas, que se digladiam no entrechoque dos sentimentos
e das situações, foi a mais conciliadora das criaturas. No cuidado constante de
não aborrecer ou decepcionar alguém, ia a extremos pitorescos. Na edição
especial que a Revista da SBAT dedicou à sua memória, conta Luís Peixoto
uma historieta que me afirma autêntica e bem retrata o Joracy que não queria
causar desânimos. Em resumo, foi assim o episódio...
Certa vez, apareceu-lhe um rapaz com pistolão grosso: carta da
presidência da República. Trazia-lhe uma peça, pleiteando que a lesse. Pois
sim – respondeu o que jamais acertava a dizer não. Dias depois, volta o moço
e Joracy: “Parabéns. Esplêndidos os três atos.” E o autorzinho em projeto:
“Quer então me recomendar ao Procópio?”. Joracy, quebrando o corpo: “Sem
dúvida... Mas, por que não reduz a comédia a dois atos? Ainda ficaria melhor.
Se fizer isso, recomendo.” O rapaz concordou e ao fim de uma semana reapareceu com a condensação feita. Após leitura às pressas, Joracy: “Agora,
sim! É coisa boa! E seria ótima num ato só. Tal qual no teatro grego. E
introduza um coro, ouviu?”. Novamente o rapaz aquiesceu. E tornou com
texto que não ia além de algumas páginas. Joracy folheou-as e: “Que maravilha! Você conseguiu transformar a peça em verdadeira sonata. Estou notando que sua vocação é de músico. Vá por mim. Entre no Conservatório e há
de ser um violinista de primeira!”
O rapaz saiu, sumiu. Muitos e muitos anos depois, um cidadão amadurecido avistou Joracy na rua, aproximou-se, bateu-lhe no ombro. E: “Mestre,
recorda-se de mim? O que lhe trouxe uma carta do presidente. Segui o conselho que me deu. Agora sou o violino spalla na orquestra do Municipal.”
Até sem querer, Joracy fazia o bem. A vida é que, no começo, o tratou
mal. Carioca da gema, dos que vêm de lares modestos, educação com esforço,
casadinho aos dezenove anos, recorreu ao ganho miúdo e incerto da imprensa
para sustentar a mulher e os filhos que surgiam. Logo o atraiu a criação teatral. A ninguém interessou a sua primeira comédia, “Fruta do Mato”. Insistiu,
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na ânsia de melhorar a situação do bolso. E eis que, em 1925, estreia na
revista, mas de parceria com autor já encaminhado. A seguir, um sucesso,
com obra toda sua, também revista. E outra mais, de boa aceitação. Os títulos de ambas testemunham a paciência jovial do lutador: “Me leva, Meu
Bem”; “Calma no Brasil”.
E o comediógrafo? Mesmo com a frustração da tentativa inicial, foi
teimando, à espera de obter um apoio. E em vão. Finalmente, o ator-empresário Jayme Costa aceitou um original seu. E só porque Joracy, num truck,
apresentara a peça como francesa, que havia traduzido. A história, de um
humor pungente, contou-a Raimundo Magalhães Júnior, que tanta coisa do
passado pesquisa e esclarece, disfarçando na fluidez e na limpidez da prosa a
canseira da investigação.
A segunda comédia de Joracy já lhe foi pedida, não oferecida com o
amargor de um estratagema irônico. Abria-se o caminho a “O Bobo do Rei”
e a “Deus lhe Pague”. E ora divertindo, ora comovendo, Joracy escreveu 32
comédias. E seis revistas, uma opereta, várias peças infantis, duas novelas e
muitas peças radiofônicas, além de argumentos cinematográficos.
Se no último tempo do viver reduziu a produção foi porque à defesa
dos direitos autorais se devotou de corpo e alma, o corpo combalido e a alma
guardando a energia de jovem. A essa defesa serviu com o fervor de um paladino, também com a dialética mais convincente e a diplomacia mais sedutora.
Nos congressos internacionais sobre o assunto, ninguém o suplantava, conquistando a admiração geral. Sua morte foi profundamente sentida pelas associações arrecadadoras do mundo inteiro, solidarizando-se com a SBAT, da
qual foi Joracy, por toda uma década, o presidente eficientíssimo, abnegadíssimo. Eleito seu presidente de honra, já certo do fim, não abandonou a causa. A
derradeira vez que o vi de pé foi no meu apartamento. As vésperas de novo e
irrecuperável derrame, sugeriu-me uma reunião com Raymundo Faoro, o jurista de tanto mérito e o pensador político de Os Donos do Poder. É que, integrando Faoro o Conselho Federal de Cultura e havendo ali matéria de direito
autoral a ser debatida, queria apresentar os pontos de vista da SBAT.
Já tudo exposto, com a brilhante colaboração do seu fiel amigo e companheiro de luta, Daniel Rocha, Joracy provou um imprudente licorzinho,
levantou-se devagar, apoiando-se na bengala. Um gesto de adeus. Sorria.
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É assim que o acalento na memória. Não o que depois encontrei no
leito, alheado da vida que lhe sumia, ou, consciente, procurando ocultar, disfarçar, a dor angustiosa. Esta noite, o que vejo na recordação é o Joracy que
me sorriu pela última vez.
Minhas senhoras e meus senhores,
Venho reunir-me aqui, como novo confrade, a velhos companheiros da
Literatura, da Imprensa e do Ensino, todos com o seu feitio próprio, diferenciados ou até distanciados pelas ideias políticas ou pelas predileções estéticas,
porém todos participantes da mesma aventura que os solidariza – a da vivência intelectual. E se viver é muito perigoso, como advertia Guimarães Rosa,
ainda mais o é na tranquilidade aparente de quem escreve ou dá lições.
Todavia, a melhor lição do mundo, no correr dos tempos, talvez seja a dos
que só têm por si a força do espírito e com ela resguardam, contra os materialmente poderosos, os valores da civilização. Nos três quartos de século que
já completou a Academia, quantas vicissitudes, que tormentas, que mutações,
que entrechoques de ideologias e de armas, no País, na terra inteira!
Entretanto, permaneceu altiva, serena, inviolada, a cidadela cultural que fundou o maior de todos nós, pobre e obscuro de origem, mas que trazia no
cérebro a lâmpada do gênio literário.
Sei que a Instituição de Machado de Assis tem o destino de exprimir
no plano da inteligência a unidade nacional. Congrega autores brasileiros,
como brasileiros, sem os distinguir por sua procedência, sem os eleger num
critério de representação por Estados. Ainda assim, perdoem-me uma vanglória. Porque, neste momento, me é imperioso proclamar que, modéstia à parte,
sou sergipano. Sou da província minúscula em território e imensa na contribuição às Letras do País, às ideias criadoras e à crítica, ao estudo da nossa formação, ao conhecimento do idioma, ninho de filósofos e filólogos, de poetas
e ficcionistas, de historiadores e jurisconsultos, o rincão de Tobias Barreto e
Sílvio Romero, que este Solar da Cultura consagrou um dos seus patronos e
um dos seus fundadores. Reino de magia em que vivi a infância, a saudade me
reconduz ao meu Sergipe nesta hora feliz.
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Senhores acadêmicos,
Sou recebido por vós em data que me diz ao coração. Num 14 de
novembro veio ao mundo o que amou e desposou Donana, o inesquecível
Melchisedeck Amado, o amado velho Melk. Velho?! Apenas expressão de ternura. Jovem foi até o fim da vida. E que vida! A de um herói no afã de conseguir, em ambientes de pobres recursos econômicos, os meios necessários ao
conforto do lar, à completa educação dos filhos, tantos e tantos, esquecendo-se de si para assegurar bem o futuro deles. Melk, de multiformes labores, que
frequentemente o afastavam de nós, e que era, na volta, a alegria chegando, a
festa dentro de casa, em Itaporanga, em Aracaju, em Maroim, em Ilhéus, em
Itabuna, em Salvador.
Conheceis, pelas memórias do seu primogênito, quanto o seduzia o
Teatro. E por que me fiz teatrólogo, porque teatrólogos foram o patrono e
quase todos os ocupantes da Cadeira 32, com a única exceção de Laet, cujo
humor, aliás, se afina com o de Shaw, preferi a data de hoje, a data do velho
Melk. E a vós, senhores acadêmicos, agradeço a escolha com que me honrastes e que agora me permite descer desta tribuna com o pensamento alteado
até onde está aquele que via nos filhos nascer a luz da aurora.
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Sr. Genolino Amado,
Há cinquenta anos caminhamos juntos, ora mais perto, ora mais distante, desde a Faculdade e desde a casa em que a extraordinária mulher que foi
Donana me augurou um lugar na amizade e no afeto do clã dos Amado.
É uma pura alegria receber-vos hoje na Academia Brasileira de Letras
até onde vos elevou o merecimento de vossa obra. Mais que repouso do guerreiro, aberta às correntes literárias, tão somente ciosa de um estilo adequado à
representatividade, que lhe advêm de sua missão e de seu passado, no seio da
Academia não se embota o dom da criação nem o de sentir e interpretar o
presente. Os livros e o labor dos Acadêmicos não cessam de figurar na corrente vital do espírito brasileiro. A Academia consagra, não amortalha.
Ao longo do caminho de nossa geração, a experiência vivida foi-nos
ensinando a estimar as consequências de guerras devastadoras, de invenções
memoráveis, de revoluções proféticas, enfim, de trevas e alvoradas, que do
nosso fizeram um século tumultuoso mas palpitante de perspectivas.
Duas conflagrações mundiais, a primeira contemporânea de nossa adolescência, a segunda de nossa mocidade, abriram sulcos de controvérsia e contestação por onde continuam a correr o sangue e a esperança dos homens.
Influências, orientações, dúvidas e angústias surgentes da sociedade abalada
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em seus fundamentos, converteram-se em quinhão compulsório das consciências pela instantaneidade do relacionamento entre povos e indivíduos.
E, contudo, segundo observastes em Um Olhar sobre a Vida, é sempre
a esperança que alenta e desafia, “só a esperança”, escrevestes, “é realmente
ameaçadora, combativa, terrível pela coragem e decisão de agredir ou resistir”.
Mas porque ardemos em rivalidades, polêmica será também a esperança e,
portanto, o ofício de cada homem ameaça convertê-lo num beligerante. Uma
tempestade varre a terra, recordais em Vozes do Mundo, tempestade no grande e no pequeno, a envolver-nos em atmosfera de incertezas.
De vós, entretanto, jamais se dirá que sois um beligerante. O senso do
humano, o irresistível pendor de compreender situam vossa personalidade na
posição de equilíbrio que na lucidez encontra seu ponto de apoio. Lembro-me do vosso ensaio – A Esfinge e a Bailarina – o gesto alado da moça desfiando a majestosa inutilidade do movimento. Dizeis: “Mesmo que a ação
não represente nada para a vida, sem ação a vida não se representa”, pois “um
gesto minúsculo enche mais o deserto do que um bloco imenso que se imobilizou no areal”.
Sois um mestre do ensaio, da crônica e do memorialismo. O personagem central de vossos escritos é a vida. Acontecimentos, episódios, figuras e
símbolos entram e saem da vida e lhe dão cor, sentido, extensão e a vida
nunca é a mesma sem deixar de ser ela própria. Vossa sensibilidade, vosso
talento de escritor captaram da lida de viver, sentir e lutar momentos supremos, o sumo das experiências, a tensão dos nervos e o arfar do coração. Daí o
segredo do perene valor literário de vossas crônicas espalhadas pelo jornal e
pelo rádio. Quero referir-me, de modo especial, às Crônicas da Cidade
Mararvilhosa. Interpretadas por César Ladeira na Rádio Mayrink Veiga,
tanto sucesso alcançaram que sugeriram a André Filho a famosa marcha, hoje
o hino da Guanabara.
De fato neste Rio de Janeiro de todos nós, encontrastes a matéria
humana e social para as finas, penetrantes observações que cintilam no labor
do cronista a surpreender costumes, gestos, modos de ser e de pensar, a paisagem, o jeito de viver e a vivacidade carioca. Há três décadas, o Rio era diferente. Curtia-se uma vivência mais espontânea, mais livre para se comunicar, a
estrutura urbana não sufocava tanto e as diferenças sociais, menos ostensivas.
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Podíeis, então falar em “Os inocentes do Leblon” do “heroísmo carioca” ao resistir, no caminho do trabalho, às seduções do sol, do mar, da floresta. Agravou-se a tarefa de ganhar o pão de cada dia em metrópole tão atropelada de problemas e automóveis. A sobrevivência custa mais caro, mais domínio e organização a riqueza. Enfim, conforme já prevíeis na década de quarenta, a gente moderna só procura na alegria do corpo ou do espírito vantagens
de ordem prática. Temos de viver no clima social do progresso afluente proporcionado pela tecnologia e pela automação. Mas deixa estar. O homem é a
medida de todas as coisas. Ele fará prevalecer sua medida sobre o desencadeado mecanismo. Máquinas são para servir ao homem, não a uma minoria, mas
a todos o homens.
O aprazimento de estar no mundo pode acontecer a qualquer hora e,
de fato, fostes encontrá-lo numa tarde de verão, em que o sol “esvoaçava
sobre a cidade como um pássaro de fogo”, no livro que, ao acaso, retirastes da
estante. Era Machado de Assis. Ao fim de breve trecho, já vos sentieis num
clima suavíssimo a que vos restituia a arte do velho bruxo segundo relatais
nesta página magistral:
A prosa quebradiça, um tanto cambaleante, não escorria como a caudal amazônica de Alencar, nem estortegava num clamor de Paulo Afonso como na
cachoeira lírica de Castro Alves. O seu movimento era o de uma pequenina
cascata de serra, descendo medrosa, a tropeçar nas pedras, límpida e fria.
Limpidez que propriamente não quer dizer claridade, mas transparência.
Frieza que não vem de mármores parados, mas de águas fugitivas. Nesse
mundo translúcido perdia-se a noção da cor. Nessa atmosfera mágica amornavam-se todas as ardências. O velho e grande Machado de Assis corrigia a
natureza, submissa à vontade criadora do escritor. E fiquei a pensar que prodígio de vigilância sobre si mesmo, de alerteza mental e de contenção nervosa,
representa essa obra machadiana, tão contrária às sugestões do trópico, tão
dominadora de suas influências, realizada num desafio permanente ao meio
físico e aos seus reflexos na alma do brasileiro. Imagino o mestiço de sangue
escaldante, cuja infância conheceu os calores ferventes do Morro do
Livramento, que trabalhou na estufa de uma tipografia, que de roupa escura e
colarinho duro ia para o forno de uma repartição do governo e terminava o
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seu dia enfurnado num canto da Garnier, onde os luminares do tempo suavam
Literatura. Tudo isso devia perturbar-lhe a cabeça, mexer-lhe na sensibilidade,
esquentá-lo, atordoá-lo. A cidade, ainda com suas vielas coloniais, era uma
caldeira, um panelão infernal. Por toda a parte, gente de casemira pesada,
bufando sob a canícula. Rangendo nos trilhos, o bondinho de burro, que levava o romancista para o Cosme Velho, ia arrastando também todos os rumores
da terra abrasada, rumores de samba, de carnaval, de população foliã e gritadora, de carnalidade excitada pelo verão, de condoreirismo literário, de oratória equatorial. O bafo e o berreiro das ruas entravam com Machado de Assis
na casa onde ele ia passar a noite escrevendo.
Muitas e muitas vezes, essa noite era ainda mais quente do que o dia.
Mas, no domínio da própria fadiga, esse tímido herói das aventuras solitárias
do espírito compunha os seus livros finos e frígidos, sem perder um instante o
senso de harmonia, renunciando ao pitoresco depois de ter visto com os olhinhos míopes o colorido imenso do Rio, afastando a ênfase depois de passar a
tarde em conversa com sujeitos enfáticos, contendo a exuberância para atingir
ao equilíbrio de um ateniense.
De vez em quando, como um geyser fervido a espoucar numa planície
escandinava, o calor do sangue e da cidade saltava para a página escrita. E
então a brasa de uma referência aos braços de uma mulher bonita, ao estremecer de um desejo adolescente, arde num trecho de conto ou de romance. Mas
é só. Essa faísca que bastaria para incendiar o matagal de outros estilos, logo
se apaga na relva orvalhada da prosa machadiana. O seu fulgor é o de um carbúnculo calcado no fundo negro do chão queimado pelos calores da terra,
para brilhar depois, milagrosamente transfigurado, na fria luz de um diamante. Foi um drama telúrico o que se desenrolou na cabeça de Machado de Assis
para que a sua obra surgisse onde menos se podia esperar por ela.

Esse homem predestinado, literariamente singular, contido e fechado
sobre si mesmo, que foi Machado de Assis, distinguia-se positivamente do
brasileiro que, segundo vossa observação, só é respeitoso de lugares
comuns quando escreve ou discursa, mas na conversa é de uma irreverência
soberba e gratuita.
Sois, na verdade, como João do Rio, como Lima Barreto, um cronista
desta cidade, na qual a gente não sabe onde a praia acaba e começa a rua, e
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de cuja convivência recolhestes tantas figurações do labutar carioca, as preferências que cobrem a personalidade de seu povo, a começar pelo carnaval e
pelo futebol.
Seguia a guerra seu curso ainda indeciso quando surdo rumor iniciado
com a semana, entrou a pressagiar coisas graves. Um Tribunal de penas iria
pronunciar decisão da qual passou a pender emocionada expectativa. Afinal,
reunido secretamente, em longa sessão como convinha à importância da matéria, eis que o portal da Corte se descerra e, agora, eu vos dou a palavra:
Um rumor de passos viera do recinto sagrado. Gemem trincos, rangem gonzos, abre-se a porta principal. A solenidade do momento impõe-se a todos.
Há um silêncio espectante. Mas logo se desencadeia o alarido quando a sentença é proclamada. Os jornalistas precipitam-se escadas abaixo, numa
sofreguidão cinematográfica. Tinem e retinem campainhas de telefone.
Trepidam os prelos. Estrondejam microfones. Preparam-se manchetes de
letras imensas.
E foi assim que o Rio veio ontem a saber que o Sr. Drolhe da Costa
não pertence mais ao quadro de referees da Federação Metropolitana. Porque
todo o gravíssimo acontecimento, que abalou a cidade, que encheu colunas e
colunas, que tomou o tempo das estações de rádio, que absorveu a atenção de
meio mundo, inclusive de homens de letras, altos funcionários do Governo,
individualidades representativas da elite social, se reduziu a uma decisão em
torno deste personagem singular que ora recebe aclamações consagradoras e
ora pateadas ultrajantes – o juiz de uma partida de futebol.

Claro, a dimensão humana do Rio não se resume a isto, a cidade é aberta, convida à alegria, pois o Rio tem juventude. É dessa graça, dessa vitalidade
carioca que vossas crônicas guardam o sabor, o colorido, a espontaneidade.
Em Vozes do Mundo fulgura uma série de ensaios primorosos de que
destacarei os dedicados a Bernard Shaw, a André Gide e a Pirandello.
O jogo dos contrastes, luz e sombra, a luminosidade às vezes paradoxal
das análises projetam os atributos assim do gênio como da vivência com que
autores e obras interpretaram e clarearam a realidade.
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Em Bernard Shaw, além do escritor, de cujas peças saltaram para a
humanidade tantas figuras poderosas, provoca vossa admiração o realista,
portanto, “uma criatura absurda, segundo esclareceis, para os que só veem o
mundo através da nuvem ilusória de lugares comuns que a rotina e os prejuízos vão interpondo entre os olhos e a realidade. Era um homem sem romantismo, enamorado da razão e da ciência. Eis por que pareceu uma criatura sem
juízo”. Nesse demônio jovial habitava “um velho puritano que seria capaz de
embarcar numa caravela para fundar num continente novo uma pátria nova”.
Realmente, predominante é a vocação do grande escritor para construir e
reformar. Se seu “humour truculento” move-se como rolo compressor contra
preconceitos e formas estabelecidas, para compreendê-lo, segundo assinalais,
“é preciso procurar os seus confessados motivos de desgosto”, pois “é através
de declarações de guerra que faz declarações de amor”. Assim, no propósito
de “explicar como uma mulher pode ser pura, quando as condições de vida
lhe permitem o luxo da pureza, põe em cena um prostíbulo. Para explicar o
milagre maternal de uma dama leva-a a viver entre bandidos”. Eis por que as
pilhérias de Bernard Shaw, já o haviam notado, têm um sentido austero e suas
piadas são sermões.
Discorrendo sobre André Gide, indagais de que Gide se pretende
falar pois são muitos, nas infinitas mutações de sua força humana de inteligência e de sensibilidade. Desenhais sua figura complexa, desconcertante, de
anjo sensitivo e, ao mesmo tempo, frio demônio racionalista que “vivendo o
próprio mistério parece sempre tão simples e tão lógico no puro cristal de
sua arte”. É claro e difícil de compreender. Na obra de Gide, assinalais, “o
que anda, o que se agita não são os personagens, são os conceitos, as fórmulas, as teorias, as interpretações da alma”. Protótipo de homem inteligente,
assim o explicais:
[...] quando digo inteligente, não falo do criador, do imaginador, do inspirado. Falo do homem que compreende, do homem que critica, do espírito que
disciplina intuições, “experiências, impulsos, sentimentos, fantasias, ideias
apanhadas no ar, nessas iluminações repentinas do gênio; que disciplina tudo
isso à fria razão coordenadora, simplificadora, vivendo e entendendo a vida
para explicar a vida”.
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Agora, Pirandello. Esse é nosso velho conhecido. Estou a lembrar a
visita que ambos lhe fizemos, no Municipal de São Paulo, aí pelo fim da
década dos 20, onde uma companhia italiana representava algumas de suas
peças. De estatura meã, cavanhaque petulante, olhos acesos, seu rosto tinha
espantosa mobilidade. Disseste-lhe que ali estávamos para saudar o Shakespeare moderno e ele sorriu feliz. Mas, então, deixastes cair o reparo: “Há uma
diferença, Shakespeare nunca foi senador.” Reagiu como se houvesse recebido
uma estocada. Explicou que o assassinato de Meteotti provocara crise moral e
política tão profunda que se sentiu no dever de ajudar o Governo, aceitando a
nomeação para o Senado, pois temera o pior.
“Naturalmente, o Sr. é admirador de Bernard Shaw”, concluístes, apertando-lhe a mão.
“ Colega”, respondeu.
Notais, de logo, que em Pirandello sua própria vida, sua personalidade são
alheias à obra que escreveu. Pirandello é professor, preparado para afirmar ou
negar, porém na Literatura recusa-se sempre a concluir. Escrevestes: “Cada uma
de suas criaturas, tem uma certeza própria e diferente e, por isso mesmo, uma
dúvida imensa paira sobre essas certezas que se contradizem e a verdade oscila
como uma lâmpada trêmula, cuja luz se inclina de um lado para outro, ao
sopro de qualquer afirmação ou negação.” È, como dizeis, um puro homem
de letras, que cria pelo gosto de criar, pelo recreio do espírito, pelo sabor da
aventura intelectual.
Tem fôlego de ensaio vosso prefácio de 1942 à versão brasileira de
Zadig. A obra voltairiana parecia de destino encerrado, como o destino do
século XVIII, porque, são vossas palavras,
[...] expressão de um tempo e de uma luta, ao fim dessa luta e desse tempo
já não tinha outro sentido que o da arte realizada. O dom de influir fora
trocado pela arte de encantar. A força transformara-se em graça.
Desaparecido o antigo conteúdo que tanto pesava em cada linha, as suas
páginas ficaram tão leves como papel de seda. Perdera-se até a marca inicial
da criação. Tão cheia de intenções quando apareceu a pequenina obra
demoníaca, tornara-se quase inocente.
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Esquecera-se que Zadig “foi um momento da consciência humana”.
Mas, nos idos de 1942, a treva nazista ameaçava cobrir o mundo, e, segundo
acentuáveis, “da própria Europa criadora da ideia do indivíduo e da liberdade
humana saía uma filosofia em que se anunciava a decadência do Ocidente e se
restabelecia o predomínio dos mistos sobre os dados obtidos pela investigação e pela análise. Declarou-se a morte do espírito cartesiano”.
Semelhante a esse era o quadro intelectual, traçado por vossa pena, na
Babilônia de Zadig onde
[...] não havia lugar para o sutil raisonneur, o pesquisador da Natureza.
Diante dele, temíveis e dominadores, erguiam-se os mitos sagrados. Contra a
razão investigadora invocava-se a autoridade dos bonzos, detentores e distribuidores exclusivos da Verdade. Os magos, em comunicação com o Infinito,
recebendo-lhe as revelações eternas, desprezavam e oprimiam o espírito curioso que procurasse atingir por si mesmo ao conhecimento do relativo, do terreno e do humano. O homem de sabedoria, impotente e insignificante, só tinha
por função o ornamento das festas e o recreio do Príncipe.

Desse modo, a significação política de Zadig atualizava-se, porque,
assim concluístes, “se o dogma se impõe ao argumento ou à análise científica,
o analista ou o argumentador terá de ser uma vítima lógica do dogmatismo
instalado no poder”.
A revelação imediata em vossos trabalhos é do talento de escritor, a
capacidade de exprimir, o sentido da cor e do peso das palavras. Esse talento
já está presente no primeiro de vossos contos intitulado “O Homem e a
Frase”, datado de 1927, cujo período inicial tem a graça de um achado literário: “Andava solta a alegria pela terra quando José Ferreira foi reassumir as
funções de escriturário no Ministério após os meses de licença a que lhe
deram direito dez anos de impecável burocracia.”
O tom luxuriante desse conto de estreia logo cede à limpidez e à energia de um estilo que agarra gente, ideias, sentimentos e paisagens com a segurança dos mestres no ofício de escrever.
É o dom de maturidade literária palpitante em vossa colaboração no
Correio Paulistano , em plena força nas crônicas irradiadas da Cidade
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Maravilhosa e nas que se seguiram nos jornais, modelos aclamados do gênero,
e tudo culmina em O Reino Perdido, o mais recente de vossos livros. Essas
histórias de um professor de História constituem verdadeira criação literária
pela beleza das evocações, pelo poder de fixar a juvenilidade dos alunos e
também a circunspeção de professores e funcionários, a vivacidade, o movimento e os contrastes respirantes na atmosfera da escola. Entre esses contrastes estava o do professor – o mundo todo brigando na maior guerra da
História e ele a lecionar a História que morrera: “os porta-aviões e os cruzadores em Guadalcanal, eu com as trirremes gregas, ofensivas e contraofensivas
motorizadas nas estepes russas, eu a pé com as legiões romanas. O pó dos
séculos mortos cobria a sangueira do presente nas aulas às meninas.”
Esse rio adolescente deixaria de correr um dia, pois, são vossas palavras
de despedida,
[...] transformou-se num lago cristalino sobre o qual me debruço quando
quero rever as de cova no queixo, as de pinta no rosto, as de olhar sonso, as de
feições abertas, as estabanadas e as manhosas, as baixotinhas de busto erguido,
as esguias ainda sem ondulações de seio, as de franja na testa, a de tranças, as
de cabelos revoltos, a com a pelúcia de pêssego no antebraço, as meninas sempre meninas da Escola, as meninas que me reaparecem na ilusão de um abril
que se foi, as reencontradas infantas do meu reino perdido.

Estais em vossa casa, Sr. Genolino Amado. Sede bem-vindo.
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É com o maior desvanecimento que venho ocupar a Cadeira 9, para a
qual fui eleito por vossa generosidade.
Domingos José Gonçalves de Magalhães, o Visconde de Araguaia, é o
patrono da Cadeira, Carlos Magalhães de Azeredo o seu fundador, e Marques
Rebelo seu segundo ocupante.
Nasceram todos três no Rio de Janeiro. Assim também eu. Só o destino poderá dizer e espero que o faça o mais pausadamente – se é, esta, uma
“Cadeira cativa” de nossa cidade.
Pouco devo dizer sobre seu patrono e de seu fundador. No admirável
discurso aqui pronunciado em 28 de maio de 1965, por ocasião de sua posse,
Marques Rebelo fez-lhes o elogio da maneira mais esplendente. Diria apenas
do visconde de Araguaia que, sem abrigar grande admiração por sua poesia,
talvez em consequência de minhas próprias deficiências, não posso deixar de
louvar o seu desejo de trazer à nossa Poética novos temas, afastando os motivos de inspiração clássica, que, para ele, nada mais eram do que “antigos e
safados ornamentos de que todos se servem e a ninguém honram”. Aprecio,
ainda, a Confederação dos Tamoios, rude reminiscência de meu tempo de
secundarista, mas importante por ter dado valorização ao Indianismo e à
temática nacional.
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A posição de Araguaia parece-me indiscutível como introdutor do
Romantismo no Brasil e renovador de nossa Literatura.
É que os criadores da ação intelectual não são necessariamente seus
melhores artesãos. Distinguem-se por seu carisma, por sua força de persuasão
e por sua capacidade de liderança e, sobretudo, pela coragem com que enfrentam a inércia do pensamento e combatem o conservantismo, o qual, ciosamente entrincheirado em irremovíveis estabelecimentos, opõe-se às aventuras
do espírito, propiciadoras, muitas vezes, do progresso humano.
Penso, assim, que a obra de Domingos José Gonçalves de Magalhães
responde ao prognóstico feito por Francisco de Sales Torres Homem, ao
ensejo da publicação, em 1836, do livro Suspiros Poéticos e Saudades, e
expresso na Revista Brasiliense: “Esta produção de um novo gênero é destinada a abrir uma era na Poesia brasileira.”
É com ternura que evoco Magalhães de Azeredo, velho amigo da família de minha mulher. Poeta bem maior, imagino-o em Roma, onde viveu
quase toda a sua vida. Não quero recordá-lo no momento em que o conheci,
já alquebrado pelos anos e pela dor de sua apaixonada viuvez, mas revê-lo em
outros tempos, quando moço, belo e combativo, se lança na arena literária da
Itália, estuda Leopardi, publica seu melhor volume de poemas, Odes e
Elegias, e tenta repetir a iniciativa de Carducci nos seus versos bárbaros, procurando adaptar à métrica latina a prosódia brasileira.
Nada importa que a iniciativa não tenha frutificado. O contexto da
época não permitia a liberdade da métrica e da rima e, ademais, obedecíamos
aos rigores da versificação parnasiana, que não pôde superar.
Vejo-o também brilhando nas tertúlias literárias do Café Greco, junto à
Piazza di Spagna, ombreando com D’Annunzio, a quem tutelava, atônito
frente à Santa Teresa de Bernini, na Igreja de Nossa Sra. da Vitória, em San
Pietro in Vincoli, ou então na Basílica de San Clemente e em tantos outros
sítios que constituem a minha constante peregrinação quando vou a Roma.
Do mesmo modo, à noite, como manda Eugênio de Castro, vagando pelos
logradouros despovoados da cidade e procurando destrinçar-lhe a alma! Na
Piazza de Santo Inácio, cujo décor goldoniano tem a graça leve de uma paisagem veneziana, na Piazza dei Populi, no mesmo local onde séculos atrás quinhentos cavalheiros multicolores esperavam Lucrécia Bórgia, a futura duquesa
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de Ferrara, ou então em Santa Maria del Monte, deixando que se perca no
horizonte o seu fino olhar de esteta.
Magalhães de Azeredo, o amigo de Machado de Assis. Surpreendente
amizade entre dois varões parados pela idade, pelas origens sociais e pela distância, unidos apenas pelo ideal literário. Amizade que nos deixou correspondência que permite aprofundar a análise psicológica de dois escritores.
Marques Rebelo se situa na linha de Manuel Antônio de Almeida,
Machado de Assis e Lima Barreto, e ainda, dos que, como Otávio de Faria,
fazem do Rio o cenário de sua dramatologia. Na visão vertical de nossa cidade, Marques Rebelo vai mais fundo e supera os seus antecessores.
Seus personagens, provenientes de estratos sociais diversos, quase sempre de um submundo social e, por isso mesmo, não submetidos a restrições
de caráter convencional ou ético, na grande maioria são seres conformados,
até mesmo satisfeitos com seus medíocres destinos. São cariocas, no que de
mais típico poderiam sê-lo então: funcionários públicos, militares reformados,
artesãos, comerciários, operários, mata-mosquitos, domésticas, atarefadas
donas de casa, a viver todo o drama mensal de orçamentos deficitários, do
pagamento aos prestamistas, das contas espetadas na quitanda da esquina ou
no padeiro impaciente.
“É preciso pagar o Seu Salomão. Ele já veio hoje, que era o dia marcado. Eu pedi desculpas” – diz D. Veva em “Na Rua D. Emerenciana”, cujo
fecho é um dos que mais fundamente mostram a sensibilidade de nosso grande escritor. Não me furto a citá-lo: “Seu Azevedo continuou: ‘Não a deixou
sozinha. Pense bem. E os filhinhos?’ D. Vera espantou os olhos para Seu
Azevedo, emudeceu. E quando pensou nos seus cinco filhos, aí é que ela viu
mesmo que estava sozinha, e de mãos para os céus começou a gritar.”
É ainda o caso de Oscarina, que Jorge, o futuro sargento Gilabert, para
seu tormento, conheceu num “mafuá de Botafogo, defronte da barraquinha
das argolas”, o de Jonas Madureira da Silva – “Madu na intimidade matrimonial” –, o coronel que, achando uma espiga a comissão que a revolução vitoriosa à qual aderira convictamente ia lhe dar, “voltou para a rede, tirou a pestana até a hora do lanche, quando papava mingaus de maisena, araruta, milho
verde ou canjiquinha”.
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Os personagens de Marques Rebelo existiram e ainda estão vivos.
Reproduzo o diálogo que recentemente travei com um “carioca da gema”,
trabalhador de boa qualidade, eventual companheiro de condução na volta
do Fundão:
– “E sua filha?”, perguntei.
– “Nunca me deu trabalho. Nada de amiguinhas, só vai ao cinema aos
sábados, com o namorado e a mãe.”
– “E o filho?”
– “Está fazendo tempo pra sentar praça. Quer ser cabo. Um cabo
ganha muito, Seu Doutor!, um menino muito bom, só um pouco perturbado
pelas novelas.”
Mas não só os pequenos burgueses compõem o mundo de Marques
Rebelo. Também os marginalizados, como Teixeirinha, que “vive de expediente” e se torna o proxeneta da Risoleta de Marafa, a qual “se perdera com
um soldado e não achou jeito de voltar novamente para ama-seca, dormiu
com um e outro e caiu na vida”.
Há ainda outro aspecto em que Rebelo é inigualável. O da descrição de
quarteirões menos chiques e barracos, e da alma generosa da gente modesta
no Rio e de suas vicissitudes. Cito, de A Estrela Sobe, o seguinte trecho:
Seu Martim, que era bem mais velho que a mulher, caiu de cama, entrevado.
Assim viveu dois anos sem trabalho, mal protegido pelos patrões ou por
algum amigo mais dedicado. Depois de sua morte, D. Manuela não ficou ao
desamparo. Mudou-se para a casa de uma comadre viúva e sem filhos, que
alugava cômodos. A casa ficava numa ladeira na Saúde. Estreita, iluminada a
gás, um lampião aqui, outro lá em cima, a ladeira calçada à antiga, com grandes pedras desiguais que um capim raquítico parecia separar. Quando chovia,
transformava-se numa cascata que impossibilitava o acesso. Comprimiram-se
as três no quarto da comadre... D. Manuela para se aguentar pensou pois em
meter a menina no asilo e voltar para a sua vida de solteira. Mas a comadre
dissuadiu-a. Casa tinha, precisava era para fazer a comida e o resto...

Maravilhosas as suas descrições do carnaval.
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Massa compacta povoada sob densa nuvem de pó que os pulmões não sentem absorver, os carnavalescos cumprem o seu dever molhados, gotejantes no
calor descomunal, impulsionados pela orquestra infatigável, com a cadência
ora acelerada ora dolente dos seus requebros, com o fragor sincopado dos
pés no assoalho.

É um baile do Clube dos Laranjas. Do High-Life, atração de tempos
idos, reminiscência secreta de muitos hoje encanecidos, diz Rabelo – e com
que veracidade – : “Há tipos que só encontramos no High-Life, porfiando as
mais das vezes a mesma fantasia que mais os singulariza; durante o ano todo
desaparecem de nossa vida, como se morassem em outra cidade, ou vivessem
enfurnados e somente no carnaval se soltassem.”
Também do carnaval de rua:
A avenida é um mar de foliões. Serpentinas cortam o ar carregado de éter.
Rolam das sacadas, pendem dos fios, unem com os seus matizes os automóveis do corso. Sai da frente! Sai da frente!... O grupo de cartolas empurra para
passar, com a corneta que arrebenta os ouvidos. O chão é um espesso tapete
de confetes. Há uma loucura de pandeiros, de carros, de chocalhos.

Como me recordo desse tempo, hoje tragado pelo nosso violento processo social. Vejo com tristeza a nossa festa popular pouco a pouco substituída por atração cada vez mais distante de suas origens autênticas e ameaçada
por isso mesmo de soçobrar na maré do comercialismo televisionado. Ah!
Como me lembro das madrugadas de cinzas, nas quais grupos de jovens – as
faces desfeitas pelo cansaço acumulado, últimos foliões no tríduo – entoavam
o Quebra-Quebra Gabiroba, e o término do baile do Palace Hotel era prolongado pela canção que Chiquinha Gonzaga deixou! Ó Abre Alas, enquanto
que a luz não se apagava sem que se cantasse, última rodada, esta obra-prima
da canção popular brasileira, espécie de hino da boêmia nacional que Noel
Rosa e João de Barros compuseram, As Pastorinhas.
Eis que, sem o desejar, deslizei da apreciação de Rebelo para a reminiscência própria. Por ter pisado os mesmos caminhos, amado as mesmas gentes,
árvores, flores, pássaros, mar – mar, pássaros, flores, árvores e gente de nosso
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Rio –, foi com a mais funda emoção que li ou reli a obra de Rebelo e procurei perscrutar as veredas de sua personalidade.
A obra e a vida de Marques Rebelo são uma só realidade. Raramente
terá conseguido um escritor de gênio tão bem transferir para a sua prodigiosa narrativa a própria experiência, sua “intuição acumulada”, seja a
memória subconsciente, ligada ao meio psicológico e físico onde se passaram as fases críticas da formação de qualquer agente criador e sempre presente no ato da criação.
Assim, porque nasceu no Rio e aqui curtiu a vida, nossa cidade permeia
a produção de Rebelo a tal ponto, que Luciana Stegagno Picchio, professora
de Literatura Portuguesa em Roma, refere-se a ela desse modo: “O verdadeiro
personagem de Marques Rebelo é a cidade, o Rio que vive física e simbolicamente nos seus contos e novelas tanto quanto no seu primeiro romance.”
A expressão só é verdadeira porque Marques Rebelo, na sua cuidadosa
técnica literária, é um romancisca egocêntrico. O Rio não é uma simples moldura para seus personagens, torna-se parte integrante de seu discurso literário.
Participa deste e estabelece com aqueles uma ligação que corresponde a uma
total integração.
Marques Rebelo pressentiu a transformação por que passaria o romance no mundo ocidental, caracterizada pela perda da impulsão nas suas formas
clássicas; realizada lentamente, a renovação procurou tirar do romance as suas
características antropomórficas. Iniciada com a fase naturalista, atinge plena
eclosão com Kafka, James Joyce, Sartre e Camus. Alcança sua melhor expressão atual com Robe-Grillet, Nathalie Saraut, Michel Butor, James Baldwin e
Angus Wilson.
Observa-se esta evolução no próprio romance policial. Neles, aspectos
de evidência passaram a desempenhar papel tão importante quanto o dos
decifradores dos crimes com que se envolvem. Do detetive que se baseia na
indução – é o caso de Sherlock Holmes –, passou-se à dedução obtida a partir de provas materiais – como Hércule Poirot –, ou então, só se concluiu a
investigação criminal quando houver sido encaixilhado o suspeito às condições reais de sua existência – como o faz Maigret.
É mais provável que a mudança tenha sido causada pela transformação
da sociedade humana, através do aparecimento da civilização de consumo (a
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civilização das coisas) – na qual a tendência é dar preferência aos objetos
em relação ao homem e onde o homem coletivo, vale dizer, o homem
médio representativo da massa, esmaga o homem indivíduo. O romancista
atual procura opor ao executive tecnocrata anti-humano o anti-herói mais
do que humano.
Na verdade, o desejo de desmitificar o personagem é uma expressão do
espírito de nosso tempo, no qual o pensamento humano perde a sua tendência antropocêntrica, e assume atitude antropofágica, da qual o existencialismo
que leva ao egocentrismo é uma constante.
A desmitificação de que falo é uma tônica de Marques Rebelo. Seus
personagens são anti-heróis.
Longe de mim querer enquadrar Marques Rebelo em qualquer categoria de escritor. Quando Pedro Dantas analisa Marafa, o primeiro romance de
Rebelo, em seu prestigioso rodapé literário, sente-se este lisonjeado, mas surpreende-se com a afirmação de que o romance – da maior dramaticidade e
profundamente humano – “constitui-se de dois contos se entrecortando”.
Anota então em seu diário:
Poderíamos responder que não existe uma forma para o Romance; se tomarmos um grande romance do século XVIII e um grande romance deste século,
quase nada têm de comum, como se fossem coisas de gênero diverso. É que
mesmo um romancista pode achar para seus romances os mais diferentes
caminhos e processos.

*****
Na verdade, o uso da língua é impecável em Marques Rebelo. Mágico
da técnica literária, sabe multiplicar as abordagens que dá à sua narrativa. A
afirmativa de Mário de Andrade de que “na dialogação Marques Rebelo é
absolutamente incomparável”, pode induzir a erro. É o que acontece ainda
com Luciana Stegagno Picchio, quando diz: “Seus personagens não são descritos; apresentam-se por si mesmos dialogando.”
Tomemos a figura de Clarete, do conto “Felicidade”, de irônico happy
ending:
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Houve tempo em que Clarete se chamava simplesmente Clara. Tinha então os
cabelos compridos, pestanas sem rímel, sobrancelhas cerradas, uma magreza
de menina que ajuda a mãe na vida difícil e um desejo indisfarçável de acabar
com as sardas que lhe pintalgavam as faces e punham no narizinho arrebitado
uma graça brejeira.

Clarete desmente a afirmação da ilustre mestre italiana.
É verdade que o diálogo é sempre perfeito na sua naturalidade e na sua
comunicabilidade:
– Pagou o Seu Francisco, Filoca?
– Paguei Seu Pedro, o recibo botei na sua mesa, não viu?
– Não, mas vou ver. Seu Aragão mandou o salitre?
– Está no porão.
– Bem, e os pequenos, como se portaram hoje?
– Doró fez uma bruta manha e o Edgar azucrinou meus ouvidos batendo
latas no terreno todo o dia.

Mas também a descrição:
A casa era no Trapicheiro, velha casa de feitio colonial, no centro do terreno
plantado de árvores frutíferas, mangueiras, sapotizeiros, laranjeiras, mamoeiros, uma caramboleira, sobretudo, de ramaria tão basta que nela os pássaros
faziam ninhos sem que se distinguisse nenhum.
Cinco sacadas de ferro trabalhado para a frente com azulejos portugueses, um varandim ao lado, porão alto e escuro, reservado aos brinquedos nos
dias de mau tempo, dela se ouvia o murmúrio seco do rio, fio d’água que descia do morro, esbarrando nas pedras cinzentas.

O que nos legou Marques Rebelo é uma peça integral. Um bloco de
quartzo que como este aguça nosso desejo de procedermos à sua análise estrutural. Como o cristal de rocha, resistirá à ação do tempo.
* * * *
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Foi em Vila Isabel, num sobrado parecido com o do Trapicheiro, pois
seus pais eram representantes da burguesia imperial em vias de desaparecimento, que nasceu, no dia de Reis de 1907, Eddy Dias da Cruz, conhecido
de todos nós, amigos, admiradores e leitores como Marques Rebelo, pseudônimo literário com que deu vida a Oscarina.
É violenta a reação de Eduardo, seu narrador autobiográfico de O
Espelho Partido, ao esdrúxulo prenome: “Que é um nome? Que pandemônio
de contradições não polarizam as sílabas que nos marcaram, sílabas que não
pertencem à matéria original, fonemas de discutível euforia que nos foram
impostos como ferrete?”
É o que se encontra no diário de Rebelo, no dia 13 de janeiro de 1936.
Garoto da vila, o espírito gavroche que ainda conheci no Bulevar vai
impregná-lo durante toda a vida. Na infância, terá como nós todos, meninos
do Rio, conhecido seus locais de maior encanto: o Alto da Tijuca, a Boca do
Mato, Paquetá, onde seus pais tinham propriedade, o Parque do Barão de
Drummond, a Quinta, o Jardim Botânico, o Leblon com seus cajueiros e
pequenas dunas, local onde a colônia britânica instalara seu clube campestre,
o Rio de Janeiro Country Club e tantos outros... Partíamos em verdadeiras
expedições familiares, madrugadoras, das quais só chegávamos à tarde ou à
noitinha, exaustos, pais, tios, irmãos e primos, aqueles jurando nunca mais
repetir o feito. “Paquetá não me pega mais!” disse um de meus tios. Ou
então, mais brejeiramente, furtivamente, gazeteando as aulas, o que era perigoso por causa das partes e por isto mais apetecedor.
Começou então a conhecer o Rio, pelo qual se ensarilhou, e que tão
vivo encontramos nos seus contos e romances, no período de entre as duas
guerras de que fala Eliot, caminhando inexoravelmente para a sua sina de
megalópole anti-humana.
Uma parte de sua infância, Rebelo a passou em Barbacena. A meiga
cidade mineira é outro traço comum em nossas vidas, pois nela passei
momentos inesquecíveis: uma convalescença difícil e meses de convivência
com Georges Bernanos, de quem diria Rebelo, com a sua ponta de ironia:
“Bernanos andou por Pirapora, não sei se apanhou malária, mas agora vive
em Barbacena e um dos seus costumes é escrever nas mesas de café. O Bar
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Apoio é o ponto preferido para escrever sobre a França, sobre Cristo e
sobre os católicos...”
Foi em Barbacena que Marques Rebelo aprendeu a escrever, pois a ler
já o fizera, sozinho, aos cinco anos, decifrando o Tico-Tico ante o pasmo de
suas tias.
Foi também ali, posso quase jurar, que pela primeira vez seu coração
bateu mais forte ao ver um rosto de mulher. É o caso de uma jovem alemãzinha, que ponteará depois na figura de uma menina estrangeira, em vários dos
seus contos. Lá também viveu o drama do jogador não realizado e do frustrado torcedor de futebol, o qual foi – ah! como o compreendo... – um dos interesses maiores de sua vida, iniciado quando o pai o levou pela primeira vez ao
campo do América, camisa rubra, cujos feitos e desventuras ocupam lugar de
destaque em sua vida. Foi em Barbacena que lhe deram a ler uma Bíblia, leitura constante de um agnóstico impertérrito. Em suas notas, a dimensão do
choque que lhe foi a revelação do Livro Santo é marcada pelo laconismo da
entrada em seu diário: “1919, 1.º de abril. A Bíblia!”
Rebelo nunca se esquecerá de Barbacena. Ao rever a cidade, cerca de
vinte anos depois, sofre a nostalgia de um grande apaixonado: “A Barbacena
verdadeira, de terra batida, terra que o vento levantava em turbilhões, a
Barbacena que amei, esta ficou no passado, perdida, mas cantará ainda no
fundo do meu coração.”
Voltando ao Rio, inicia seus preparatórios, estudos feitos em grande
parte em livros franceses. O Comberousse para as matemáticas, o Ganot-Maneuvrier na Física, entre outros.
Preparatórios! Recordo-me com exatidão fotográfica da primeira vez
que me dirigi à Rua Larga para prestar exames no Externato de Pedro II e iniciar o caminho da universidade. Um santinho no bolso, uma caneta-tinteiro,
pareciam-me as únicas armas que levava para um combate desigual, pois do
outro lado da arena encontravam-se os monstros sagrados do ensino nacional.
Prova escrita pela manhã, lanche apressado e mal digerido no café em
frente, depois prova oral à tarde e, por fim a longa e angustiosa espera do resultado. Que emoções terá passado Marques Rebelo na ocasião? Lembro-me
bem das minhas...
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Rebelo não terá tido dificuldades em ser aprovado. Todo bom estudante é também um bom leitor e ele o foi infatigável desde cedo: “Meu pai tinha uns duzentos volumes na estante de ferro que ficava no corredor.” Leu-os
todos quando era menino.
Data do fim do período secundário de estudos o seu desejo de se tornar escritor.
Terminados os seus preparatórios, Marques Rebelo matricula-se na
Faculdade de Medicina, talvez para agradar ao farmacêutico Dias da Cruz,
seu pai. Da sua passagem nessa instituição, não há grandes vestígios, mas certamente ela o marcou. Possivelmente, nela adquiriu o jargão preciso de suas
metáforas científicas: “Tide, Otílio, Sebas... bactérias das camadas anaeróbias
da cidade, deles era a noite, a Lapa, o Mangue, a fermentação do meretrício,
da malandragem e da batota.”
Não terminará o curso médico e começa a trabalhar no comércio. A
prática de vendedor de eletrodomésticos terá sido fator importante para a formação de sua experiência. Desconheço as razões de sua decisão. Talvez desejasse instintivamente multiplicar a sua faixa de conhecimentos com as gentes,
para melhor poder escrever, pois seria como escritor que viria a se realizar.
Como um fogo-fátuo, aparece e desaparece na vida literária do Rio de
1926, com a publicação de um poema na Para Todos, revista dirigida por
Álvaro Moreyra, das poucas que aceitam a contribuição de jovens autores
ainda desconhecidos. O poema tem sua importância, porque já o assina com
o pseudônimo que o imortalizará. Mas não se sente capaz de escrever como
deseja. Lendo, rascunhando, rasgando todo trabalho que faz, põe-se em compasso de espera, e, espera.
É este também o momento em que, atraído pelo Movimento
Modernista, inicia correspondência com o grupo “Verde” de Cataguazes.
Deste evento nasce uma das mais belas constantes da vida de Rebelo: sua
amizade com Francisco Inácio Peixoto. A ele se liga “como jamais fizera a
outro amigo”.
A convocação para o serviço militar o atinge. Incorporado à tropa do
Forte de Copacabana, vive experiência marcante, que força a sua comunhão
com os mais variados tipos humanos. No momento da baixa, incidente dramático se produz, que irá modificar o curso de sua vida. É forçado a atraves787
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sar um fosso, sobre o trilho da estrada de ferro: “Trilho enferrujado, pouso
casual de muita ave marinha, de rachado grito, que nele deixava também a
mancha branco-esverdeada de seu guano” – é o que nos conta.
O sargento comissionado grita: “Outro!” O seguinte da fila era Rebelo.
Passo-lhe a narração do episódio: “Não atingira a metade do espaço a percorrer, quando um pé falseou. Por um instante, tentei firmar-me no outro,
porém resvalei, vi-me solto no ar, precipitando-me contra uma coisa verde e
trêmula, e o grito dos companheiros conseguiu ferir meus ouvidos.”
Em consequência, Rebelo passou quase um ano convalescente, os primeiros seis meses, de cama. Neste período de forçado repouso brotou-lhe no
espírito o conto “Oscarina”, verdadeiro início de sua carreira literária.
Restabelecido, emprega-se em grande empresa comercial, onde prospera com
evidente remorso interior. Simultaneamente, resolve bacharelar-se em Ciências
Jurídicas, e o fez com atraso aumentado de um ano, pois não pudera, connaisseur, ceder ao desejo de comprar uma linda cômoda antiga, nela aplicando o
dinheiro necessário ao pagamento das taxas escolares da última série.
Sua atividade coloca-o em contato com a classe médica. Daí a perfeição
com que descreve a vida dos propagandistas de produtos farmacêuticos e a do
Dr. Oliveira em A Estrela Sobe. Reside algum tempo em São Paulo. Muda-se
para Belo Horizonte, com a esperança de superar situação penosa. Ali passa
quase dois anos.
Volta para o Rio e sua vida alcança nova dimensão, que lhe trará
melhor estabilidade sentimental:
“– Sem olhar para trás, Luiza?
– Você sabe que sim, meu amor, para a vida ou para a morte, sem
olhar para trás!
E fez-se um silêncio tão tenso na velha praça, que poder-se-ia ouvir os
corações pulsarem.”

Decide-se finalmente, opção que o libertará da rotina comercial e,
assim, despede-se do emprego de perspectivas econômicas promissoras.
Guarda apenas a sua ligação com a pequena indústria farmacêutica que herdara do pai, morto em 1938, e, vai ser principalmente escritor. A vida será difícil, terá de se empenhar em traduções, trabalhar nos jornais, aceitar a função
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de inspetor de ensino, mas que importa? Terá mais tempo para se dedicar ao
que é o seu destino. Feita a escolha, nada mais o tolhe.
Benemérita opção “pela vida que deliberadamente e corajosamente
escolhi” (anotação de 3 de julho de 1943) e que vai permitir o desenvolvimento da segunda parte da obra literária de Marques Rebelo.
Por que segunda parte? É que na verdade a sua obra se compõe de duas
vertentes: na primeira, os contos, novelas, romances e contos infantis; é menos
tensa, mais extrovertida, mais aberta, menos cruel e, sob o ponto de vista da
técnica literária, de composição linear. A segunda, O Espelho Partido. Entre
as duas, os livros de viagens, Cenas da Vida Brasileira (que pertence à primeira fase), Correio Europeu, Cortina de Ferro, livros que pelo seu estilo se
filiam à segunda do mesmo modo que as crônicas, muitas vezes irreverentes
para não dizer causticantes, publicadas principalmente na Última Hora.
Marafa, Oscarina e os Três Caminhos, A Estrela Sobe, Stela me Abriu
a Porta, Rua Alegre, 12 e O Simples Coronel Madureira constituem a obra
mais conhecida de Rebelo. Neles não me deterei. Correspondem aos anos de
vinte e trinta. Só “O Coronel Madureira” foi escrito após 1964.
É a fase na qual Rebelo canta o Rio, não na fanfarra da adjetivação que
a sanha do desenvolvimento torna cada vez menos plausível, nem mesmo no
corte arquitetônico que lhe dá a sua natureza, que não é destruída pela avalanche falaciosa do progresso – para o qual Rebelo tem uma palavra mordaz: “O
progresso quase sempre se resume nisso: onde havia uma linda mangueira, há
uma casa de apartamentos.”
Canta, sim, a “Cidade Maravilhosa” na complexidade de sua arquitetura menor, onde vive nosso povo pequeno variegado na cor, curtindo no sofrimento, despreocupado na sua desesperança, solidário na desgraça, irônico,
poético, cidade de incomparável calor humano, que, em muitos passos, guarda
ainda a doçura do Trapicheiro.
* * *
Certamente conhecia Marques Rebelo o valor de sua obra, realizada
com o esforço do artesão consciencioso.
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A Estrela está composta; “[...] é mister sofrer em cima de cada linha,
enxertar, enxugar os transbordamentos, polir e repolir, tarefa severa e atenta,
que tanto pode durar um mês quanto um ano” (anotação de 2 de outubro de
1939), ou então “transformar o arquitetado em matéria escrita é para mim
extremamente difícil, penoso e duro como carregar pedras” (anotação de 21
de março de 1936).
Rebelo, feito como toda gente, sofre decepção ao ver o sucesso menor
de seus livros em comparação com os de outros autores muito menos cuidadosos em sua ourivesaria idiomática. Raciocina com uma ponta de frustração: “O público brasileiro ainda não acredita no conto, quando é o conto o
que a nossa Literatura tem por enquanto de mais alto!” (anotação de 13 de
março de 1937).
No seu caso, como diferenciar o conto da novela? Terá sentido fazê-lo?
Em Rebelo, aliás, parece-me distinguir-se o conto da novela, sobretudo pela
extensão do texto. É o que ele mesmo deveria pensar, quando diz no intróito
a Três Caminhos:
“Vejo a Lua no Céu”, “Circo de Coelhinhos” e “Namorada” representam
capítulos imperfeitos de três romances tentados, onde cada pequenino herói
estava no seu caminho. Se não os prossegui, não foi por negligência ou incapacidade. Falou mais forte a piedade de não lhes dar destino.

São contos.
Mas, pergunto eu, o que acontece ao término de A Estrela Sobe –
romance – senão a mesma piedade para com Leniza?
Sem estabelecer paralelo entre ambos, de tal modo agigantar-se-ia
Rebelo, parece que o autor mais presente na primeira vertente da sua obra é
Manuel Antônio de Almeida. Não como uma sombra, nem mesmo como
influência significativa. Apenas, creio, como uma inspiração que Rebelo reconhece em demasia “com a ternura de quem paga uma dívida”.
Os tipos criados por Manuel Antônio de Almeida são “gente que vive
sem indagar das coisas, sem complicações, movendo-se no plano de uma existência instintiva” – é o que diz na biografia do autor das Memórias de um
Sargento de Milícias. São do mesmo material os seus.
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Já na feitura de O Espelho Partido, encontra-se a influência nítida de
um dos seus autores preferidos: Jules Renard. Entretanto, moderniza o modelo, com sua capacidade de apagar a marca do tempo pela técnica de cortes e
do retrocesso temporal. Mete de permeio uma sensação de ansiedade episódica, ao mesmo tempo que introduz estórias que poderiam ser autônomas como
a de Catarina – no texto principal. O título, todavia, provém de Stendhal,
para quem “o romance é um espelho conduzido ao longo de um caminho”.
O Espelho Partido é um livro áspero, trilogia na qual encontramos, contudo,
momentos da mais pura poesia, de ternura e de constância admirável. A poesia é simples, soa como um trecho de música barroca e nos chega de sobejos,
onde estão o mar, o amor, as flores, as crianças, as gentes humildes. “Luiza”
– gritei – “e o meu grito foi se misturar no quebrar das ondas, contra as
rocas, como se o meu nome quisesse se transformar em espuma.” Volteia
também numa frase: “Não mais do que um verso, verso do outro mundo,
que veio de repente.”
A ternura, muitas vezes disfarçada em irreverência, se encontra nos trechos de ansiedade, amor e compreensão; a constância, no convívio e na afeição por Luiza, Francisco Amaro, Garcia, Gasparina, Nicácio, Pedro Dantas,
Santa Rosa e Alberto de Oliveira. Compreensão, amor e dedicação equilibram
assim as páginas de consternação, ansiedade e contestação.
O Espelho Partido. Romance? Autobiografia? Romance autobiográfico? Fujamos às classificações; de nada nos adiantariam. Em verdade, é uma
interpretação pessoal de muito do que se passou entre 1936 e 1944 na política nacional, em nosso meio intelectual e no cenário internacional. Nele se
retratam também as origens, os episódios e as personagens que povoam os
seus romances e contos.
Espelho paralelo então? Se o fosse, reflexo aumentado e destorcido?
Partido? Porque o fio condutor da vida modificou-se? Não creio. Partido
porque cada porção só pode refletir uma parte do caminho percorrido? Ou
porque a sua rachadura impediu a formação de uma imagem plena?
São questões a que não sei responder, ainda que pareça mais plausível a
última resposta.
Sei que não foi o temor que deixou anônimos muitos dos participantes
de O Espelho Partido. Também acho injusta a imputação de que faltou sin791
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ceridade ao autor, nele não incluindo passos de sua vida mais íntima. Se não o
fez, razões sentimentais tê-lo-ão impedido. Mas por que deveria tê-lo feito?
Certamente haverá muitas coisas escondidas no baú de suas secretas anotações, que não temos o direito de remexer. Não nos esqueçamos de que o
drama filial de Kafka só se tornou conhecido devido à indiscrição de Max
Brod, que nos parece generosa apenas por havermos dela tirado proveito.
Ao analisar O Espelho Partido, lembremos que é erro estabelecer relação unívoca entre os personagens de um livro e os da vida real, o que é válido
mesmo para a biografia romanceada ou interpretativa. Foi esta, aliás, a falta
cometida por Painter, na opinião de muitos “proustianos” menos afoitos.
Os personagens de um livro são sempre o resultado da deformação que
lhes dá o escritor, conscientemente ou não, por mais que procure reproduzir
o real, do mesmo modo que existe um fator subjetivo inevitável na concepção
que fazemos de qualquer um de nossos interlocutores, até aqueles que nos são
mais chegados. Assim, os tipos de O Epelho Partido são invenções a partir do
real, alcançados pela prodigiosa percepção de Marques Rebelo, oriundos de
sua própria experiência. Com certeza, juntou mais de um dos seus conhecidos
em vários dos caracteres que encontramos no livro.
Foi das mais fortes a impressão que me trouxe a leitura dessa obra.
Renovaram-se as emoções, angústias e apreensões, revoltas e esperanças que,
como todos, experimentei face ao transbordamento das hordas nazistas, à
queda da França, à lenta e odiosa destruição de nossa frota mercante, à
nossa passividade oficial ante o fato, ao herpismo inglês, à resistência soviética e à preparação bélica norte-americana que viria modificar a balança dos
acontecimentos.
A aritmética macabra da guerra de 1939 encontra-se bem expressa nas
páginas de A Mudança e de A Guerra Está em Nós; o trágico cômputo pelo
qual é calculada é impressionante.
* * *
Através das páginas de O Espelho Partido, revivi também o horror que
nutri pelo nazismo hoje extirpado e pelo cerceamento da liberdade, e minha
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repulsa à ascensão do Integralismo e do estadonovismo. O liberal que continuo a ser repensou assim largo e sofrido período de sua vida.
Mas encontram-se ainda naquelas páginas elementos importantes para a
história literária do País. Não posso citá-los todos, pois estender-me-ia demasiadamente. Quero apenas assinalar episódio comovente: a admiração de
Rebelo por Jacobo de Giorgio, em quem encontra, pela primeira vez, o intelectual de escola europeia, profissionalizado tipo que – só agora, quarenta
anos após a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Paulo
– torna-se moeda corrente entre nós. Por sua causa, sente nossas deficiências
de amadores, que todos éramos então.
Contundentes são os comentários de Rebelo sobre alguns de nossos
escritores, nos quais não encontra a precisão e a técnica vernácula que julga
indispensáveis a qualquer obra literária de valor. Homem de palavras inteiras,
terão elas provocado a chistosa reação de Bandeira:
Nisto aparece em cabelo
o novelista Rebelo
que é Dias da Cruz também!
Mais uma voz para o coro,
e foi um tremendo choro.
E vêm os do Norte! E vêm!

Sob certos aspectos, algumas das reflexões de Eduardo levam-nos,
porém, a considerar O Espelho Partido – mudado o que o tempo muda –
como um romance picaresco, dentro do conceito moderno de “picarismo”.
“Eduardo”, “ser em situação”, não é um pícaro como Lazarillo de
Tormes, ou Pablo de Segóvia, de Las Aventuras del Buscòn. É o pícaro contemporâneo e retrata o homem no desespero de sua ansiedade face à decadência social e à sua desagregação emocional. Procura analisar o destino da sociedade e, nela, o seu próprio. Movido principalmente por um desejo de autopunição, reflexo freudiano ou sentimento da culpa de participação, Eduardo
reage contra a falta de autenticidade, o farisaísmo, o nepotismo, a corrupção,
o desbrio, a instabilidade sentimental, para denunciar assim os males e a decadência moral do mundo burguês.
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Talvez mais por isto, do que por ser também um documentário indispensável à história social de um período da vida brasileira, é que considero O
Espelho Partido um livro maior.
* * *
Ao reler e meditar a obra de Rebelo – na qual transparecem apenas
alguns traços de sua vida, ainda que com a limpidez da água que cai de uma
cascata – e ao indagar de seus íntimos sobre os aspectos mais característicos
de sua personalidade, fui a ele me apegando. Assim, aliei a admiração pelo
escritor à ternura pelo ser humano, tanto nas suas realizações, como nos seus
desalentos. Pouco a pouco, vi-me dialogando com o amigo desaparecido.
Não sei quando o conheci. Talvez o tenha encontrado pela primeira
vez nas minhas incursões de jovem estudante à Vila Isabel. Noites de seresta
carioca, estreladas pela presença de Chico Viola, Noel e Mário Reis, nas
quais se iniciava Sílvio Caldas, outro cantor que ainda hoje enternece a alma
do Rio... Talvez nas “batalhas” das Ruas D. Zulmira e D. Luiza ou do
Bulevar, recordação de todos que conheceram o carnaval de então.
Mais tarde, não sei dizer quantas vezes estivemos juntos no Café
Lamas, centenário estabelecimento hoje deliquescente. Era o ponto terminal
de nossas noites e, para mim, de vez em quando, ponto de partida para as
tarefas hospitalares.
Conhecidos desde então, foram seguindo paralelos os nossos caminhos.
Entre as duas linhas, apenas o chão da cidade que amamos com idêntico carinho, e da qual assistimos à descaracterização com igual sofrimento, além do
elo criado pela admiração, a cada tempo, que nutri pelo que Rebelo escreveu.
A intimidade que com ele não tive, vim a experimentá-la agora. Sua
figura me aparece a cada instante, com a marcha, os gestos e o olhar inquieto
– inquietação que as lentes de aumento tornaram mais evidente ainda. Seu
pensamento se fez meu companheiro. Não diria que penso conhecê-lo agora
intimamente, porém, mais de perto. Amável e risonho, altivo, independente,
mordaz e irreverente, de comunicação fácil, capaz contudo de, a cada instante,
se tornar tempestuoso. Meticuloso em tudo: nos seus escritos, nos seus guar794
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dados e até nas contas, tantas vezes difíceis de serem saldadas. Meticuloso até
mesmo em suas amizades.
Tudo isso quiçá possa ser pressentido no seu O Espelho Partido, mas
este não revela certamente a generosidade que marcou a vida do autor.
Quantos não foram os que se socorreram de seu conselho, de seu auxílio e de
sua hospitalidade? Sua casa esteve sempre aberta para conhecidos e desconhecidos; muitos dos nossos melhores escritores começaram sua vida carioca ali
residindo por largo tempo.
Obstinado na defesa de seus princípios, podia se desfazer em ternura e
solicitude perante aqueles que lhas pedissem, abandonando posições se necessário fosse. Entusiasta da Arte verdadeira, é com apaixonada decisão que procura tornar conhecidos os quadros, esculturas e gravuras de artistas novos que
julga merecedores de atenção.
Felicidade, ilusão? Para mim, mercê de Deus, é ela um substantivo concreto. Terá sido Rebelo feliz? Não o sei. Ignoro se a procurou, pois aquilo
que perseguiu foi somente o seu destino, sabendo, porém, como poucos,
espargir afeição e comunhão com os seus íntimos.
Foi alguém de ânimo voltado para o amanhã, de espírito imbuído da
necessidade de justiça social, a alma saturada dos valores que melhor qualificam a condição humana, matéria-prima de um homem verdadeiro.
Serenos terão sido os dias que antecederam a tempestade que o fez
tombar, e, que nunca temeu. Não escrevera: “[...] nenhuma inquietação ante o
mistério da morte, nenhuma...?”
Guardo para mim, como um dos episódios mais enaltecedores do gênero humano, o da dedicação permanente que cercou Rebelo durante as longas
e terríveis semanas de sua lenta agonia, terminada aos 26 de agosto de 1973.
A solidariedade que presenciei no seu apartamento, mais do que tudo, consagra a vida de um homem.
* * *
Senhor Presidente,
Quero agradecer-vos terdes indicado para me receber o Acadêmico Sr.
Francisco de Assis Barbosa. Sua inteligência e seu jovem espírito – que o pra795
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teado dos cabelos tenta em vão contradizer – marcam uma vida da qual a
liberdade de pensamento, a correção das ações e a fidelidade a princípios são
os parâmetros fundamentais.
A Francisco de Assis Barbosa ligam-me os laços de uma velha amizade,
iniciada na devoção comum a Virgílio de Melo Franco e que se torna a cada
dia mais profunda na afeição – que é recíproca – e na admiração que voto ao
seu talento de escritor e às suas qualidades humanas.

Senhores acadêmicos,
Sentir-me-ei bem convosco, porque nesta Casa encontro amigos de
velha data e de mais recente amizade. Sei de vossa cordialidade e conto com a
vossa boa vontade para com as incertezas e falhas do neófito. Espero não desmerecer a vossa ilustre Companhia, a mais ilustre do Brasil.
Lembrar-me-ei, em vosso convívio, dos professores no Colégio
Rezende que aqui estiveram: Silva Ramos, que me ensinou a redigir, e João
Ribeiro, que tanto estimulou o meu pensamento. Presentes, do mesmo modo,
os mestres dos quais mais me aproximei na Escola de Medicina: Miguel
Couto, Aloísio de Castro, Fraga, Austregésilo e Magalhães, companheiros de
meu pai. Terei ainda a guiar-me a lembrança de Joaquim Nabuco e Oswaldo
Cruz, meus heróis.
Conduzir-me-á também a saudade de Hélio Lobo, que cuidou do meu
aperfeiçoamento cultural, enviando-me dos seus postos diplomáticos os livros
nos quais sublinhava trechos mais importantes. A saudade de Manuel
Bandeira, que cantou no encanto de sua poesia a graça – para mim insuperável – de minhas filhas. A saudade de Miguel Osório, com quem tive longas
horas de convivência inesquecível, e, a de Roquette-Pinto, que me ensinou
que nunca é tempo de viver sem admirar.
Senhores acadêmicos, mais uma vez, muito obrigado pela generosa acolhida que me dais.
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II
RESPOSTA DO SR. FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA

Senhor Carlos Chagas Filho,
Aos numerosos títulos e honrarias universitárias e acadêmicas que
transpõem já a casa da primeira centena, conferidas no Brasil e no exterior,
acrescentais hoje a de sócio efetivo da Academia Brasileira de Letras, como
titular da Cadeira 9, sucessor de Marques Rebelo, grande romancista e inesquecível companheiro. Cadeira cativa de cariocas, insinuastes em vosso belo
discurso de posse, que acabais de proferir. De fato, patrono, fundador e
segundo ocupante foram todos cariocas, nascidos na corte imperial ou na
capital federal da Velha República, como vós, carioca da gema, que vindes
receber as insígnias acadêmicas, por coincidência, no dia de São Jorge, cavaleiro andante e vencedor de dragões, um dos santos mais queridos da cidade.
Carlos Magalhães de Azeredo, o fundador, que escolheu para seu
patrono o Visconde de Araguaia, Domingos José Gonçalves de Magalhães,
permaneceu durante 66 anos nessa Poltrona azul, em que sentais. Presença
algo invisível, sobretudo em tempos mais recentes, pois o embaixador e poeta,
amigo de Machado de Assis na mocidade, viveu em Roma a maior parte da
sua existência de nonagenário. Sucedeu-lhe Marques Rebelo, presença de
todos os dias, atuante, como acadêmico e secretário-geral, vivo, bem vivo,
como escritor e como amigo.
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Entre Magalhães de Azeredo e Marques Rebelo há como que um abismo de duas gerações, uma de homens de letras contemplativos e a outra de
escritores militantes, que surgiram no Brasil depois do Modernismo. Na sua
aparência frágil e na sua atitude brincalhona, escondia-se em Marques Rebelo
um temperamento forte que impôs a si mesmo uma severa disciplina de trabalho. De vida privada modesta e limpa, dedicado inteiramente ao seu oficio,
soube dignificar como poucos a profissão de escritor, e em tudo e por tudo
incorruptível, um homem e um artista em plenitude total. Era dos que se
entregavam de corpo e alma a tudo que fazia, nas crônicas, nos contos, nos
romances, nas histórias de Literatura infantil. Mestre da arte de ficção,
descreveu o Rio de Janeiro do século XX com a mesma fidelidade e a
mesma verve com que o fizeram Manuel Antônio de Almeida no século
XIX, no tempo do rei. Era, em suma, como dissestes, um dos maiores
intérpretes da vida carioca, ao lado de Manuel Antônio de Almeida,
Machado de Assis e Lima Barreto.
Desde que adquiriu status de cidade, nasceu o romance urbano no Rio
de Janeiro, com o fluminense Joaquim Manuel de Macedo e o cearense José
de Alencar. Vieram depois Aluísio Azevedo, maranhense, que denunciou a
miséria do submundo dos cortiços; Raul Pompeia, fluminense, com um testemunho pungente, libelo não só contra o ensino arcaico, a palmatória, como
contra a própria discriminação social. O Rio de Janeiro era o centro vital do
País. Daqui tudo repercutia para os Estados. Alfredo de Taunay, que fora
um dos precursores da novela sertaneja, deixou-nos um romance-depoimento sobre a crise financeira dos primeiros anos da República. Do mesmo
período são os romances de Coelho Neto, que focalizam a crise política e a
boêmia literária. O derradeiro romance carioca da República Velha é de
outro maranhense, Graça Aranha. A ambiência das pensões de estudantes, a
pobre vida noturna, o Catete e a Lapa dos anos 30 impregnaram os contos e
novelas de dois paulistas: Ribeiro Couto e Eneias Ferraz, como do pernambucano Théo Filho.
Da Cidade de São Sebastião e de todos os brasileiros, inquieta, trepidante, no seu anárquico crescimento, há toda uma gama de autores e tendências, do mundanismo de Afrânio Peixoto ao populismo de Adelino
Magalhães, que vai desaguar no processo da decadência da burguesia, que
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Gastão Cruls começou e tem o seu ponto culminante na saga de Otávio de
Faria, intitulada aliás Tragédia Burguesa. São estes apenas alguns exemplos,
representativos, mas sem a intenção de traçar um panorama, e sim para mostrar que a Literatura, sensível às mundanças sociais, acompanha a vida citadina, sem solução de continuidade, na obra dos romancistas que vieram depois:
Miécio Tati, Carlos Heitor Cony, Rubem Fonseca.
Desse Rio de Janeiro em constante transformação, que Marques
Rebelo fixou em seus livros, sois personagem de primeira grandeza, Sr. Carlos
Chagas Filho, como professor pesquisador e cientista. Nascido a 12 de
setembro de 1910, em Botafogo, criado entre Voluntários da Pátria e
Paissandu, ruas que evocam datas guerreiras, tão em desacordo com a pacatez
da cidade dos últimos anos da belle époque, vossa formação teve como modelo o civilismo paterno, ruibarbosiano, que era o da intelligentsia da época,
sentimento que se estratificou nos bancos do colégio das irmãs Resende, na
Rua Bambina, professoras experientes e atualizadas em novos métodos pedagógicos. A única sombra da vossa infância foi talvez a da gripe espanhola, no
final da guerra de 1914-1918, as ruas desertas, os comentários ouvidos em
casa, os enterros em massa, os telegramas da Europa, o impacto da revolução
russa, uma fixação que se projetaria mais tarde: o sacrifício de Péguy, mal
começara a guerra, Péguy que é ainda hoje para vós um símbolo de patriotismo, desprendimento e coragem.
Das grandes influências que recebestes avulta sem dúvida a de vosso
pai, Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, famoso aos 29 anos, pela descoberta e
identificação do Trypanossoma cruzi. Ficou na família a legenda do jovem
sábio, isolado num vagão de estrada de ferro, onde havia improvisado um
laboratório de campanha, no fim da linha da Central do Brasil, na boca do
Sertão Mineiro, para o combate e o extermínio da doença que teve depois o
seu nome glorioso, doença de Chagas. Essa legenda era forte demais, e iria
conduzir ao campo da medicina experimental, tanto a vosso irmão Evandro,
cinco anos mais velho, como a vós, apesar de seduzido por leituras propiciadas por vosso tio Hélio Lobo, esperançoso de desviar o vosso caminho para o
campo das Letras.
Já éreis estudante de Medicina, e vosso tio não parecia desistir de espicaçar os pendores literários do sobrinho, sempre atento à Poesia e ao
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Romance. Vossa aproximação com Ribeiro Couto figura entre os episódios
mais curiosos dessas investidas. Chamou-vos o tio para conhecer o poeta de
O Jardim das Confidências. Foi um desastre. Acorrestes sem demora, e, ainda
no calor do entusiasmo e da corrida, uma sensação estranha vos invadiu.
Recorro às vossas próprias anotações autobiográficas.
Gelado, encontro um rapaz alto, forte, lentes de miopia, cabelo raspado e um
olhar ao mesmo tempo irônico e bom. Hélio me diz: este é o Ribeiro Couto
de que você tanto fala e a quem tanto admira. Durante meia hora tentei dialogar com Ribeiro Conto, mas a vergonha que sentia ao seu lado era de tal
ordem, que nada me fez tomar a palavra.
Fiquei mudo, estatelado!

A casa da Rua Paissandu não era de ricos, mas à hora do almoço ou do
jantar a mesa estava sempre cheia de amigos dos pais e dos filhos. O lar do
Dr. Chagas e D. Íris, mineiros de pura cepa, continuava velha tradição dos
troncos familiares, de que provindes. Aos 10 anos, menino metropolitano,
iríeis surpreendê-la, deslumbrado, na primeira vez que deixastes a cidade grande, durante as férias de fim de ano, e fostes conhecer a vida de uma fazenda,
em Tartária, na casa de vossos tios Henrique e Maria José Ribeiro de Castro.
Lá, todos sentavam à mesa, os fazendeiros e os empregados. Juntos repartiam
o mesmo pão e saboreavam o mesmo feijão de tropeiro.
É ainda de vossos apontamentos autobiográficos que vou tirando essas
lembranças do leitor fiel de Proust, que sois, na reconquista do vosso tempo
perdido, com a confissão do que representaram para vosso destino essas
férias em Tartária: a revelação da fé. “Foi ali certamente que adquiri, no
rezar noturno do terço, a fé espiritual ancorada no meu coração, que, resistindo às agressões do racionalismo científico, há de me conduzir à noite da
grande esperança.”
Desse período de formação, católica, liberal e pequeno-burguesa, na
encruzilhada que se vos deparou, na adolescência, seguir a carreira paterna era
uma decisão lógica, quase imperativa. Num tempo em que não existiam
Faculdades de Letras, além do mais, a opção tinha que ser Medicina, Direito
ou Engenharia. Para vós, nos primeiros anos de preparatórios, foram decisivos
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os sucessos de Evandro, estudante excepcional e o exemplo de vosso pai, que
se tornou ainda mais edificante, no ano terrível de 1918, à frente da luta contra a gripe espanhola. Já agora pensáveis no casarão cor-de-rosa da Praia
Vermelha, que se tornaria, durante perto de 50 anos, prolongamento de vosso
lar, desde o primeiro ano do curso médico (1926) até a transferência definitiva (1974) do Instituto de Biofísica para o novo edifício da Ilha do Fundão,
na Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A vida de vosso pai, objeto de um de vossos livros em elaboração, será,
decerto, um dos pontos altos de vossa opulenta bibliografia médica e científica, na qual se incorporam até agora dois substanciosos volumes de ensaios:
Homens e Coisas da Ciência (1956) e O Minuto que Vem (1972).
Com a ciência “dentro da pele” – como escrevestes numa das páginas
mais densas de vosso livro O Minuto que Vem –, nem por isso, ao longo dos
anos, arrefeceu o vosso entusiasmo pela Literatura, quer nos entreveros juvenis do Café Lamas, em seu período de esplendor, quer nos centros de intercâmbio universitário. Eram estudantes de Medicina de vosso convívio Valter
Osvaldo Cruz, Emanuel Dias, Almir de Castro, Tito Leme Lopes... Tito
Eneias Leme Lopes, que conheci nos verdes anos em Guaratinguetá, companheiro de todas as horas, sempre alegre, riso fácil, prestativo, lia tudo e sabia
de tudo. Morreu aos 43 anos, quando alçava o grande voo no magistério. Foi
ele o primeiro traço de união, quem primeiro me falou em Carlos Chagas
Filho, Carlinhos, – Tito, que relembro neste instante, como um arcanjo a
velar por nossas vidas.
Mas voltemos ao burburinho das mesas do Café Lamas, assembleia em
sessão permanente de dia e de noite, as portas não se fechavam. Os temas
variavam do futebol ao Cinema, futebol amador e Cinema em preto e branco,
os jogos sensacionais entre paulistas e cariocas e os filmes de Greta Garbo e
Marlene Dietrich, deusas inacessíveis, que se confundiam com as beldades
locais, com chamegos platônicos e profanos, domingueiras no Fluminense,
namoros de bairro, coristas do Recreio, divas de escolas de dança e arredores. No Lamas, ao tempo do café sentado, ah! aqueles tempos que não voltam mais!, arquitetavam-se soluções extraordinárias para salvar o País. Por
600 réis a média com torrada canoa, a noite estava ganha, com evocações
cívicas e eróticas.
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Estudantes de Medicina e de Direito discutiam ainda Literatura, Freud,
Modernismo, Romance do Nordeste, Fascismo e Comunismo. Estudantes de
Direito, vossos amigos, mostravam-se preocupados com a tão falada ‘realidade brasileira’, defendiam fórmulas maquiavélicas e ditatoriais: Otávio de Faria
e Américo Jacobina Lacombe, que hoje pertencem à nossa grei; San Tiago
Dantas e Thiers Martins Moreira, que desejaram a Academia, e teriam sido
dos nossos, mas agora, como no poema de Bandeira,
[...] estão todos dormindo
estão todos deitados
dormindo
profundamente...

O fascínio da vida literária é, sem dúvida, um dos traços definidores da
vossa inquieta personalidade. É que sois a antítese do “homem tranquilo”,
entrevisto num dos vossos ensaios: “[...] aquele que perdeu a consciência do
que é a vida, aquele que é a expressão de um egoísmo inadmissível ou simplesmente alguém que não se comunica com o mundo em que vive”.
Não resisto à tentação de continuar o período, na reflexão que fazeis
em torno das responsabilidades da ciência na hora presente, quando considerais as angústias, desconfianças e incertezas do nosso tempo, num diálogo
com Aldous Huxley, com T. S. Eliot ou com Georges Bernanos.
Muitos de nossos contemporâneos, intelectuais ou não, receiam que ciência e
técnica passem a ser elementos de defesa de privilégios de certos grupos
sociais, econômicos e políticos, de um “sistema”, de um “estabelecimento”, e
que serão utilizados pelo poder contra o livre desdobramento da personalidade humana, como o haviam previsto há quase meio século vários pensadores, entre os quais Aldous Huxley. O homem de hoje, consciente ou subconscientemente, repete, como um refrão aterrador, o pensamento maldito
expresso no verso de T. S. Eliot – “onde está a vida que perdemos?!” –, no
qual o poeta reproduz a angústia que focaliza Bernanos, quando o pároco de
Torcy diz ao jovem que o procura: “– De que servirá fabricar a própria vida,
se perdeste o sentido?!”.
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O sentido da vida – eis a razão de vosso porfiado combate pelo humanismo científico. Nada mais eloquente para caracterizar o trabalho em que
vos empenhais com tenacidade e destemor, que outro diálogo, desta feita
entre vós e uma das maiores expressões da Poesia contemporânea, Giuseppe
Ungaretti. O trabalho de um cientista é o mesmo de um artista, de um pintor,
de um crítico, poeta ou dramaturgo. Foi o que ouvistes de Ungaretti, depois
de uma longa visita ao vosso laboratório de Biofísica. Pouco impressionado
com a riqueza e complexidade do equipamento, interessando-se apenas pelo
mecanismo da criação científica, ao terminar a visita, a conclusão do poeta foi
a seguinte: criava ele a poesia do mesmo modo que um cientista realizava as
suas experiências.
* * *
Vosso caminho seguiu assim um rumo natural, sob a orientação não
apenas de vosso pai, mas dos remanescentes da grande geração de Oswaldo
Cruz e Carlos Chagas, que João Batista de Lacerda batizou de “nobres
proletários” da ciência. Eram homens extraordinários, desses que se entregam
a um ideal “dando a vida até morrer”, desprendidos, indiferentes ao desconforto, desprestígio e permanente falta de verbas, males crônicos de que ainda
não nos libertamos, além dos vencimentos irrisórios, outro mal não de todo
sanado, nem mesmo com o advento do benefício da dedicação integral. A partir do segundo ano médico, a conselho de vosso pai, começastes a trabalhar em
Manguinhos. Ao fim do curso, uma indicação final e irrecusável: um ano de
estágio no interior do Brasil, em Lassance, cidadezinha perdida nos confins de
Minas Gerais, imortalizada pela descoberta do inseto transmissor da doença de
Chagas. Cumpristes esse noviciado com humildade e inexcedível devotamento.
Vossa formação profissional em Manguinhos fora das mais completas:
em Bacteriologia, com Costa Cruz; em Fisiologia, com Miguel Osório de
Almeida; em Química com José Carneiro Filipe. Mais tarde, o encontro com
Roquette-Pinto, um dos maiores cientistas da nossa época, e também homem
de extrema simplicidade, ensinou-vos, como a todos os moços que dele se
aproximavam, a razão do lema da sua vida: “Crer e agir; não agir sem crer;
crendo, não deixar de agir.” Assimilastes a lição e jamais a abandonastes em
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vosso labor, convicto, como Roquette, de que, em meio à conturbação do
mundo contemporâneo, só uma força é capaz de assegurar a ordem pública:
“É garantir a mais ampla, absoluta e definitiva liberdade espiritual.”
O retrato do grande brasileiro que se chamou Edgar Roquette-Pinto é
uma das páginas mais vigorosas de vosso livro, Homens e Coisas da Ciência.
Fostes o melhor aluno da turma de 1931 – pela média mais alta em
todos os anos detentor do Prêmio Berchon D’Essarts – e, depois do estágio
em Lassance (1932), assistente de Patologia em 1933, Doutor em Medicina
em 1934, Livre-docente de Biofísica em 1934, Catedrático dessa mesma
Disciplina em 1937, Doutor em Ciências pela Universidade de Paris em
1946 e Doutor Honoris Causa pela mesma Universidade em 1954. Em tão
breve espaço de tempo, apurastes vosso tirocínio de professor e pesquisador.
Revelou-se então o mestre, que assumia posição de vanguarda, na transfiguração do acanhado e obsoleto laboratório de Física Biológica da antiga
Faculdade Nacional de Medicina no moderno Instituto de Biofísica da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, de reputação internacional. Honra
do ensino universitário brasileiro, se não recebeu, de início, todo o favor que
merecia do poder público, esse instituto foi impulsionado com a ajuda eficaz
e silenciosa de Guilherme Guinle, grande filantropo, avesso à publicidade, a
quem o Brasil tanto ficou a dever.
Vosso segredo como professor, Sr. Carlos Chagas Filho, no depoimento unânime de vossos pares, consiste na vossa capacidade de selecionar os
melhores alunos, preparando-os para o futuro, estimulando o trabalho de
equipe, encaminhando bolsas de estudos para o aperfeiçoamento no exterior.
Foi o que apontou Pedro Nava, ao receber-vos na Academia Nacional de
Medicina, em 1959. Àquele tempo, dos vossos 25 assistentes, oito eram professores titulares de várias escolas superiores; onze, membros efetivos da
Academia Brasileira de Ciências. Nava falou então ex-cathedra, luminar da
Ciência Médica e luminar da Arte Literária, ao assinalar o espírito pioneiro
do Instituto de Biofísica, com o introduzir no Brasil as principais técnicas
modernas aplicadas aos estudos biológicos: as técnicas da eletroforese, da cromatografia, da super- centrifugação analítica, da microscopia eletrônica, da
autorradiografia, da microrradiografia, as técnicas de utilização de isótopos
radioativos e as de registro elétrico da atividade celular.
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Os experimentos que vos deram renome internacional – como o da eletrogênese no órgão elétrico do Electrophorus electricus ou o trabalho memorável sobre os mecanismos de fixação do curare – nasceram e se desenvolveram no Instituto de Biofísica, pioneiro não só pela introdução de técnicas eletrofisiológicas, como de sua complementação histológica, bioquímica e farmacológica. Daí a sua projeção dentro e fora do Brasil, atraindo pesquisadores dos Estados e cientistas de todo o mundo, e fazendo prosseguir em universidades europeias e norte-americanas, estudos que tiveram em vós o seu
principal iniciador.
A participação em conferências, simpósios e cursos internacionais foi
consequência natural de vosso magistério, coexistindo assim o homem de
ciência e o homem de ação. Por de todo inviável um resumo aproximativo
dessa atividade multiforme, é de justiça ressaltar pelo menos a importância
que representou para o desenvolvimento da ciência no Brasil a vossa missão
como embaixador na Unesco, nos anos de 1964 a 1969. Os números falam
mais do que as palavras. Com um orçamento anual de 37 milhões de dólares,
aumentastes de modo substancial a aplicação dos recursos distribuídos por
essa organização ao nosso País. De 236 mil em 1966 as dotações pularam
para 442 mil em 1967, para um milhão em 1968, para um milhão e 90 mil
dólares (números redondos) em 1969.
Essas cifras são de fato impressionantes na escala estatística, mas representam sobretudo o resultado de uma das mais renhidas batalhas diplomáticas
a serviço da ciência, no sentido de impedir que os recursos para as pesquisas
não se confinem nos países desenvolvidos, tal como dissestes na Conferência
de Estocolmo, em palavras de larga repercussão.
A necessidade de estimular a pesquisa em países em desenvolvimento não
pode ser subestimada, mesmo quando consideramos as dificuldades financeiras a serem vencidas. É a pesquisa a alavanca principal do desenvolvimento
social e econômico dos países subdesenvolvidos. A ideia superada de que a
pesquisa básica deve ser um privilégio dos países desenvolvidos traz como
resultado o aprofundamento cada vez maior do fosso que separa os países
desenvolvidos dos países subdesenvolvidos.
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Entre os problemas do presente, que estão a desafiar a humanidade,
pondo em xeque até mesmo a sobrevivência do homem – a poluição, o desflorestamento, a utilização irracional dos recursos naturais, o esgotamento das
reservas de água, a perturbação do ciclo de oxigênio –, o mais grave de todos,
porque de ordem estritamente política, foi denunciado por vós naquele conclave. É o que se coloca, como na fábula de La Fontaine, na supremacia dos
grandes, no poder hegemônico das superpotências. Numa palavra, a solução
desses problemas muitas vezes contraria os interesses dos países desenvolvidos, no que toca à sua expansão econômica.
Já o disse René Maheu, citado por vós, num dos ensaios de O Minuto
que Vem: “O desenvolvimento só poderá ser alcançado quando a ciência, ao
invés de magia importada, tornar-se o costume de um povo.”
* * *
Senhores acadêmicos,
Carlos Chagas Filho é recebido nesta noite de gala como uma das
“superioridades” ou “notabilidades”, propostas por Joaquim Nabuco, no sentido de coroar o quadro dos acadêmicos com expoentes de vários setores
públicos e profissionais: Marinha, Exército, Clero, Artes. É bem verdade que
Nabuco, em sua teoria, jamais empregou o termo expoente, sendo sintomático que, num tempo em que predominava a cultura da ilustração, para não
dizer cultura puramente acadêmica, não tivesse incluído os homens de ciência
entre as “notabilidades” ou “superioridades”. Talvez nem houvesse ocorrido
ao grande escritor o exemplo de Pascal, geômetra, físico, filósofo e escritor
admirável.
Nabuco era um ilustrado, nada tinha de científico, mas a sua intuição
do papel da Academia foi luminosa e fecunda.
A separação entre a cultura humanística e a cultura científica, um de
vossos temas prediletos, representa para vós, Sr. Carlos Chagas Filho, equívoco dos mais funestos do entreguerras, separação que perdeu completamente o
significado, se é que significado havia, depois de Hiroshima e Nagasaki. Em
livro famoso, analisado em O Minuto que Vem, Lord Snow mostrou a iden806
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tidade das duas Culturas, ao advertir que, sem a compreensão desse fenômeno, o progresso científico estaria irremediavelmente comprometido.
Condenada ao isolamento, grande parte da humanidade deixaria de usufruir
dos inventos e realizações que de fato assegurem ao mundo subdesenvolvido
um progresso social autenticamente humano.
Nossa Academia, malgrado sua posição fundamentalmente apolítica
tanto no plano interno como no internacional, não pode permanecer indiferente a um tipo de debate como esse, da mais alta transcendência. É um debate que vem de longe, foi iniciado por Joaquim Nabuco, com a sua teoria dos
expoentes, e retomado por vós, três quartos de século mais tarde, ao demonstrardes que não pode haver separação entre as duas culturas.
A verdade é que não mais existem beletristas, mas escritores voltados
todos eles para os problemas culturais e humanos, que não são apenas brasileiros, e sim universais. Sílvio Romero, espadachim da Cultura, que olhava
mais para o futuro que para o passado, emprestava à palavra Literatura um
sentido bem amplo: Política, Economia, Arte, criações populares, ciências,
além das intituladas Belas-Letras, tudo isto ela engloba. E acrescentava: como
uma “grande artéria”, como o “pulso da sociedade”, todas as ânsias e agitações do meio na Literatura devem repercutir.
Na fundação da Academia prevaleceu contudo a ideia do beletrismo,
vencida a corrente que pretendia chamá-la Academia do Brasil, como está no
primitivo projeto de estatutos da autoria de Inglês de Sousa. Foi um literato
quase desconhecido, Pedro Rabelo, por sinal um dos fundadores desta Casa,
quem propôs a emenda, vitoriosa, dando-lhe a denominação restritiva de
Academia Brasileira de Letras. A história da Academia, que se aproxima do
primeiro centenário, com tantos avanços e recuos, próprios aliás de quaisquer
instituições, guarda, como precioso ensinamento, o de que é necessário renovar-se, tornando o critério da escolha de seus sócios menos inflexível e mais
abrangente. Temos eleito, como queria Nabuco, militares, políticos, juristas,
médicos e eclesiásticos, entre as “notabilidades” ou “superioridades” do País.
Elegeram-se cientistas, como Osvaldo Cruz, Clementino Fraga e Deolindo
Couto, inventores como Santos Dumont. Resta porém a dívida a ser resgatada com os artistas, que um dia, ainda como queria Nabuco, terão a sua vez.
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Na vossa eleição, Sr. Carlos Chagas Filho, a Academia dividiu-se ao
meio, entre os partidários das duas correntes, a tradicionalista e a renovadora.
Nos dois primeiros escrutínios, o pleito não se decidiu. Houve empate.
Dezenove acadêmicos sufragaram o vosso nome. Outros dezenove se inclinaram para José Cândido de Carvalho, derrotado por vós no terceiro escrutínio.
Candidato único à vaga de Cassiano Ricardo, o admirável romancista de O
Coronel e o Lobisomem mostrou que sabe esperar, tal como vós, que não vos
sentistes diminuído ante o primeiro insucesso e voltastes a pleitear a vossa
acolhida no regaço acadêmico.
Em matéria de eleições acadêmicas, que têm os seus mistérios, como de
resto todas as eleições, quem melhor lhe entendeu o mecanismo caprichoso
foi Graça Aranha, no prefácio da Correspondência entre Machado de Assis e
Joaquim Nabuco, livro posterior à Semana de Arte Moderna mas anterior ao
rompimento ruidoso de 1924, no discurso que pronunciou nesta mesma sala,
deste mesmo canto, um pouco adiante, na tribuna então colocada de costas
para a mesa. É o discurso que contém o grito de rebelião: “Se a Academia não
se renova, morra a Academia.”
Vale a pena recordar, pela oportunidade e pelo chiste, o pequeno trecho de prosa coloquial do velho modernista, em estilo não de todo castiço.
Cito as palavras de Graça Aranha:
Nada interessa tanto à vida acadêmica como uma eleição. Parece que aqueles
homens, escapos da Política, mas guardando fielmente o espírito eleitoral brasileiro, desforram-se em eleger confrades, exercendo uma função considerada
um privilégio, quando raramente votam fora da Academia, mesmo para escolher o presidente da República. Na Academia, o sentimento eleitoral é o mais
ativo de todos, e a Academia Brasileira, graças ao seu quociente de mortos,
jamais foi uma academia morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais preciosa das vidas, a vida eleitoral.

Atentai bem, Sr. Carlos Chagas Filho, que nisso reside de certo
modo o alento democrático que tonifica e revigora nossa falaz e discutível
imortalidade.
* * *
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Somos, bem o sabeis, uma Associação que prima pela civilidade. Não
poderíamos receber-vos sem louvar, além do professor do cientista e do
ensaísta, o companheiro ilustre que tem honrado com o seu convívio tantas
outras sociedades sábias no Brasil e no exterior. Vossas veneras, desde a
Legião de Honra da França à Ordem do Mérito da Itália, da Ordem de
Cristo de Portugal à Ordem da Estrela Polar da Suécia, dariam para cobrir de
cima abaixo o vosso fardão, esse fardão em que Jean Cocteau viu resplandecer
e cantar quarenta sereias de cauda verde e voz melodiosa. De todos os vossos
títulos, inclusive o de Presidente da Pontifícia Academia de Ciências, por
delegação expressa de Sua Santidade, Paulo VI, o mais alto e o mais nobre é
porém aquele imponderável da vossa personalidade. Sois essencialmente bom
e caroável, qualidades humanas sintetizadas por um dos nossos, Odylo Costa,
filho, numa frase lapidar:
“Ele é um dos melhores homens do Brasil.”
Metropolitano e cosmopolita, mas ao mesmo tempo profundamente
brasileiro, pertenceis à estirpe de Eduardo Prado e dos dois primeiros
Afonso Arinos, tio e sobrinho. Defensor de Veneza e de Ouro Preto, cidadão honorário de Uberaba e Carlos Chagas, eis o que sois, em suma, brasileiro e universal.
Na Academia, estais em vossa casa, Sr. Carlos Chagas Filho. É a casa de
vosso tio Hélio Lobo, de vossos antigos mestres Miguel Osório de Almeida e
Roquette-Pinto, de vosso cunhado Afonso Arinos de Melo Franco, de vossos
compadres Manuel Bandeira e Odylo Costa, filho. Manuel Bandeira teria hoje
um dos seus grandes dias, vendo ingressar nesta nossa – e agora também vossa
– Casa o amigo a quem louvou num poema, além do amigo, esposo e pai
exemplar. Porque é preciso que se diga, no final de tudo: um dos melhores
prêmios que recebemos com a vossa “imortalidade” foi o da nova
“Acadêmica”, Ana Leopoldina de Melo Franco Chagas, Anah Chagas, uma
das senhoras mais representativas do Brasil, pela bondade, pela educação, pela
inteligência, e, permitam que proclame, com respeitosa admiração, pela graça
e pela beleza.
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Mas deixai por um minuto mais que Odylo Costa, filho, a quem de
fato caberia receber-vos, termine este meu desalinhavado discurso de
boas-vindas com um punhado de versos do seu “A.B.C. salteado dos
Chagas de Paris”:
Neste meu A.B.C. canto
Ana Leopoldina – Anah
Chagas (pelo casamento),
perfeição como não há.
Sendo Anah assim perfeita,
que belas filhas que tem!
mas a paz que as une e anima
é das almas que ela vem.
Ponho entre as coisas supremas
que glórias do Brasil são,
entre a cozinha baiana
e as frutas do Maranhão,
entre a prosa de Gilberto,
a de Rosa e a de Rachel,
a poesia de Drummond,
de Cabral e de Manuel,
o saber de Carlos Chagas
e a beleza de Cristina,
mais das donas brasileiras,
filhas de Ana Leopoldina.
DEDICATÓRIA:
Mas o que anima os Chagas
e junto a eles nos traz
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não é a ciência ou beleza:
é uma infinita paz.
Paz transparente e profunda
que fiquem sabendo bem:
não vem da ciência ou da beleza,
mas é das almas que vêm.
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Em 1922 fui morar no Cosme Velho, num velho sobrado que dava
fundos para o Largo do Boticário. O Rio das Laranjeiras, humilhado dali por
diante, e oculto pelas exigências de um inexorável e antipático urbanismo,
ainda exibe naquele recanto os últimos lampejos de seu antigo percurso pitoresco. Lembro-me de que um dia Coelho Neto lá foi em visita, não aos amigos que ali habitavam, mas aos restos do tradicional curso d’água. “Quem te
viu, quem te vê, formosa Laranjeiras”, assim recordou ele uma das saborosas
crônicas do velho Vieira Fazenda acerca do filete de rio que descia entre pontes e canteiros.
Perdoai-me se o hábito de historiar me leva a começar este discurso por
uma evocação. Mas vem a propósito, não da casa que habitei, porém, do vizinho, que ali se instalou alguns anos depois com grande espanto da pequena
comunidade que vivia em torno do celebrado largo. Teve a excentricidade, ao
tempo escandalosa, de adaptar para sua moradia o casarão azul, então n.º 226,
sem lhe tirar o aspecto e o estilo do tempo do Império. Esquivo e calado, não
era homem de entrar em convivência imediata com a vizinhança. Sua casa era
um perfeito contraste com a nossa, permanentemente aberta e trepidante de
mocidade, habitada por três gerações. No misterioso e solene solar do lado,
reinava o silêncio. Só víamos o seu ocupante ao sair e ao entrar, por sinal que
num carro de tipo já então obsoleto, comumente chamado “cristaleira”. Uma
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vez ou outra os salões do casarão do sábio se abriam e podíamos ouvir um
excelente pianista que me fazia ralar de inveja, executando especialmente trechos de Wagner, provavelmente em homenagem à primeira dona da casa, de
nacionalidade alemã. Era Miguel Osório de Almeida, frequentador do colega
de pesquisas científicas e de gostos musicais.
Jamais me poderia ocorrer que, cerca de meio século depois, me caberia a honra de vir fazer desta tribuna o elogio acadêmico do estranho vizinho, consagrado com um dos expoentes da cultura nacional. Fui visitar
aquela mansão antes de redigir o discurso e uma surpresa a mais me esperava. O sábio incorporara à sua, a casa em que eu próprio morara. O seu gabinete estava, nos últimos tempos, exatamente na peça em que eu estudava os
meus preparatórios.
Há catorze anos comparecia ele a este mesmo salão para elogiar os seus
predecessores, a começar pelo patrono, Joaquim Caetano da Silva, seu colega
no estudo da Medicina, com a circunstância de ter ido aplacar em França e
não na Alemanha a sede de Ciência que os centros médicos do Brasil não
satisfizeram. É com ele que se inaugura a série de sábios que honraram a
Cadeira que, com vossa benevolência, irei ocupar. Grande erudito, conhecedor
profundo da língua francesa, foi Joaquim Caetano precursor de Silva Mello
também no aliar-se com uma filha do país em que estudou. Profundamente
versado no grego e no latim, era um pesquisador dos maiores aparecidos no
País. Impressionou de tal modo, em trabalhos apresentados no Instituto
Histórico, o Imperador D. Pedro II, que este o nomeou ministro em Haia, a
fim de permitir-lhe uma profícua estada na Europa, rebuscando arquivos e
colhendo as provas documentais para suas teses. A missão foi executada com
tal discrição que os próprios companheiros do corpo diplomático lhe desconheciam a finalidade. O Visconde de Itajubá, nosso ministro na Prússia em
1852, procurava então saber de seu amigo Paulo Barbosa quem era o Dr.
Silva que ia para a Holanda, designação que lhe parecia surpreendente. É que
a nomeação encobria a finalidade puramente cultural da incumbência.
Pensando fazer uma intriga, outro diplomata informava através da mesma
fonte, com evidente intuito de fazer chegar o escândalo ao conhecimento do
severo soberano, que o nosso ministro em Haia não arredava pé de Paris. Mal
sabia ele que para isso mesmo o enviara D. Pedro II. Dessa patriótica infração
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aos regulamentos resultaria a grandiosa obra L’Oyapoc et l’Amazone, que D.
Pedro II considerou equivalente a um exército em defesa de nossas fronteiras
do extremo Norte. A ele devemos principalmente a posse pacífica daquela
riquíssima região. Foi o arsenal em que se foi municiar a sabedoria do Barão
do Rio Branco, na defesa do Brasil perante o árbitro suíço, e fê-lo com tal
honestidade que incorporou os dois volumes de Joaquim Caetano aos anexos
de sua notável Memória. Ninguém como o então Deputado Afonso Arinos,
em discurso proferido na Câmara, pôs em foco o valor hercúleo dessa contribuição cultural. Foi o elemento primacial de uma “operação”, como hoje se
diria, destinada à salvaguarda do País. É sob este signo da Cultura a serviço
da Nação que nasceu esta Cadeira. Do seu Patrono disse Araújo Porto Alegre
– lembrou-o Silva Mello – que estudava 25 horas por dia. Não teve, porém,
estrela propícia à sua carreira. Fatores adversos reconduziram-no à órbita rotineira. Após estreia fulgurante, voltou à cátedra do Colégio Pedro II, e ao
assumir, pouco depois, a direção do Arquivo Nacional e a Inspetoria Geral da
Instrução Pública estava quase cego e alquebrado. Mas, ainda assim, trabalhava intensamente na obra sobre as Questões Americanas, para as quais coligira
na Europa dezenas de volumes de apontamentos. Boa parte de seu esforço
permanece inédita. Falecendo obscuramente em São Domingos, de Niterói,
abatido e depauperado, é hoje desconhecido para a maior parte dos brasileiros. Uma das raras consagrações ao seu esforço é precisamente o patrocínio
desta Cadeira, fundamento para sua rememoração pelos sucessivos titulares.
O primeiro ocupante da Cadeira, Alcindo Guanabara, tem um nome
que se escreve em letras de ouro na história de nossa imprensa. Após uma
infância trabalhosa e humilde, abandonou os estudos já em grau superior para
ingressar no jornalismo. Essa a missão que exerceu até o derradeiro instante
da existência. Ombreia com grandes nomes nesse setor da Literatura: com os
Evaristos, com os Justinianos, com os Quintinos, com os Laet e com os Ruis.
Tinha o dom de cunhar, numa frase, alguns conceitos que passam como sentenças históricas. A vida de Rui “pode ser simbolizada por uma reta traçada
entre a liberdade e o direito” é uma delas. Produzia com facilidade espantosa
centenas de artigos. Raros se encontram em forma de volume. Nenhum estudo sobre o quatriênio Campos Sales pode prescindir de seu trabalho monográfico e apologético a respeito. Era sincero e devotadamente republicano e
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entendia imprescindível defender, à sua maneira, o regime que julgava ameaçado. Deputado e senador, ele o foi pelo que representava o apoio de sua
pena aos governos que a esse tempo não dispunham de órgãos ostensivos de
propaganda. E como a Política é “a mais impura das Artes”, no dizer de
Maritain, nem sempre a coerência pôde ser mantida no correr de sua atuação
atribulada. Curtiu o ostracismo, a prisão e o exílio, sem que se alterasse em
uma linha a galhardia de seus conceitos. A pequena história apossou-se de sua
memória e atribuiu-lhe episódios francamente caricaturais, cuja veracidade seu
permanente e honroso adversário teve a malícia de assinalar, ao receber nesta
Casa quem o sucedeu.
Não é verdade que tenha jamais perguntado se um artigo, que lhe era
pedido, deveria ser contra ou a favor de Jesus Cristo. A versão exata do episódio que deu origem a essa anedota distorcida pelo espírito carioca, ouvi-a de
Tobias Monteiro, a esse tempo redator-chefe do Jornal do Commercio. Dela
já deu testemunho neste mesmo recinto, há cerca de dez anos, Elmano
Cardim ao comemorar, com o bom gosto e a autoridade do costume, o centenário do versátil mas não corrupto jornalista. Aproximava-se a Semana Santa
e estava ausente do País o diretor da folha, José Carlos Rodrigues. Costumava
este publicar regularmente na Sexta-feira da Paixão, na primeira página, um
longo artigo “análogo à comemoração”, como então se dizia. Entre os redatores, a começar por Tobias, ateu impertinente, nenhum ousaria tocar o assunto
sagrado. Foi lembrado então o auxílio de um estranho que permitisse manter
a tradição estabelecida pelo diretor. Convidado, Alcindo Guanabara acedeu.
A pergunta feita ironicamente a Tobias Monteiro, dias após, foi simplesmente se o artigo podia ser escrito do ponto de vista católico, já que Rodrigues
era tido como protestante, posto que jamais ingressasse em nenhuma igreja
acatólica, e costumava revestir os seus artigos do tom bíblico e untuoso dos
autores americanos em que se especializara.
Costuma-se considerar um tour de force literário o discurso em que o
Arcebispo Dom Silvério fez nesta Casa o elogio de seu antecessor, atribuindo-lhe sinceros sentimentos cristãos. Mas a verdade é que o exímio jornalista,
se não pretendeu impor-se como modelo de comportamento evangélico,
jamais renegou os princípios nos quais fora formado e a convivência com o
Clero que lhe valera na infância convite do próprio bispo do Rio de Janeiro
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para alistar-se entre os candidatos ao Sacerdócio. Na conferência sobre A
Dor, em que se baseou seu panegirista, “que impressiona pela finura e profundeza dos conceitos”, e na qual, conforme este observa, se mostrou a par da
ciência do tempo, citando Claude Bernard, Brown-Sequard e Wundt, revela-se
realmente religioso e cristão. O sábio prelado pôde dizer dele, sem nenhum
malabarismo, incompatível com seu espírito reto, que Alcindo Guanabara,
“longe de ser um ateu, desconhecedor, quando não desprezador de Deus, foi
um varão deveras crente, que na vida pública nunca procurou encobrir as suas
crenças, antes proclamava a sua fé sem rebuço, com acentos de rigor pouco
comuns em nossa atual sociedade.”
Relede a peroração da citada conferência e dizei-me se algum pregador
do Cristianismo ousaria negar-lhe uma perfeita conformidade com os preceitos evangélicos. “Se sois cristãos, a dor não vos abate, mas vos conforta, vos
anima, vos eleva, vos engrandece. Jesus, filho de Deus, e Deus ele próprio,
quis a dor humana para reabilitá-la e torná-la profícua. Era, porém, Deus, e
toda sua grandeza está no que havia de voluntário nesse sofrimento.”
Contrapõe, então, a dor de um Deus, à dor de Maria, que era apenas mulher,
para terminar com um apelo: “Se há entre vós, se há na humanidade inteira, a
vítima infeliz de uma dor sem consolo, erga o espírito e o coração até essa
tragédia angustiosa, e funda a sua dor na maior dor que jamais houve sobre a
face da terra, na dor de Maria.”
Tinha razão D. Silvério, estas palavras eram ditas em 1905, diante de
uma sociedade convicta de que a crença era um sentimento do passado, que
tinha seu lugar na intimidade do lar, onde, diante dos oratórios domésticos,
aos representantes femininos da família era muito louvável que mantivessem
uma tradição poética e enternecedora. Eis que um homem público, rompendo
com a moda do tempo, vem galhardamente dizer que não concebe a existência dos desconcertos do mundo, senão enquadrando-os na concepção cristã
do universo.
E não é somente num ambiente sofisticado de um público refinado que
ele faz tão emocionante profissão de fé. Ao elogiar um político do Norte,
Pedro Velho, o autor em que lhe ocorre inspirar-se é o campeão da liberdade
cristã, o Conde de Montalembert, e termina citando o clamor quotidiano da
“nossa religião, sursum corda”.
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Quase não há manifestação pública em que não reafirme os seus sentimentos religiosos. Chega a clamar pela coerência entre a fé e os atos, lembrando os versos de Corneille: La foi qui n’agit pas, est-ce une foi sincère?
Exprobra o abandono do Criador nas soluções dos problemas sociais:
“Pretende-se dispensar Deus, mas não se querem perder as vantagens do milagre e da Providência.” “O milagre desbatizado, o milagre leigo”, (hoje ele
diria dessacralizado) “chama-se Revolução”.
Demorei-me dessas citações para reforçar a minha afirmação de que o
grande arcebispo que sucedeu ao fundador desta Cadeira não pretendeu fazer
nenhuma fraude pia ao apresentá-lo como cristão. Ele julgou o homem pela
mensagem que deixou à posteridade e não pelas fraquezas e incoerências, aqui
ou ali encontradas na vida de tantos, e, Deus nos perdoe, de todos nós.
Acerca de D. Silvério Gomes Pimenta, um dos vultos mais notáveis em
nossa história eclesiástica, acumulo, há longos anos, numerosos apontamentos. Não nos cabe aqui senão evocar alguns traços de sua estupenda carreira.
Sua obra principal, a Vida de D. Antônio Ferreira Viçoso, é um quadro
impressionante da grave e difícil situação da Igreja sob o regime regalista a
que estava submetida durante o Império. Dentro do estilo severamente rigoroso em que foi concebida, há elementos imprescindíveis para a compreensão
dos graves problemas com que lutavam os prelados de então. Quando, por
sua vez, lhe coube empunhar o báculo de pastor da Igreja primaz de Minas,
ele próprio recordou os pesados encargos que lhe caíram aos ombros conforme os preceitos de São Bernardo:
O bispo deve ser espelho de santidade, modelo de piedade, defensor da fé,
mantenedor da verdade, mestre das gentes, guia dos cristãos, paraninfo da
esposa de Cristo, refúgio dos oprimidos, esperança dos miseráveis, vingador
do crime, terror dos maus, glória e consolação dos bons.

Em homenagem às grandes preocupações de Silva Mello, com a promoção dos homens de cor no Brasil, não é possível deixar de sublinhar dois traços
que demonstram, entre tantos, o valor da própria vida do arcebispo como
prova de termos uma estrutura social que permite a realização daquele ideal. O
primeiro é a preeminência por ele assumida do Concílio Latino-Americano de
Roma, em 1899, provocando a admiração dos seus pares, e que teria arrancado
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do próprio papa a exclamação: Niger, sed sapiens. A frase é pouco provável,
porque a adversativa não teria lugar em um ambiente onde tantos não arianos e
expoentes de raças diversas têm tido voz em assembleias ecumênicas. Nem é
confirmada por nenhum testemunho. Mas generalizou-se em todo o País, e
satisfez o amor próprio nacional o ver-se a Europa e a América espantarem-se
diante da demonstração de Cultura de um negro de humílima origem, formado
nas escolas e colégios de Minas, e ordenado aos 22 anos, discutindo as intrincadas questões canônicas e teológicas com os expoentes dos países do continente e os mestres da Cúria Romana. Foi ele que, com enérgica resistência, exigiu a discussão pormenorizada dos artigos, impedindo a votação em bloco,
pretendida pelos peritos. Já em viagem anterior, em Roma, formara-se a fama
do seu poligiotismo. Perguntando o Papa Pio IX ao superior do seminário, a
quem acompanhava o jovem sacerdote, em que língua deveria falar àquele
negrinho, teria tido como resposta: “Aquela que Vossa Santidade preferir:
latim, grego ou hebraico.” A reputação de grande conhecedor de vários idiomas, que aureolava o Padre Silvério, diz o seu consagrado biógrafo, D.
Joaquim Silvério de Sousa, deu origem a várias anedotas, que não são mais,
como no comum das vezes, do que expressão de um sentimento profundo verdadeiro, posto que não correspondam à verdade histórica.
Outro episódio é dos mais belos que se apresentam ao estudioso da
formação brasileira. Estava D. Pedro II em Mariana na Semana Santa de
1881. Era bispo daquela diocese mineira D. Antônio Correia de Sá e
Benevides, antigo engenheiro e professor do Colégio Pedro II. Desejando o
imperador cumprir o preceito pascal, pediu ao bispo, seu amigo pessoal, que
lhe recomendasse um bom confessor. Deu-se então esta cena que não terá
paralelo no mundo contemporâneo. O soberano do Império, único branco
puro do Brasil no dizer de Gobineau, diante de um negro como simples cristão. Desde que li esse passo, há muitos anos, gravou-se-me na lembrança o
quadro comovedor. O imperador, inviolável e sagrado, ajoelhado aos pés de
D. Silvério, rezando o confiteor; o descendente de escravos com a mão erguida absolvendo dos pecados, em nome de Deus, o representante do poder que
mantivera na servidão os seus antepassados. A Igreja Católica no Brasil e
nossa chamada “democracia coroada” tiveram ali um momento culminante na
gloriosa caminhada para a perfeita comunhão das raças e das classes.
821

822

RECEPÇÃO DO SR. AMÉRICO JACOBINA LACOMBE

Ilude-se, contudo, quem pensa que a mansidão evangélica e o trato
ameno de D. Silvério eram a expressão exterior de um espírito complacente.
Em questões de princípios era de uma intransigência e de uma energia que nos
lembram a passagem célebre de Bernardes: “Nem toda ira é pecado.” Na chamada “Questão religiosa”, o padre Silvério, então jovem redator do jornal diocesano, terá sido dos que mais violentamente fustigaram o Governo de então, o
que não o levou jamais a aceitar o que chamava cataclismo republicano, permanecendo sempre fiel à dinastia de que recebera sempre constantes de veneração.
De feição totalmente diversa foi o sucessor de D. Silvério, o galhardo e
desempenado Gustavo Barroso. Dele fez Silva Mello estudo tão minucioso
que atinge 106 páginas. Lido na íntegra exigiria pelo menos cinco horas. Ali
estão, em corpo inteiro, o jovem petulante desafiador da sociedade conservadora da sua terra natal, o espadachim da imprensa carioca, enfrentando figuras consagradas, o reformador do mundo empolgado na cruzada contra o
Bolchevismo e o Judaísmo, transformados em dragões que o novo Siegfried se
dispunha a combater com fúria desenfreada, e o soldado de Cristo, encerrando o ciclo heroico com obras edificantes e acolhendo-se no seio da Madre
Igreja, que bordejava hesitantemente, para afinal terminar os dias repetindo o
Stabat Mater e fechando os olhos serena e convictamente na paz do Senhor.
Bom clínico e arguto pesquisador, diagnosticou Silva Mello em toda a carreira de Barroso, mesmo naqueles episódios que nos parecem excessivos, vistos
longe do ambiente em que ocorreram – e que eu próprio sofri na carne e no
espírito –, manifestações da terrível frustração representada pela impossibilidade de cumprir uma das mais fortes vocações militares em nosso País.
Vindo do Ceará, encontrou fechada a Escola Militar, não se admitindo próxima reabertura. Daí os temas de caráter militar dominarem sua extensíssima
produção, o interesse pela história militar, pela indumentária militar, pela
organização militar, constantes em sua bibliografia como em sua atuação parlamentar. Foi ele que restaurou, após aturada campanha, o uniforme dos
Dragões da Independência, que, por ocasião de seu funeral, lhe prestaram
tocante homenagem, tão bem descrita por Silva Mello.
Na verdade havia em Barroso duas personalidades distintas: o militar
frustrado, que encontrou no Integralismo a possibilidade de realizar em parte
seus ideais de infância, e o bom amigo dos jovens, solícito em coadjuvá-los e
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animá-los sem intolerância e sem preconceitos, como podem atestar vários
acadêmicos. Um era o comandante supremo das milícias, montado a cavalo e
desfilando pela Avenida à frente dos camisas-verdes a desafiar os adversários
da “ordem e da civilização”. Outro era o intelectual compreensivo e tolerante,
cooperativo e carinhoso, atento a novos valores e pondo sua experiência e seu
prestígio a serviço de jovens nos quais sentia despertar a vocação histórica e
literária. Que o diga Pedro Calmon que com ele conviveu como secretário do
Museu Histórico e dele recebeu tantas vezes estímulo e animação que o conduziram ao ponto das letras históricas nacionais.
Devo a Gustavo Barroso um extraordinário apoio em momento decisivo. Por ocasião do centenário de Rui Barbosa, promoveu esta Academia um
Congresso da Língua Vernácula, que foi uma das mais significativas comemorações do evento. Foi seu ideador e promotor o meu velho amigo Aloísio de
Castro, fervoroso ruísta, cujo nome evoco neste momento com profunda
emoção. Mas um compromisso de ultimíssima hora, indeclinável, afastou-o
do Brasil no momento da realização do certame. Coube a Gustavo Barroso,
que então presidia a Academia, assumir pessoalmente a direção dos trabalhos.
Rui não era santo de sua vocação... Mas lede o discurso inaugural que abre os
Anais do certame e dizei-me se é possível produzir peça mais bela e à altura
da homenagem que se prestava. É um pórtico de grandiosidade e classicismo
perfeito, em que o pensador sem trair os princípios que professava, reúne a
elegância à erudição, estabelecendo o tom austero e digno em que decorreram
os trabalhos. Eu era um antigo e sincero admirador de Barroso. Mas nesse
instante o meu respeito pelo seu talento duplicou. Considerava a ausência
inesperada de Aloísio de Castro, que se preparava longamente para esse encargo, uma catástrofe. Não contava com o incrível poder de improvisação e a
capacidade de trabalho do Presidente da Academia.
Não creio que se possa fazer estudo sério da pessoa e da obra de
Barroso sem ler a profunda análise a que procedeu Silva Mello em seu discurso de posse e em que procurou destrinçar, com tino médico, o “acervo de
opiniões desencontradas, que correm toda a gama de julgamento, indo da
ofensiva grosseira à glorificação entusiástica”.
O que se poderia fazer acerca de Silva Mello, em face das mesmas discordâncias, poderia consumir, no mínimo, o dobro de páginas. Porque há
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matéria para muitos volumes na biografia de meu antecessor: lutas e combates
pelo estudo, viagens, naufrágios, concursos e finalmente o êxito estrondoso, a
consagração de uma velhice gloriosa, coroada por um lar feliz e tranquilo e
uma falange de amigos sinceros e firmes. Mas é o próprio Silva Mello quem
nos ensina, em seu verdadeiro ensaio sobre Barroso, não ser possível a compreensão de qualquer personalidade sem estudo de suas origens remotas. O
que se colhe de referências esparsas em sua extensa obra é, neste particular,
muito pouco. O pai era português e a mãe brasileira, filha de francês casado
com uma suíça. O traço que ele sublinha de sua formação infantil é uma timidez terrível, “timidez”, diz ele, “que na adolescência tomou proporções absurdas. Nos tempos de ginásio cheguei a não sair de casa senão depois do escurecer, cheio de temor e acanhamento por ter de passar diante de moças à
janela, como era hábito à tarde nas cidades do interior”. Essa cidade era
Juiz de Fora, que, a julgar pelo depoimento de Pedro Nava, bastantes anos
depois, devia realmente representar terrível desafio a um rapaz tímido.
“Dessa timidez”, disse Silva Mello em seu discurso de posse, “até hoje, em
velhice avançada, não consegui libertar-me”. Com tal empecilho psicológico, “fui o último da escola pública que frequentei não sabendo, aos dez
anos, fazer conta de dividir. Estava tão capacitado da minha inferioridade
que não empregava qualquer esforço para estudar ou aprender”. “Atravessei a escola”, diz ele, “sob o signo de uma falta de inteligência sem limites, o que me livrou de qualquer esforço de aprendizagem”. Foi durante o
curso ginasial que lhe desabrochou a inteligência. Se se sentia ainda constrangido para a leitura, a elocução fácil que adquiriu deu-lhe confiança
para aspirar ao magistério.
Foi pelo final do curso escolar, antes do início dos estudos ginasiais,
que se deu na mentalidade de Silva Mello a crise que costuma ocorrer ao fim
da adolescência: a crise de fé. “Em criança”, diz ele,
[...] pela idade dos oito anos, atravessei uma fase de extrema religiosidade,
caracterizada pelo fato de querer frequentar sempre a igreja, acolhendo, com
devoção e alegria, imagens e bentinhos dados pelos padres. Rezava então ao
deitar e ao levantar-me, e o meu desejo mais intenso era de seguir a carreira
eclesiástica.
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Mas não seria um sentimento fundado em bases muito sólidas. Ao
menos, diz ele: “[...] lembro-me ainda que o meu maior interesse era de poder
usar no futuro um chapéu de veludo preto, como o do vigário da nossa paróquia, a coisa mais bela que me parecia existir no mundo.” Essas tendências
desapareceram logo depois.
Não sei como ocorreu essa perda de crença, essa inconversão, mas parece-me
que o processo foi lento, operando-se aos poucos, à minha revelia, até chegar
ao ponto de sentir, então de maneira concreta e palpável (sic), a convicção de
que Deus não podia existir. O fato principal é que essa convicção instalou-se
definitivamente no meu espírito, sem nunca comportar qualquer dúvida ou
recuo, sequer a preocupação de encontrar provas mais seguras e evidentes. Se
havia qualquer coisa de claro, de positivo, de indiscutível para mim era esse
ponto de vista, que tinha força de uma proposição matemática, de uma verdade por si própria imanente, axiomática, indiscutível pela sua evidência. O que
houve depois foi uma grande indiferença pelos problemas religiosos que não
mereciam sequer estudo e atenção, porque já de antemão, pareciam-me alheios
à realidade, não passando de absurdas interpretações.

Noutra passagem Silva Mello trata igualmente dessa crise, situando-a
entre os quinze e dezesseis anos, sempre, portanto, em pleno curso ginasial.
Aos quinze e dezesseis anos, já estava impregnado de uma condição ateísta tão
profunda e absoluta que não deixou mais lugar para qualquer dúvida ou vacilação... Não posso dizer como isso aconteceu, mas foi coisa súbita e inesperada, independente de qualquer leitura ou troca de ideias... E isso para meu mal,
para meu grande mal, pois considero a fé religiosa capaz de trazer incalculáveis benefícios ao indivíduo, principalmente fazendo-o suportar melhor as
agruras e sofrimentos da vida.

Só mais tarde Silva Mello terá encontrado apoio para sua descrença nas
obras então divulgadíssimas de Haeckel, Büchner, Vogt e Le Dantec, este
último por ele considerado “o meu grande ídolo da mocidade”.
De todos é realmente o que mais resiste à implacável renovação da
moda, tão violenta na Ciência como em tudo mais. Ora, Le Dantec era grande amigo da mística Elisabeth Leseur, lembrou-o, não há muito, Antônio
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Carlos Villaça. E ela costumava dizer ao sábio: “Não há ateu lógico.” E Le
Dantec suavemente concordava. E que aquela extraordinária mulher tinha
razão prova-o o mesmo Silva Mello. Aquela convicção que, segundo ele próprio, “não admitia qualquer dúvida ou vacilação”, “indiscutível pela sua própria evidência”, e que ele varreu de suas preocupações, vai dar lugar a uma de
suas obras mais extensas: Religião: Prós e Contras e, naturalmente, das mais
discutidas. Se não dialogou com Elisabeth Leseur, terá Silva Mello encontrado, pela vida afora, figuras dignas de respeito que lhe fizeram, sem perder
jamais a serenidade e o ânimo científico, percorrer de novo os caminhos que
haviam conduzido àquelas convicções, já agora revestido de grande experiência e profundo conhecimento da alma humana. Não creio estar sendo temerário se procurar esse elemento do sereno diálogo, se não falado, ao menos sentido, na figura de sua segunda esposa, que discreta e exemplarmente o acompanhou na segunda fase de sua vida intelectual, exatamente aquela em que ele
passou a expandir, através dos livros, a Ciência e a experiência que armazenara
avaramente durante tantos anos de labor intenso.
Contradição curiosa na história de um descrente, e que certamente marcou a sua alma em formação, foi a preocupação com fantasmas. A casa em
que residia sua família em Juiz de Fora, era mal-assombrada. Nela ocorriam
os espantos costumeiros nesse gênero de fenômenos. A reação do jovem estudante foi enfrentar os fatos apavorantes e desmontar, peça por peça, o mistério. Fê-lo com a paciência e o método de um cientista. O gosto pelo gênero
fez que acumulasse um vasto material com que elaborou mais tarde um dos
mais curiosos de seus livros: Mistérios e Realidade Deste e do Outro Mundo.
O livro é de 1948, mas revela um lastro de observações que remontam à
época daqueles episódios que lhe terão marcado a infância e o início da adolescência. Em vez de o levarem ao temor do sobrenatural, as fantasmagorias
da casa paterna das crendices ingênuas passou a firmar-se na negativa de todas
as crenças. De certo modo esse episódio terá contribuído, na mente do jovem
introvertido, para desacreditar a existência do sobrenatural e conduzi-lo ao
puro naturalismo.
Mas aqui reaparece aquela incoerência que Elisabeth Leseur apontava
ao seu amigo ateu. Convicto da não existência do suprassensível e animado
com destruição das lendas de uma assombração, o sábio pesquisador, que só
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aceitava as verdades comprovadas em suas experiências, não conseguiu libertar-se do medo dos fantasmas. Ouçamos suas próprias palavras no seu livro
de maior êxito, e traduzido para várias línguas: O homem: Sua Vida, Sua
Educação, Sua Felicidade: “Fui invariavelmente levado à convicção de que os
fantasmas não existem e que, portanto, não me devem amedrontar. Mas, apesar disso, continuo a ter medo deles...”
O medo que tenho é, por assim dizer, específico, peculiar a uma determinada qualidade de assombração. Trata-se de um fantasma invisível, que não
aparece, não faz ruído, que não tem nada de maléfico e, por isso, nem medo
ou pavor deverá causar. É noturno, só de escuridão. Deve manifestar-se por
um leve sopro atrás da orelha ou da nuca, um toque ligeiro, quase imperceptível numa das faces, talvez na própria mão, sobretudo numa perna deixada
descoberta, por exemplo, ao descer do leito no escuro. E seria só isso.
Absolutamente nada mais. Mas o medo é tão grande, tão intenso que pode
fazer arrepiar os cabelos, disparar o coração, resultando daí uma imobilidade
pétrea, pois qualquer movimento parece que será motivo para o fantasma executar a ação que está sendo temida. Ele está invisível sob a cama, espera pela
perna que deve ou precisa descer, pelo braço oculto sob o lençol, pelo rosto
que procura esconder-se sob a coberta. Daí a imobilidade, a falta de coragem
para sair da cama ou executar livremente qualquer movimento.
Por essa simples razão nunca ousei dormir sozinho numa casa isolada,
ou mesmo num quarto muito afastado de outros habitados. Eis a situação em
toda sua ridícula simplicidade. Bem razão tinha Elisabeth Leseur em afirmar
que não há ateu lógico. E mais ainda Le Dantec para não contraditá-lo.
O curso secundário fê-lo Silva Mello no Ginásio O’Granbery, de Juiz
de Fora, dirigido por pastores metodistas norte-americanos. Mas sua orientação filosófica estava firmada e, respeitando a Bíblia pela sinceridade com que
a veneravam mestres de valor, não tirou dela nenhuma lição espiritual.
Despida de mensagem de sublimidade, aquele livro pareceu-lhe um amontoado de violências e contradições. E nunca aprofundou os estudos bíblicos.
Esta nova crença que se instalou em sua alma, crença na Ciência, na
pesquisa e na experiência, alimentada por leituras nas horas roubadas ao descanso (porque a morte do seu pai obrigou-o ao estafante trabalho no comércio de balcão na loja de um parente), vai, por sua vez, sofrer um golpe. Os
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altos “sonhos de mancebo ardente” chocaram-se, ao iniciar o curso médico
no Rio de Janeiro, com a fatuidade do nosso ensino naquele momento. Um
teorismo balofo, uma completa falta de correlação entre a Ciência Médica,
que ele entrevia nos livros, e a campanuda retórica das aulas revoltou-lhe a
honesta disposição para os estudos. O ensino médico, segundo seu depoimento, era “um aleijão do ensino superior, um monstro horrendo e disforme, a
principiar no ladrilho dos anfiteatros e terminando nos cérebros moles e anêmicos dos lentes. Estes são uns sábios opilados, com cabeça de palha e cérebro de cortiça”.
Inconformado com essa incrível situação, corroborada, aliás, por tantos
depoimentos da época, o jovem estudante mineiro, disposto a não desperdiçar
a mocidade, após informar-se a respeito das condições de vida na Alemanha,
resolveu corajosamente enfrentar o desafio de cursar a Universidade de Berlim
com diminuta mesada de 150 mil réis mensais oferecida por uma irmã. Os
frutos desse sacrifício foram extraordinários. Vencido o obstáculo da língua,
que em breve passou a dominar, chegando a estudar dezoito, ou mesmo vinte
horas por dia, o jovem brasileiro impôs-se à admiração dos lentes. As pesquisas no Instituto de Rádio de Berlim, onde elaborou uma notável tese de doutoramento sobre o Tório X, fizeram-no assistente daquela famosa instituição,
invejável posição dentro do magistério de um dos maiores centros científicos
do mundo.
Esse período de intensa atividade e sacrifício aparecia, mais tarde, ao
sábio vitorioso, nimbado pela luz dourada da mocidade: “Em 1914”, diz ele
nas Ilusões da Psicanálise,
[...] eu me formava em Berlim, onde vivera muitos anos como estudante, passando temporada de férias em Londres e Paris. A vida era barata, agradável,
quase inocente de tão simples e bucólica. Todos andavam, por assim dizer,
contentes, felizes dentro das possibilidades de cada um.

Essa a euforia que foi quebrada subitamente com o cataclismo da Primeira Guerra Mundial. Silva Mello voltava ao Brasil para iniciar, confiante,
suas atividades, no transatlântico Tubântia, quando este foi torpedeado no
Mar do Norte, levando para o fundo do mar os livros, as notas, além de precioso material de pesquisa. Alcançando as costas da França, Silva Mello con828
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seguiu chegar à Suíça, onde permaneceu dois anos em Valmont exercendo a
clínica num estabelecimento privado, no qual chegou a ser vice-diretor, com
perspectivas seguras de vir a dirigi-lo. A fama dos estudos realizados na
Alemanha em torno do Tório X já lhe granjeara a auréola de sábio. A volta
ao País em 1919 marca o início de sua vitória no mundo médico brasileiro.
Essa vitória foi paradoxalmente marcada por um famoso malogro. Revalidado
o diploma de Doutor em Medicina em Minas Gerais, e inscrito num concurso na Faculdade do Rio de Janeiro, foi estrondosamente derrotado, posto que
obtivesse a docência. O fato estimulou-o. Sua fama em breve se estendeu.
Seus cursos na Policlínica de Botafogo e na Santa Casa da Misericórdia atraíram, desde os primeiros momentos, uma legião de discípulos fiéis. Em breve
sua clínica alcançava extensão incalculável. A cidade tomou, em breve, conhecimento de sua presença marcada por uma consagração. Sobem a 50 mil as
fichas de clientes ainda conservadas em seu consultório.
Mas o jovem tão bem-sucedido nos meios científicos alemães jamais
abandonara sua formação brasileira. De sua vivência com a cultura alemã,
então em momento de extremado fervor, não assimilou nenhum dos traços
que hoje nos provocam um movimento de horror, vendo nela o estopim que
levou o mundo, em que ele vivera confiante e feliz, ao primeiro grande conflito mundial e ao segundo. Seus mestres mais respeitados, alguns que ele enumera entre as influências predominantes em sua formação, subscreveram um
famoso manifesto em que comprometeram a escol da inteligência germânica
naquela tenebrosa aventura.
O mineiro, que venceu pela capacidade intelectual e força de vontade
naquele meio orgulhoso da sua superioridade, nunca se deixou contaminar
pelos germens que iam precipitar todo aquele gigantesco movimento cultural,
por duas vezes, na condenação universal. Voltando ao Brasil, ele demonstrou
haver assimilado, no mais alto grau, as grandes qualidades da disciplina germânica, sua inacreditável tenacidade e persistência na pesquisa, um inexorável
método de trabalho e um horror à superficialidade vaidosa e ao brilho intelectual vazio. Mas é inútil procurar em suas obras os vestígios do preconceito
racial e o dever de impor aos povos inferiores os benefícios de serem dirigidos
pelos representantes da raça eleita.
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Pelo contrário, o meio que ele frequentava com um grupo de amigos,
entre os quais Miguel Osório de Almeida e Gastão Cruls, ambos médicos e
homens de alta cultura, era precisamente a casa de um brasileiro, contradição
viva daqueles princípios, o sábio professor Juliano Moreira, homem de cor, e
casado com alemã. Era um centro altamente refinado, onde se encontravam
diplomatas, professores nacionais e estrangeiros de passagem pelo Brasil. Foi
aí que Silva Mello retomou o contato com a inteligência brasileira e, especialmente, com os problemas brasileiros. Até 1936 suas preocupações concentraram-se no campo da Medicina. Seus trabalhos são monografias especializadas
de curso restrito aos meios científicos. Foi naquele ano que, insistentemente
solicitado pelo Ministro Capanema, cujo nome se encontrará sempre como
incentivador ou criador de tantas instituições culturais, escreveu ele, com a
rara autoridade de um “saber de experiência feito”, Os problemas do Ensino
Médico e da Educação. Este trabalho teve uma repercussão inesperada. Foi
uma surpresa para o nosso meio intelectual. O autor não era somente um
mestre que em sua clínica estabelecera um sistema de trabalho combinado ao
ensino. Era também um profundo conhecedor dos problemas do País. Em
prefácio entusiasta, Gilberto Freyre consagrou-o como uma clarinada em prol
da campanha da renovação de nossa educação. “A beca de doutor”, diz o
sociólogo pernambucano, “quase se transforma em manto de São Miguel
lutando contra dragões. Estamos diante de um grande médico brasileiro que
escreve um livro tão cheio de verdades que parece mentira a sua publicação.”
A repercussão da obra surpreendeu o próprio autor. Ela extravasou dos meios
puramente científicos e educativos e foi objeto de debate em todos os meios
culturais e literários.
Mas só sete anos depois ele apareceu com um segundo trabalho, desta
vez dirigido ao público já despertado para seu poder de transmitir a Ciência:
Alimentação, Instinto e Cultura é de 1943. Atingiu rapidamente quatro edições, ainda que se trate de uma obra em três volumes, repletos de experiências
e observações pessoais. Do ano seguinte é o seu livro mais divulgado: O
Homem, Sua Vida e Sua Educação, com quatro edições em português e tradução para várias línguas. Alimentação no Brasil, trabalho aparecido dois anos
depois, apesar de seu caráter técnico, é logo reeditado e completado com a
Alimentação Humana e a Realidade Brasileira.
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De 1948 é o famoso livro em que ajustou contas com os sustos que lhe
pregou a casa mal-assombrada, Mistérios e Realidade Deste e do Outro
Mundo, que atingiu logo três edições. Já então tinha Silva Mello o seu público
certo e as qualidades que os discípulos registram como uma das suas características de autêntico cientista: permanente autocrítica e perfeita disponibilidade
para curvar-se diante de uma nova concepção científica devidamente comprovada. De volta de uma de suas viagens, conta-nos o seu assistente Salgado Filho,
anunciou aos discípulos completa renovação no ensino até então ministrado:
Senhores, trago-lhes uma Medicina nova, que derrubará todo o arcaico sistema de nosso ensinamento. Estou convencido de que fazíamos pura
Veterinária e que, de agora em diante, exerceremos uma Medicina bem mais
humana, que nos ajudará a resolver inúmeros problemas clínicos. Ante um
caso aparentemente orgânico estrito, procuremos estudar-lhe também, quanto psiquismo dele participa, não esquecendo de indagar – para que está servindo a doença.

Isto foi dito, nota o fiel discípulo, em 1930, dez anos antes do advento
da Medicina Psicossomática. Extraio este grave depoimento do número da
Revista Brasileira de Medicina, em que se coligiram históricos depoimentos
dos discípulos e admiradores e que constitui uma contribuição fundamental
para nossa história científica. Ali depõem, além do citado, Bernardo e Lloyd
Silva Mello, Granadeiro Netto, Roxo Fleiuss, Galvão Flores, Fábio Carneiro
de Mendonça, Walter Benevides, Lourival Ribeiro, Castro Sousa, Xavier
Pedrosa, Álvaro de Paula, José Martinho da Rocha, Juarez Ferreira Clemente,
Fleury Pereira, Fernandes Seidl e Vitório Veloso. É a maior homenagem que
se poderia prestar a um homem de ciência.
Silva Mello, em busca da atualização científica onde ela se pudesse
encontrar, havia estado em contato em Viena com Freud, Adler, Steckel e, em
Paris, com Georges Dumas.
Registro com alegria o seu contato com o patrono das relações culturais franco-brasileiras. Os da Alliance Française personificamos em Georges
Dumas, o grande restaurador da ponte cultural entre a França e o Brasil.
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Pois bem, essa contínua busca da verdade fez com que, após ter sido o
precursor da Psicanálise no Brasil, estimulando os estudos de Porto Carrero e
Olavo Rocha, não hesitasse, nas palavras do discípulo, em voltar suas baterias
contra a novidade que ele próprio introduzira, quando novas viagens e novos
estudos o convenceram de que ela ultrapassara os limites da pura Ciência.
Esta sua disponibilidade para rever suas posições vinha da honesta convicção
da impossibilidade de abranger, com a fraqueza de nossos meios de investigação, o mundo crescente e avassalador das pesquisas científicas. Daí a imagem, de
que se serviu diversas vezes, de sermos, perante a massa de informações que se
nos oferece, “como um gato dentro de uma biblioteca, que conhece todos seus
cantos e recantos, todas as entradas e saídas, todos os móveis, tapetes e almofadas, embora sem ter qualquer ideia do que são os livros e o seu conteúdo.”
O movimento de revisão do conceito pessimista sobre a raça brasileira,
generalizado nos meios científicos mundiais, teve em Silva Mello um dos seus
mais significativos incentivadores. Em três obras este sentido se manifesta. A
primeira é o Nordeste Brasileiro, de 1953, em seguida os Estudos sobre o
Negro, 1958, e, mais tarde, Superioridade do Homem Tropical (1965).
Todos os princípios racistas da Ciência alemã, em que ele se formara, fundem-se ao calor da sua visceral independência intelectual e da sua bravura em
proclamar a verdade, onde quer que a encontrasse. O primeiro desses livros,
considerou-o Rachel de Queiroz um desagravo ao nordestino, capaz de um
labor exaustivo nas circunstâncias climáticas mais penosas.
Filho espiritual dileto da geração de sábios que fulminou a incapacidade fatal dos mestiços tropicais, ele ousou, na primeira daquelas obras, acoimar
de “superficial e tendenciosa” a superioridade do nórdico em face do exame
pessoal e acurado das condições de vida do Nordeste.
Indivíduos de boa saúde, resistentes, trabalhadores, atingindo idades avançadas e deixando numerosa descendência, são encontrados em todas as regiões
tropicais, independente da cor da sua pele. Talvez que o indivíduo de pele
branca, de cabelos louros e olhos azuis seja, sob múltiplos pontos de vista, o
menos resistente.

Que diriam a isso seus mestres de Berlim em 1914?
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A preguiça e a incapacidade tropicais já estão saindo da moda, já deixando de
ser uma realidade fisiológica. Os negros, quando executam determinadas atividades físicas, levam vantagem aos brancos despendendo menor energia e produzindo menos calor, o que torna o seu trabalho mais eficiente. Muito importante é que os aborígines sabem melhor que os alienígenas, poupando assim
melhor os seus esforços e as suas energias.

No seu livro último declara ter tido a alegria de encontrar na obra de
Schopenhauer, “gênio ao qual consagro a maior admiração”, diz ele, a confirmação de sua doutrina. “Para ele o homem tropical é o verdadeiro criador da
humanidade, aquele do qual descendem todos os povos. Fiquei assim na
melhor das companhias.”
E finalmente no último dos livros desta série:
O homem moreno, de olhos e cabelos negros é o resultado mais genuíno (de
um) passado multimilenar, recuado de centenas ou milhares de séculos. Esse
homem, qualquer que seja sua origem e a sua procedência, é uma autêntica
criatura tropical, com todas as marcas e veneras. [...] Entre os prêmios Nobel
encontram-se muitos desse tipo, provavelmente a sua maioria. Basta considerar o elemento semítico entre eles, levantando-se o véu que os pode encobrir.
Esse homem tropical é o verdadeiro dominador do mundo e o criador da
humanidade. [...] Quais as qualidades superiores que caracterizam o homem
branco, louro, e de olhos azuis? Quais as qualidades que o colocam acima do
moreno, menos glabro e mais pigmentado? Sob esse ponto de vista o pretenso
ariano muito deixa a desejar, sendo a sua inferioridade orgânica das mais flagrantes. A propensão para considerá-lo intelectualmente superior não deve
passar de uma suposição ou ilusão. Talvez, simplesmente, porque até agora
tem sido nessa direção que os fatos estão sendo interpretados.

Como estamos distantes daqueles conceitos proclamados ao som das
tubas da Cultura nórdica, perante o jovem e humilde filho dos trópicos, prevendo a inexorável submissão das raças impuras diante dos orgulhos dos descendentes de Odin?
Seu temperamento não era, porém, de ficar somente em lucubrações, e
ele concebeu logo uma Associação para a reabilitação do homem de cor, cujos
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estatutos apensou aos seus Estudos sobre o Negro, de 1958, ideia a que voltaria nos últimos tempos de vida. A finalidade principal da sociedade seria a
seleção de estudantes negros e sua colocação em instituições adequadas.
A contraprova das suas teorias favoráveis à formação étnica do Brasil,
ele as vai tirar nas viagens, que realiza logo depois, e de que resultam estes
livros: Estados Unidos: Prós e Contras; Problemas da América Latina e
Panoramas Norte-Americanos, todos de 1958. Não se pode deixar de mencionar o realismo com que encarou o progresso material americano e temeu
pelo seu futuro. Ele próprio já havia observado o progresso alemão de antes
da guerra, que “se elevara de tal maneira que se preparava para tomar a liderança do mundo, acreditando poder mantê-lo sob sua tutela. Mas a pretensão
falhou, levando à ruína o grande país”.
Uma excursão pela América Latina, também publicada em 1958, fixou-o na convicção de que nosso País dispõe de todos os elementos para
enfrentar confiante o futuro.
Por felicidade para esta Academia, aquela disponibilidade para modificar suas ideias, com a condição de mudar “do mal para o bem, e do bem para
o melhor”, conforme expressão antológica de Rui Barbosa, levou-o a alterar o
seu conceito em relação às Academias. No seu Problemas do Ensino Médico,
ele se referira a essas instituições de forma extremamente depreciativa:
As nossas Academias, a de Letras, a de Medicina, a de Ciências, algumas delas
com múltiplos similares estaduais, não deixam de lembrar a antiga Guarda
Nacional, onde qualquer pacífico cidadão, falto de qualquer conhecimento da
arte da guerra, se torna alta e brilhante patente militar. Em vez de valores
reais, de verdadeiras sumidades, muitas dessas associações não passam de
autênticos lobisomens de Academia.

Laureado com o prêmio Machado de Assis, acedeu afinal Silva Mello
em inscrever-se como candidato na vaga de Gustavo Barroso. Ele próprio atribui a sua conversão a uma personalidade que o fascinou pela energia e que
sempre considerou “o maior fenômeno humano que me tem sido dado observar na face da terra, homem prodigioso pelo caráter, pela inteligência, pelo
coração.” Esse fenômeno foi Assis Chateaubriand. “Eu vim quase trazido
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pelas suas mãos”, disse-o Silva Mello em seu discurso de posse. Quem conheceu o espantoso poder de persuasão do grande jornalista não se surpreende
desse milagre de arrastar o cientista de seu silencioso gabinete ou das clínicas,
cercado de alguns dos valores mais significativos de nossa Medicina, a este
salão. Ei-lo envergando o pesado fardão que lhe deveria parecer verdadeira
túnica de Nessus, a ele que não admitia cintos, nem coletes, nem sequer relógios-pulseiras, nem peças de vestuário que implicassem qualquer constrangimento, levando-o a usar aqueles amplos paletós que escandalizaram o meu
saudoso mestre Aloísio de Castro, seu antípoda no modo de apresentar-se.
Aqui o vimos, assim, envergando este esplendoroso uniforme, com o respectivo chapéu de dois bicos e a fatal espada, com que seria um dia ameaçado por
um servidor insano.
Mas não lhe foi nefasto o sacrifício. Pelo contrário. Cresceu em quantidade e em repercussão o seu labor intelectual. Entre 1960 e 1973 cerca de
dez obras vieram juntar-se à sua bibliografia já respeitável. Isto sem cessar a
constante colaboração na Revista Brasileira de Medicina, onde apareceram em
gérmen muitos de seus estudos. Dir-se-ia que procurava recuperar o período
em que se fechara na clínica e no laboratório. O contato com os novos amigos que aqui conquistou ampliou o círculo de suas observações. Na última
fase de sua existência, menos atribulado pelos encargos profissionais, e sob a
suave inspiração de sua segunda esposa e eficientíssima colaboradora, afrouxou os hábitos quase monacais do início de sua carreira científica. Passou a
manter vida social mais intensa, dando vazão ao gosto pela boa mesa, arte a
que trouxe uma contribuição importante, como bom e atento viajante e especialista na Ciência da Nutrição.
Eu mesmo o encontrei em Lisboa, numa de suas últimas excursões pela
Europa, e pasmei com o ânimo que ele manifestava em realizar um plano de
viagem a que eu não me animaria, apesar das duas dezenas de anos que nos
distanciavam.
São dessa fase acadêmica algumas obras das mais importantes de sua
produção. Em Israel: Prós e Contras, não há nenhum travo da formação germânica da época do esplendor imperialista e racista. Religião: Prós e Contras,
de 1963, despertou, como era natural, uma tremenda reação. Eu mesmo, que
ocupo uma posição oposta à sua no encarar o problema, não posso natural835
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mente percorrer aquelas páginas sem munir-me de lápis para as notas em contradição. Mas não é possível negar que a pena do autor tinha a qualidade
imprescindível da assepsia, condição essencial em produção de um médico. Se
as grandes polêmicas não tivessem passado de moda, esse livro seria o ponto
de partida para um grande debate à moda daqueles que empolgaram os leitores do século XIX. Mas, na verdade, não há mais tempo nem gosto por aquele gênero de espetáculo em que dois campeões debatiam teses contraditórias
perante um público empolgado, menos pelas teses de que pela habilidade e
pelo virtuosismo dos contendores. No ritmo acelerado de nossos dias, uma
réplica já encontraria a tese inteiramente ultrapassada pelo próprio autor.
Cada pensador está empenhado em seus próprios planos e angustiado pela
premência em executá-los. Interromper os estudos para empenhar-se num
debate, com risco de distorcer o seu próprio pensamento, na angústia de arrasar o adversário perante um público comprometido com um ou outro lado,
não ocorrerá hoje em dia com frequência a muitos escritores.
Foi isso que provavelmente levou Silva Mello a prosseguir no labor, a
debruçar-se diária e regularmente sobre o papel e manter diálogo com o
público, comunicando com total independência suas ideias e contínuas retificações, sem qualquer respeito humano. O seu prazer, disse-o com a concisão
do costume Carlos Drummond de Andrade, consiste “em misturar-se com a
terra, no cumprimento da missão natural que compreende – ‘a existência, a
saúde e a felicidade ao ser humano.’”
Assim é que reuniu na Superioridade do Homem Tropical, publicado
em 1965, toda a sua teoria de confiança em nossa capacidade de ombrearmos
ou superarmos as pretendidas raças superiores.
Em Ilusões da Psicanálise, de 1967, retifica suas posições em face das
doutrinas que ele próprio defendera. Em nenhum outro trabalho como na
Psicologia dos Fatos Cotidianos, de 1970, a conversa livre e sem pedantismo
com o não iniciado nas Ciências atinge o tom do colóquio desataviado.
Eu no Universo, sua última produção, cuja primeira edição se esgotou
em três meses, é uma espécie de suma de sua sabedoria, uma revisão geral dos
seus combates. Pressentiria certamente que não voltaria ao colóquio do costume. Mas o final do l.ivro está longe de revestir-se do tom lúgubre de uma
despedida. Reafirmando sua convicção na Ciência como guia, e só ela capaz
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de nos fornecer um roteiro para nossa trajetória no mundo, põe nela toda a
esperança. É essa a sua última mensagem: a esperança que punha na Ciência,
isto é, na possibilidade de encontro com a verdade que procurou obstinadamente, apesar de se ter apagado a luz da fé desde os primeiros anos de meditação consciente: “As religiões estão superadas, os deuses morreram, o céu
desabou, mas o sentimento místico persiste e tem necessidade de encontrar
novas expressões.”
Parece-me que é a este tipo de ateísmo que se ajusta expressamente a
Constituição Gaudium et spes, do 2.º Concílio do Vaticano, quando convida
todos os homens “crentes, ou não crentes, a colaborarem na edificação deste
mundo em que vivem em comum”. “Isto requer”, continua aquele documento, “um prudente e sincero diálogo.” E convida cortesmente os ateus “a considerarem sem preconceitos o Evangelho de Cristo”.
Vejamos, por exemplo, esta página sobre o problema da dissolução da
família na sociedade atual:
Encontramo-nos mergulhados em completa confusão, na qual o casamento
tem perdido o seu caráter sagrado, revestindo formas das mais variadas, em
geral transitórias e superficiais. Assim desmoronam-se vidas que até aí tinham
significação positiva, permitindo existências normais, ou até de felicidade. O
que está acontecendo é uma verdadeira hecatombe, uma experiência feita
quase às cegas, que não corresponde a nada do que havia sido estabelecido de
estável pela humanidade. Os resultados já estão aparecendo, mas não são nada
favoráveis, antes muito falhos e prejudiciais. A família é uma grande organização que garante a existência da criança enquanto se opera o seu maior desenvolvimento. Por isso a criança tem necessidade de auxílio e proteção, que precisam ser no início totais e espontâneos. É nessas condições que o ser humano
vem ao mundo e encontra tudo esplendidamente preparado para recebê-lo. O
fenômeno é tão espontâneo e natural que a família, como organização social,
tem dominado em todos os tempos e países do mundo... Qualquer alteração
da constelação familiar pode reverter em prejuízos de seus membros, fato por
demais demonstrado de múltiplas e variadas maneiras.
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Nos últimos tempos as estatísticas têm mostrado que a criminalidade, as
toxicomanias e a marginalidade estão aumentando de maneira extraordinária,
antes de tudo devido à desorganização da família, à perda de estrutura e do
equilíbrio que a caracterizavam. Os divórcios, as separações, o abandono ao lar
acarretam sempre consequências maléficas, raramente suprimindo erros ou
insuficiências que se procuram corrigir. O que se verifica facilmente é que o
casamento ou uniões duplas, triplas, quádruplas, ou ainda mais numerosas,
raramente conduzem a resultados favoráveis, melhores que os que poderiam ser
alcançados por uma união única e definitiva. O que há então de regra é a falta
de tolerância e adaptação, que não melhoraram pela mudança e a repetição.

Advirto os ouvintes de que não estou lendo constituições apostólicas
nem encíclicas papais. Essas palavras são de Silva Mello no livro Eu no
Universo, 2.ª ed. p. l32.
O ateu de boa-fé dialogou, também, segundo ele próprio conta, com
um amigo, que foi grande figura da Igreja, D. Helvécio Gomes de Oliveira.
“Fui distinguido com sua nobre amizade”, conta Silva Melo,
[...] e por mais de uma vez censurou meus sentimentos pouco cristãos.
Respondia-lhe humildemente não ser eu o culpado, porque era esse meu temperamento, a minha sincera convicção. Afirmou-me (o bispo) que, por essa
razão, iria eu para o céu, sendo uma autêntica obra de Deus. Alegrei-me com a
notícia, acrescentando que, assim sendo, teria prazer de encontrá-lo na mansão divina.

Retorquiu, com sincera humildade cristã, que sobre o seu próprio caso,
tinha dúvidas quanto à entrada no céu. “Tratava-se, no entanto” – conclui
Silva Mello –, “de um homem santo, cujas grandes virtudes são por todos
reconhecidas.”
Não há por que pôr em dúvida a afirmação do venerando arcebispo de
Mariana, primaz da terra de Silva Mello.
Uma grande recompensa teve ele, sem dúvida, nos últimos anos que lhe
foram concedidos neste mundo: ver realizado um sonho da mocidade.
Coube-lhe, providencialmente, planejar, modelar e pôr em funcionamento
uma Faculdade de Medicina a seu modo. Na cidade de Vassouras não somen838
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te reuniu uma equipe de sumidades, mas insuflou um espírito renovador num
centro científico.
Fulminado pelo mal, que ele aliás previra, terá levado como última
impressão consciente a de ter realizado honesta e firmemente um ideal a que
se votara: servir à Ciência, difundi-la a exprimir livre e lisamente as suas convicções. Um sábio não poderia aspirar a mais.
Senhores acadêmicos,
Permiti que, antes de receber as insígnias da ilustre Companhia, possa
reafirmar perante vós alguns traços que espero marquem a minha presença
nesta Casa. O primeiro é de pertencer ao grupo inicial com que o sábio Padre
Leonel França lançou as bases da Pontifícia Universidade Católica, convidado
que fui pelo líder do laicato católico, Alceu Amoroso Lima, considerando-me
sempre ligado aos compromissos então conscientemente assumidos. O segundo é o de me ter como incorporado à legião dos que se batem pela preservação de nossos laços com a França, traço imperecível, de defesa da nossa fisionomia cultural, através da Aliança Francesa, a que fui levado pela mão amiga
de Rodrigo Octavio Filho.
Ainda sou dos que sustentam a autenticidade do conceito: Tout
homme a deux patries, Ia sienne et la France. Foi através do pensamento francês que, em todos os tempos, o Brasil penetrou no mundo intelectual universal. (Não creio que tenhamos nada a ganhar, se abandonarmos uma tradição
que tanto contribuiu para dar ao modo de expressão do Brasil, mais ainda que
na do legado português, alguns de seus traços mais significativos).
Finalmente, cerca de quarenta anos dedicados ao estudo de Rui
Barbosa na casa que, nas suas próprias palavras é um “fragmento acidentalmente destacado da Bahia”, o contato diuturno no Instituto Histórico com o
modelo de baianidade que é Pedro Calmon e a convivência e colaboração
com outros expoentes do espírito baiano como Luís Viana Filho, fizeram
sentir com mais fervor o contingente do bom sangue daquela raça que corre
em minhas veias. Tive experimentalmente a compreensão dos motivos que
levaram Nabuco a atribuir, às qualidades inatas dos filhos da Virgínia brasileira, boa parte dos êxitos de nossa política imperial.
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É com esse espírito que me apresento com humildade perante vós, propondo-me a cooperar convosco na realização dos ideais dos fundadores desta
Casa.
Ao decidir-me pela afirmativa, contraio convosco e comigo mesmo o
compromisso de não desmentir os propósitos que me levaram a bater à vossa
porta e a solicitar o direito de tomar parte na construção do monumento cultural que aqui se ergue. Assim Deus me ajude.
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II
RESPOSTA DO SR. LUÍS VIANA FILHO

Senhor Américo Jacobina Lacombe,
Ao encerrar-se o primeiro ano desta Academia, escreveu Machado de
Assis, seu Presidente, ser ela “uma torre de marfim, onde se acolham espíritos
literários, com a única preocupação literária, e de onde, estendendo os olhos
para todos os lados, vejam claro e quieto”. Aí tendes, meu caro e ilustre
amigo, a bucólica paisagem do lugar a que, entre as galas desta festa aquecida
pela amizade e pela admiração, acabais de chegar. Sensível às vossas raízes,
que um ancestral nativista incorporou ao nome, que tanto tendes enaltecido –
Jacobina –, quisestes fazê-lo na data magna da Bahia, que não evocamos sem
nos vir à memória o estro de Castro Alves:
Era no Dois de Julho. A pugna imensa
Travara-se nos cerros da Bahia...
O anjo da morte pálido cosia
Uma vasta mortalha em Pirajá.

Menos belicoso, o anjo que nos recebe à porta desta Casa, suave e
ameno, apenas nos impõe uma condição: aqui se entra para um convívio por
toda a vida. Podeis, porém, estar tranquilo, pois a Companhia, além de com841
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pensar as farpas dos que demoram em entrar, é grata e fácil para os que como
vós, e como todos nós, substituíram o egoísmo pela solidariedade, o despeito
pela admiração, a malediscência pelo louvor, a intolerância pela compreensão.
Também agradável nos será termos conosco a vossa personalidade, na qual,
além das seduções de uma culta inteligência se assinalam o trato ameno, o
convívio educado, a tendência e o gosto pela cooperação. Igualmente grata
será a presença da Sra. Jacobina Lacombe, a dedicada companheira, que partilha convosco a construção do lar exemplar, onde florescem as gerações dos
vossos descendentes.
São vários os caminhos que conduzem à Academia, onde notou-o
Afrânio Peixoto ao saudar Osvaldo Cruz, se “abrem sucessões à inteligência”.
Nada mais que isso: não exige o nosso Grêmio outro título que não o da inteligência. Daí encontrarmos, nos fastos dos nossos anais, romancistas, estadistas, sábios, contistas, jornalistas, prelados, médicos, historiadores, militares,
juristas e poetas. Não dissera Renan que, afinal, tudo se torna Literatura
quando feito com talento?
Bastaria atentardes na Cadeira que ides ocupar, para perceberdes quão
diversos os caminhos da Academia. Vosso Patrono é Joaquim Caetano da
Silva, insigne pesquisador e historiador, cujo perfil e trabalhos acabais de ressaltar com justiça e nitidez. Fundador da vossa Cadeira foi Alcindo
Guanabara, jornalista lendário, parlamentar aguerrido, confesso agnóstico e
sucedido pelo eminente prelado D. Silvério Gomes Pimenta. Circunstância
esta que nos mostra como dentro dos critérios desta Casa, pode um homem
de fé tomar o lugar de um incréu. Nem é de esquecer a sutileza com que espírito do porte e das convicções de Carlos de Laet, ao dar as boas-vindas ao
arcebispo de Mariana, sublinhou o fato que, de certo modo, agora se repete
com a vossa eleição para substituir Silva Mello, cuja vida, ideias e trabalhos
estão fundamente marcados pela longa e renitente incredulidade e a quem
coube tomar a vaga de Gustavo Barroso, também historiador, polígrafo, e sob
cuja figura imponente, aparentemente marcial, escondia-se um coração
romântico. São notórios os vossos sentimentos religiosos, pois desde cedo vos
tomastes um militante da Igreja a que pertencemos e da qual participais como
integrante ilustre do laicato. Mas, quer pela compreensão, quer pelas tradições
da Academia, bem sei que antes vos alegrou do que constrangeu o vosso per842
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feito elogio de Silva Mello, o íntegro, corajoso e inesquecível companheiro
que substituís, e a propósito de quem poderíeis lembrar a excitada curiosidade
pública por ocasião da investidura de D. Silvério, a quem cabia falar de
Alcindo Guanabara.
Estão aflitos por ver como se há de haver um bispo – disse o prelado – tendo
de homenagear um literato de talento superior, mas reputado totalmente profano e inteiramente indiferente ao ideal religioso. Folgo, porém, de declarar que
essa dificuldade que despertava os curiosos me ocasionou verdadeiras consolações e contentamento, porque estudando a vida e escritos de meu antecessor,
me convenci que Alcindo Guanabara não foi um ateu, desconhecedor, quando
não desprezador, do Supremo Senhor do Universo, nem um desses espíritos
que se dizem emancipados; foi, sim, um varão deveras crente...

Quem nos dirá não tenha sido Silva Mello também um crente?
Assim, na linhagem de vossa Cadeira, ao tempo em que encontrais um
santo vos deparais com dois ateus ilustres e com outros tantos renomados
historiadores.
Acredito, aliás, que, antes de tudo, foi a História que vos trouxe à
Academia. Clio vos iluminou os passos. O que significa que vos sentis à vontade tendo como um dos vossos antecessores Gustavo Barroso, e como
patrono Joaquim Caetano da Silva, a quem deve tanto o Brasil, e de quem
disse Laet ser “um literato, um poliglota, um diplomata e, mais que tudo, um
patriota”. Em verdade é ele o precursor da conquista do Amapá. Vivendo em
Paris, aí soubera, nos idos de 1858, haver Napoleão III designado Alfred de
Saint-Quentin para tratar da questão do Oiapoque, e logo se apressara em
escrever a D. Pedro II, pedindo-lhe, “pelo amor do Brasil”, que não admitisse
“negociação alguma enquanto não aparecer o trabalho terminante que estou
redigindo”. Era o prenúncio dos dois volumes sobre L’Oyapoc et l’Amazone,
que antecederam os estudos definitos e decisivos do Barão do Rio Branco.
Donde vos adveio a tendência e o amor pelas cousas da História é possível que nos reveleis algum dia. Mas, enquanto não vos dispondes a essa confissão, permiti que desvende os vossos passos pela vida afora. Tivestes a rara
ventura de nascer e crescer dentro de um colégio, o benemérito Curso
843
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Jacobina, de tal modo preso à vossa formação que se torna impossível falar de
vós sem lembrar o notável Educandário, ainda hoje orgulho da Educação
Nacional. Foi ele, nos primórdios, o ramo nacional, se não o desdobramento
do Colégio Progresso, que a admiração de Rui Barbosa imortalizaria.
Fundou-a D. Isabel Jacobina Lacombe, vossa Mãe, que se diria preparada,
estimulada, e orientada pelo pai, Antônio d’Araújo Ferreira Jacobina, para a
nobre tarefa de mestra, que ela foi, e excepcional por quase toda a longa vida,
até passar às mãos da filha, D. Laura Jacobina, também ilustre educadora, a
missão de continuar-lhe a obra meritória. Obra, por sinal, da qual é inseparável o nome de Francisca Jacobina Lacombe, cuja incansável colaboração terá
sido fundamental para o bom êxito da instituição, que marcou com “um
exemplo de energia e de espírito de justiça”.
Vale dizer que numa época em que as crianças começavam a frequentar
a escola somente depois dos seis ou sete anos, impedidas de opinarem em
meio às conversas de gente grande, obrigadas ao silêncio durante as refeições,
e confinadas no convívio das amas, afetivas, mas geralmente ignorantes, bem
cedo conhecestes e participastes do bulício dos alegres e travessos bandos
infantis. Como irmão dos mais novos tivestes regalias, cuidados, carinhos.
Não terão nascido aí, imperceptivelmente, traços essenciais à vossa personalidade, e entre os quais é fácil assinalar o culto da amizade, o gosto pelos trabalhos em colaboração, a inclinação pelas associações, a naturalidade no dar sem
pedir? Precocemente, vos habituastes às relações múltiplas, variadas, e que,
certamente, vos fizeram ver e sentir o caleidoscópio do mundo. Madrugastes,
pois, para os contatos humanos, e toda a sorte de reações, que aqueles provocam no dealbar da existência. Não vos feriu, porém, nenhum ressentimento,
nem fostes assaltado por qualquer complexo. O que vos permite fazer da
franqueza uma flor sem espinhos, e da amizade o melhor quinhão da vida,
sendo a vossa infatigável dedicação o fértil terreno no qual crescem a admiração, o apreço, e a estima dos que elegestes e distinguis com a vossa amizade.
A saúde não vos permitiu, porém, concluir o curso no meio que era ao
mesmo tempo o vosso lar e a vossa escola. Tivestes de partir para Belo
Horizonte, reputada na época infalível sanatório. E, durante o ano que aí passastes, não apenas desfrutastes, encantado, dos lazeres e dos prazeres da generosa biblioteca do cunhado, que vos hospedou, Roberto de Almeida Cunha,
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mas também vos matriculastes no Colégio Arnaldo, cujo aluno mais famoso,
dentre os que então o frequentavam terá sido João Guimarães Rosa. Dele, ao
tempo conhecido como João Guimarães, tal como se assinava, vos tornastes
amigo. E não mais esquecereis o devorador de livros, que rapidamente os
renovava mediante um sistema de tômbola, providencial invenção com que
compensava a falta de recursos, e da qual ainda conservais a lembrança do
volume de Júlio Verne, Em frente da Bandeira. A imaginação supria a pobreza. E graças a ela o modesto estudante familiarizava-se com os conhecimentos que o preparariam para se tornar o autor imortal de obras básicas da
nossa Literatura.
Felizmente sarastes depressa, retornando à amorável cidade do Rio de
Janeiro, tão bela, tão acolhedora, tão suave no azul dos seus dias, tão nítida
no recorte da paisagem dos seus morros. Como era tranquila e perfumada a
velha capital, ainda orgulhosa das inovações do Prefeito Passos.
Mais alguns poucos anos e iríeis encontrar o rumo da vossa vocação de
bacharel como toda a gente. Ao falar das estradas que percorrestes até as
cumeadas da Academia, impossível omitir a Faculdade de Direito do Rio de
Janeiro. Cursaste-a em momento de relevante significação para a evolução
nacional, indelevelmente marcado pelo sopro de renovação, que tanto encontramos na Semana de Arte Moderna quanto na Revolução de 1930. Tudo a
exprimir insatisfação, e, portanto ânsia de mudar. Não existia ainda a perspectiva, que hoje nos permite avaliar o sentido e as consequências daqueles movimentos, cujas correntes mais profundas e vigorosas emergem então de
Oliveira Viana, Paulo Prado, Oswald de Andrade, Azevedo Amaral, Gilberto
Freyre, Plínio Salgado e tantos outros. Contudo, já se divisavam as claridades
da madrugada. E cedo fostes tocado pelo fervor religioso, que vos fez participar da Ação Universitária Católica, e frequentar o Centro D. Vital, convivendo com Jackson de Figueiredo e com o Padre Leonel França àquele tempo as
duas mais fortes figuras do Catolicismo brasileiro.
Não ficastes, porém, indene à aspiração de participar em outros setores
para que o Brasil, abandonando velhos rumos, dos quais dir-se-ia desertado o
ideal dos fundadores da República, encontrasse o espírito da renovação.
Reuniste-vos a outros colegas. E, embora possível, como ocorre à mocidade,
que se conduz pelos impulsos generosos do coração, não tivésseis ideia exata845
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mente precisa dos objetivos a alcançar, o essencial era a seriedade da contribuição que todos almejavam dar ao País. Permiti que recorde, em que pese o
risco de imperdoáveis esquecimentos, haverem figurado nessa coorte nomes
como os de San Tiago Dantas, Antônio Gallotti, Elmano Cruz, Aroldo de
Azevedo, Almir de Andrade, Otávio de Faria, Hélio Viana, Vicente Chremont
de Miranda, Henrique de La Rocque, Deocleciano Martins de Oliveira,
Antônio Balbino, Clóvis Paulo Rocha, Gilson Amado, Thiers Martins
Moreira, Plínio Doyle e Vinicius de Moraes. Certamente, constitui raro privilégio participar de plêiade tão ilustre. Mas, o eloquente testemunho dos ideais
de progresso e renovação que acalentastes está no Centro Acadêmico Jurídico
Universitário, conhecido pela sigla CAJU, e, mais tarde, no Centro de
Estudos Jurídicos e Sociais, de cuja Revista fostes o principal redator ao lado
de San Tiago Dantas, Otávio de Faria e Hélio Viana.
Nessa qualidade promovestes o rumoroso Inquérito de Sociologia
Brasileira, iniciativa de relevo nos estudos desse gênero. Era “a franja luminosa do Brasil de amanhã”, escreveu Azevedo Amaral, a quem também se deve
este conceito sobre o vosso trabalho: “a mocidade ainda na idade de aprender
começa a dar lições aos que deveriam ter sido seus mestres.” De fato, pela
seriedade e amplitude com que o elaboraram representou esse Inquérito de
Sociologia página importante para, justamente na ocasião em que a
Revolução de 1930 sacudiu o Brasil, se pôr à mostra a realidade nacional,
cujo conhecimento era inseparável de uma adequada e frutuosa reconstrução
das instituições nacionais. A Revolução representara uma lufada de ar puro
permitindo o melhor conhecimento do País. “O sociólogo de amanhã” –
escreveu então Vicente Chermont de Miranda, presidente do vosso Centro de
Estudos –
[...] que se impuser o duro encargo de examinar o papel da revolução de
Outubro na história pátria – perscrutando-lhe as origens, pesquisando-lhe as
causas, estudando-lhe os homens, balanceando-lhe os resultados – terá, certamente, mais críticas a fazer, erros a apontar, falhas a salientar, do que
elogios a tecer e méritos a revelar. Entre estes últimos, porém, não se lhe
pode negar o de haver posto a nu a realidade nacional, por tão largo
tempo esquecida, encoberta e mascarada.
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Era a bendita curiosidade dos que começam a ver a vida. Depois, o que
se fez dessa realidade não cabe dizer aqui. Fica, porém, consignado o idealismo, a inteligência, a Cultura, o civismo com que vos associastes à vossa geração, numa posição de liderança, prova do apreço com que vos distinguiam
colegas que tanto se fariam presentes na vida brasileira.
Mas, como inerente às próprias contingências da vida, a conclusão do
curso vos dispersou. Não na afeição, bem o sei. Mas, na diversidade dos trabalhos e das aspirações. Antes de vós, aqui chegou o extraordinário romancista Otávio de Faria, o Balzac da nossa burguesia. San Tiago Dantas e Thiers
Moreira, como tão bem o disse Francisco de Assis Barbosa, certamente também seriam dos nossos, não fora a dolorosa brevidade com que de nós se
separaram, e aqui estariam participando das alegrias por vos acolhermos.
Chegastes sem pressa. Durante largo tempo resististes ao convite de
amigos que vos ambicionavam a companhia, seguros de que, pela benemerência cultural do vosso trabalho, e pela alta categoria das obras do historiador,
era aqui o vosso lugar. Insististes, porém, em permanecer por mais dias na
Cadeira 41. Ao receber Elmano Cardim, que como vós também se demorara
em aceitar a ideia da candidatura, disse Levi Carneiro que o deveriam designar
para redigir as advertências contra a sofreguidão a incluirem-se no “manual
do perfeito candidato”. Já agora acredito que ele não as redigirá sozinho, pois
sereis prestante colaborador.
O tempo, indispensável aliado dos que se encaminham para a investigação histórica, permitiu, porém, que alcançásseis as láureas acadêmicas como
autor de obra, que, se não podemos dizer concluída, visto que jamais se completam os trabalhos da inteligência, representa bagagem das mais sólidas e
prestimosas. Em boa hora, não vos quisestes assinalar pela vastidão de trabalhos desdobrados em milhares de páginas, que frequentemente perdem em
substância o que adquirem em extensão. Preferistes vos distinguir pelo rigor
das pesquisas, a exatidão dos conceitos, a segurança das observações e conclusões. Assim vos incluís na linhagem dos nossos grandes historiadores dos
quais entre os já desaparecidos, excetuado o Visconde de Porto Seguro,
nenhum logrou compor visão total da nossa História. Capistrano de Abreu,
possivelmente o mais agudo dos investigadores do nosso passado, legou-nos
uma obra esparsa e dispersa. Mas, que nitidez nas teses e hipóteses formula847
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das, que vigor nas afirmações, que precisão nos comentários. Capistrano viu a
nossa História com olhos de lince. E isso lhe permitiu descobrir o que outros
não haviam notado antes dele. Ele não nos diz apenas como os fatos aconteceram, mas por que aconteceram. Igualmente parco no produzir foi Rodolfo
Garcia, que tinha poderosa a inteligência do historiador a quem devemos
haver prosseguido e ampliado, de maneira primorosa, as anotações a
Varnhagem iniciadas por Capistrano. Também não foi abundante o Barão do
Rio Branco. Mas, que riqueza de informações nas suas Efemérides, onde
encontramos as mais preciosas gemas recolhidas pelo paciente e incansável
pesquisador que conheceu o nosso passado em minúcias verdadeiramente
estarrecedoras. Dir-se-ia não haver restado nenhuma piçarra na bateia do
garimpeiro, que somente traz aos nossos olhos as pedras mais puras. De
quantos outros não vos poderia falar, e nos quais o valor da obra está longe
de se dever medir pela extensão? Vale Cabral, Pizarro, Oliveira Lima, João
Francisco Lisboa, Melo Moraes, Felício dos Santos, Calógeras, José Higino,
João Ribeiro são bons exemplos de autores justamente renomados, mas cuja
produção foi limitada pela profundidade e integridade dos trabalhos.
É gente que andou devagar, para andar bem. E esse, certamente, é o
vosso caso. Não que sejam escassos os vossos trabalhos. Longe disso, pois são
numerosos os ensaios que nos proporcionastes graças às vossas exaustivas pesquisas. Ocorre, entretanto, que enquanto uns preferem deter-se em campo
limitado, que examinam de lente em punho, e do qual acabam por saber
todos os pormenores, causas e consequências, como é o vosso caso –, outros
sacrificam a exatidão da miniatura à amplidão do painel, que nem sempre
suporta análise acurada. Preferistes as sínteses elaboradas em torno de um
episódio, de uma personalidade, ou de um debate. Sínteses que revelam o
espírito adestrado para o mar alto da História. De fato, somente um investigador para o qual não tivesse segredos o nosso passado escrevia Um Passeio
pela História do Brasil, súmula perfeita de nossas cousas e nossos homens.
Passeio ameno, e através do qual nos conduzis, com encantamento de que
não se aparta a segurança dos conhecimentos, pelos meandros da História,
que aprendemos sem fadiga, quase insensivelmente. Aliás, essas caminhadas,
aparentemente despreocupadas se vos tornaram hábito, que repetistes ao
escrever o pequeno e saboroso volume intitulado Brasil, para o Instituto
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Pan-Americano de Geografia e História. É síntese admirável para os não iniciados, mas por isso mesmo peculiar a um competente veterano dos estudos
históricos. Que dizer dos vossos trabalhos sobre a formação brasileira, a cultura luso-brasileira, ou a questão dos bispos? São eles ensaios relevantes, fruto
de trabalho amadurecido, e no qual as ideias se apresentam decantadas pela
meditação. Sois o oposto do improvisador. Não vos corre nas mãos a pena do
historiador, pois os vossos trabalhos são daqueles que reclamam tempo para
as longas pesquisas, e tranquilidade para as análises cuidadosas. Por isso
mesmo podeis estar certo de que eles vencerão o tempo, projetando o vosso
nome e os vossos trabalhos para a admiração da posteridade. Não desejo
antecipar-me ao seu julgamento. Mas, não tenho dúvida sobre o interesse com
que continuarão a ser lidas as páginas que dedicastes a Paulo Barbosa e a
Fundação de Petrópolis ou à extraordinária figura de Monsenhor Pizarro, e
nas quais se sente o sopro de um espírito dominado pelo senso do equilíbrio
e o sentimento de justiça.
Não sei das vossas preferências entre os trabalhos que tão concienciosamente realizastes. Contudo, onde creio que deixastes mais funda a marca do
erudito que sois em relação à nossa História foi na recente Introdução ao
Estudo da História do Brasil. A modéstia do título certamente não dará aos
visitantes de livrarias noção exata do que representa o contexto. Na realidade
é o resultado de uma vida de trabalho organizado, e polido pela experiência
do mestre de muitas gerações. Aí, em corpo inteiro, encontramos o professor
erudito, abrindo e preparando o caminho para quantos pretendem percorrer
os campos da nossa História. Se apontais as dificuldades da matéria, que
reclama virtudes impensadas pelos que lhe são estranhos, também colocais ao
alcance do público o conhecimento das fontes, dos documentos, dos arquivos
nacionais e estrangeiros, dos Anais, dos Museus, das revistas, dos historiadores, tudo a representar inestimável manancial para quantos pretendam pesquisar, estudar e conhecer o nosso passado. No particular não sei de livro mais
prestimoso e mais completo. Com a mão de mestre traçastes amplo panorama
da historiografia brasileira, atribuindo a cada qual o seu valor próprio, e colocando-o na posição que deve ter graças à generalização ou a especialização.
Assim, uma visão que se estende desde Gândavo até Hélio Viana, proporcionastes aos estudiosos o perfeito conhecimento das fontes a que devem recor849

850

RECEPÇÃO DO SR. AMÉRICO JACOBINA LACOMBE

rer de acordo com os objetivos a que se proponham. Não poderíeis, portanto,
contribuir com trabalho de maior valia do que este com que acabais de enriquecer a bibliografia da História, já tão presente nesta Casa pelos trabalhos
do nosso eminente Confrade José Honório Rodrigues. Em verdade, sem
favor e sem lisonja, fizestes obra útil tanto aos doutos quanto aos principiantes, uns e outros podendo encontrar nela à mão, facilmente, a carta de marcar
para singrar os mares da História. Ilustre crítico, o Sr. Antonio Carlos
Villaça, assim se refere a esse vosso trabalho:
O que logo nos subjuga neste livro, editado pela Coleção Brasiliana, é a sua
opulência, o seu aparato de erudição. Note-se a lista de livros de memórias
publicados no Brasil. Ou, por exemplo, as biografias e coleções biográficas.
Trata-se de uma fonte de informações indispensável. Museus, bibliotecas,
arquivos, genealogia, tudo ele compulsou e nos traz sob a forma de iniciação,
com roteiro, itinerário da História do Brasil. Livro fundamental, livro ameno
e envolvente. Nada de crespo, nem fastidioso... Lacombe sabe a sua história,
que é a nossa História, e sabe também escrevê-la. Porque tem o dom do escritor, que é dom da síntese.

Mas, se por vários títulos conquistastes a Cadeira em que hoje vos
empossais, e de alguns vos falei, dizendo-vos da nossa admiração, ainda há
um a lembrar com especial louvor. Já estais a adivinhar que me refiro ao de
ruísta, certamente muito caro à Academia, orgulhosa do seu fundador e presidente, patrono da nossa Cultura. Sois um cardeal, senão o Papa, na fraternidade dos devotos de Rui Barbosa.
Dados os vínculos de parentesco, e possivelmente mais que isso, a
funda amizade que uniu Rui Barbosa ao vosso avô Antônio de Araújo
Ferreira Jacobina, amigo das horas amargas e dos momentos perigosos, ainda
na infância começastes a ouvir falar do grande homem e a frequentar-lhe o
lar, que D. Maria Augusta, “flor de uma civilização, resplandecendo no seu
encanto, na sua cortesia, na sua elegância, na sua formosura”, conforme a evocou João Mangabeira, “perfumava com a sua bondade e a sua graça”.
Não podia, entretanto, a criança, que corria entre as aléas de roseiras
cultivadas pelo glorioso e acolhedor jardineiro, imaginar que viria a ser o emi850
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nente diretor da casa que pelo tempo a fora lembra e cultua a memória do
maior dos brasileiros.
Aí vos conheci, estabelecendo amizade que os anos apenas tornam mais
antiga já que não a podem fazer maior. Foi pelos idos de 1939 que, de
Secretário do Conselho Nacional de Educação, função que desempenhastes a
partir de 1931, passastes a diretor da “Casa de Rui Barbosa”, iniciando gestão de eficiência excepcional, e logo assinalada pela decisão do Ministro
Gustavo Capanema de editar as Obras Completas de Rui Barbosa, iniciativa
cultural sem paralelo na vida brasileira. A ela vos tendes dedicado por mais de
três décadas, e com tal dedicação e competência que a vossa existência acabou
por se confundir com a daquelas Obras.
Não necessito dizer o que representa para a Cultura nacional essa
publicação, que se estenderá por 168 volumes, e já ultrapassou o centésimo.
O certo, porém, é que somente graças a ela teremos a visão total da imensa
produção de Rui Barbosa como jurista, orador, jornalista, e parlamentar.
Nem há outra maneira de difundir e perpetuar o que produziram espíritos
onerosos e privilegiados como o dele. Tanto mais que, advertiu Batista
Pereira, em 1929, “o maior da sua obra se acha disperso em escritos ditados
pelas circunstâncias. Reunir, concatenar, seriar, cronologicamente, livros,
folhetos, artigos, notas, discursos, manifestos, entrevistas, telegramas e cartas”,
seria portanto tarefa primacial, “indispensável como um levantamento topográfico antes da construção de uma estrada”.
Representam elas não somente o mais alto e duradouro monumento
levantado à glória de Rui Barbosa, mas também extraordinário repositório de
conhecimentos enriquecidos pelos estudos, notas, e observações acrescidos a
cada volume. E, assim como o Padre Antônio Vieira encontrou no seu
modesto irmão José Soares quem fizesse chegar até nós a eloquência do
incomparável jesuíta, Rui Barbosa teria em vós o competente coordenador da
sua produção ciclópica. Não exagero ao insistir na importância e benemerência do trabalho que realizastes. Que seria das obras de Voltaire, o mais fecundo dos escritores no século XVIII, sem a dedicação de Beaumarchais, que
levantou em Kehl, no Reno, uma editora exclusivamente voltada para a publicação do acervo voltaireano? Também a ação parlamentar de Cavour perma851
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neceria desconhecida das novas gerações se a Itália não a publicasse em compactos e numerosos volumes que lhe imortalizam a bravura e a oratória.
A propósito da leviana opinião de um comentarista surpreso ante a
demora das publicações, que julgava apenas reclamarem se “tirar os livros da
estante e mandar para a tipografia”, lembrastes, pouco após aparecerem os
primeiros volumes, que “ninguém pode imaginar o que há de inédito ou de
esparso na produção de Rui”. Sabem-no, realmente, quantos acompanham, ao
longo de mais de três décadas, a diligência e a competência com que lograstes
transpor obstáculos de toda a ordem, e que vão desde a busca de inéditos até
aos aspectos materiais das edições, hoje na sua maior parte esgotadas, num
testemunho do interesse com que o País recebeu iniciativa não “somente de
grandes proporções, mas ainda de significação transcendental”.
Não basta, porém, reunir, reproduzir e divulgar. O fundamental, nas
edições integrais de autores famosos, são as anotações e críticas que lhes multiplicam a valia, tornando-as acessíveis ao conhecimento e à compreensão do
público. Precisarei encarecer o que representa para Cervantes a magistral anotação de Dom Quixote pelo douto Rodrigues Marin? De Balzac, tornou-se
Marcel Bouteron o mais prestimoso dos anotadores da Comédia Humana,
que adquire novas belezas e claridades quando tocada pelas observações do
erudito anotador. Stendhal encontraria em Henri Martineau, cujo trabalho
seria continuado por Victor del Litto, o mais lúcido dos seus comentadores,
permitindo-nos desvendar novos aspectos, novas faces na obra admirável do
romancista da Cartucha de Parma. A vós cabe a honra de haver sido o idealizador e realizador das Obras Completas de Rui Barbosa. Tarefa que efetuastes
com invulgar capacidade, reunindo e ordenando uma das mais amplas e variadas produções de que há memória. Desde a identificação de textos até a revisão
de provas, de tudo participastes. Fostes não apenas o diretor da Instituição,
mas o líder, o comandante de uma vasta e admirável ação intelectual.
Sois eminentemente gregário (Aristóteles talvez dissesse político), e
como tal convocastes numerosos conhecedores de Rui Barbosa, para tarefa
ingente e benemérita. Procurastes selecionar os melhores, circunstância essencial para a alta qualidade das publicações realizadas. Da própria Academia em
que ora vos integrais viestes buscar Levi Carneiro, Hermes Lima, Austregésilo
de Athayde, Pedro Calmon, Cândido Mota. Mas, não apenas estes, pois, no
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esforço de dar ao Brasil a medida exata possível da personalidade e da obra de
Rui Barbosa, reunistes juristas, jornalistas, historiadores, filólogos, financistas,
educadores, internacionalistas, homens de letras, e políticos, que, sob a vossa
feliz orientação, carrearam pedras valiosas para o grandioso monumento. Mas
além de chamar os apóstolos do ruísmo, destes contribuição pessoal das mais
importantes, prefaciando e anotando vários volumes, nos quais imprimistes a
marca do vosso profundo e minucioso conhecimento. Estão nesse caso os
prefácios que escrevestes para os volumes relativos à Constituição de 1891, e
ao Parecer sobre a Reforma do Ensino Primário, e que vos permitiram valiosos estudos sobre a ação parlamentar de Rui Barbosa, na Monarquia e na
República. Do mesmo modo que enriquecestes com oportunas observações
críticas o volume da sua produção poética, fruto de uma época em que os
estudantes raramente logravam fugir da sedução das musas.
Não vos ativestes, porém, a essa tarefa, no campo dos estudos ruianos.
Brindaste-nos com trabalhos outros dentre os quais ressaltarei, pela sua alta
significação, Mocidade e Exílio de Rui Barbosa, Pensamento Vivo de Rui
Barbosa, Formação Literária de Rui Barbosa, Genealogia dos Barbosa de
Oliveira e Rio Branco e Rui Barbosa. Em cada um deles esgotastes proficientemente o assunto, ao qual emprestais não apenas um completo conhecimento, mas também penetrante espírito de crítica. Nem há excesso em dizer-se ser
impossível estudar Rui Barbosa sem recorrer aos vossos trabalhos.
Mais que isso, quando se fez necessário saístes a campo para repor a
verdade na vida gloriosa de Rui Barbosa. Passo no qual, como se quisesse
provar o bom propósito de conosco colaborar na realização dos ideais dos
fundadores, bem seguistes o exemplo de um dos nossos maiores, o Conselheiro Lafaiete, que a si tomou rebater críticas a Machado de Assis. Era, aliás,
o vosso dever. Melhor diria o nosso dever, e dele não desertastes, pois tão
límpido quanto a vossa inteligência é o vosso caráter.
Ao iniciar estas breves palavras em nome dos companheiros disse-vos
ser suave e ameno o anjo que nos acolhe à porta desta Casa. Espero que não leveis demasiadamente a sério o devaneio, pois correríamos o risco de repetir-se
episódio contado por Jean Cocteau e lembrado por Maurois na posse daquele
na Academia Francesa. Os pais de um seu sobrinho anunciaram-lhe que um
anjo acabara de trazer-lhe um irmão: “Queres ver teu irmão?”, perguntou-lhe
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o pai. Ao que logo redargüiu o vivaz e curioso garoto: “Não, eu quero ver o
anjo.” Infelizmente, não há qualquer anjo para franquear a porta da
Academia. Esta quem vos abre são os vossos confrades, que o fazem de coração alegre, pedindo-vos que vos sintais em vossa casa, para prosseguir na
busca do ideal comum de servir à Pátria, servindo à Cultura.
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I
DISCURSO DO SR. JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO

Senhores acadêmicos,
Afinal, nesta hora e nesta noite, chego a esta Casa com meus escreveres
e meus sonhares. A Casa é acolhedora como a boa casa brasileira. Pego
Cadeira ao lado de velhos e novos amigos, todos ilustres pelos seus feitos e
obras memoráveis. Haverá tempo para as boas e largas conversas à sombra do
chá das quintas-feiras em flor. Mas a conversa de hoje é toda especial, porque
nesta noite, tão em alto-relevo para mim, é chegado o tempo de relembrar.
Relembrar a Cadeira 31 e seus donatários, maravilhosos brasileiros que venceram a morte a bordo de uma simples folha de papel porque foram criaturas
sem compromisso com as coisas passáveis e matáveis deste mundo.

ETERNIDADE VEM DE SONETO
O fundador da Cadeira 31 levava nome comprido: Luís Caetano
Pereira Guimarães Júnior. Seus livros arrastavam títulos também compridos:
Histórias para Gente Alegre, Uma Cena Contemporânea, Os Amores que
Passaram, As Quedas Fatais e O Caminho Mais Curto. Viveu embarcado
num passaporte diplomático. Viu terras de Espanha e areias de Portugal.
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Durante muitos anos foi intermediário entre o Brasil e o mundo. Fazia versos,
bons e lindos versos que ainda hoje, bem feitos de cara e corpo, circulam em
quase todas as antologias brasileiras, como “Visita à Casa Paterna”, soneto
que termina assim:
Uma ilusão gemia em cada canto,
chorava em cada canto uma saudade.

O PRONOME NÃO FOI FEITO PARA
HUMILHAR NINGUÉM
Depois de Luís Guimarães, que foi embora em tarde portuguesa de
1890, veio João Ribeiro, inteligência de tempo integral, o mais amável e risonho dos mestres brasileiros. Viveu numa época em que a boa colocação dos
pronomes era apaixonante. Por causa de um deles, nascido de cara amarrada e
fora de prumo, certo professor de São Sebastião do Alto convidou outro professor de São Sebastião do Alto para um duelo a baioneta. Muita bengalada
foi expedida por questões gramaticais. Tempo fantástico esse! Cândido de
Figueiredo era o governador-geral dos pronomes daquém e dalém mar, com
enorme prestígio no Brasil e regiões ribeirinhas. Rui Barbosa, de tão lindoso
escrever, tinha mais prestígio pelo bom estado dos seus pronomes do que
pelo estilo denso e forte. O que fazia um de seus fantásticos admiradores,
baixo funcionário da Caixa de Amortização, dizer com baba de barbante:
– Não tem como o Rui para encastoar um pronome. Nem o Presidente
da República encaixilha as crases melhor do que ele. Nem o Presidente da
República!
As vírgulas também navegavam nas mesmas águas. Certo diretor de jornal fluminense contratou o mestre Cambará de Melo para organizar as vírgulas do seu conceituado diário. E era de velas soltas, soberbão e orgulhosão,
que esse industrial da notícia declarava mascando o charuto:
– Contratei o maior virgulista do Brasil. O maior virgulista!
Nas escolas, com mestres movidos a pincenê, a paixão do pronome não
era menor. O professor Porciúncula de Araújo, espécie de Cândido de
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Figueiredo em papel de embrulho, escrevia neste estilo de renda de bilro ao
Inspetor de Ensino de Niterói: “Comunico a Vossa Senhoria, com o devido
respeito, que os alunos do Educandário Fagundes Varela colocam muito bem
os pronomes e vão melhormente nas crases. Pelo que troquei a antiquada palmatória pelo pescoção educativo e medicamentoso.”
Foi quando apareceu João Ribeiro, risonho e amigo. Veio de manso
como de manso era o seu trabalhar. E soltou abelhas de inteligência, que picavam de leve, em cima dos pronomes bem situados deste País. Durante anos,
num serviço de jardineiro, o bom João plantou sua lavoura muito nacional,
muito flor de resedá. Deu uma de D. Pedro: ajudou a libertar o escrever brasileiro dos Cândidos de Figueiredo e tornou a gramática um assunto leve, quase
uma conversa de esquina entre amigos. E encontrou tempo para inventar
páginas que ainda hoje, tantos anos rolados e desenrolados, podem ser lidas
ao natural, sem cansaço e sem esforço, como O Fabordão, A Língua Nacional, Curiosidades Verbais e História do Brasil. Era um João Sabe-Tudo, que
tudo entendia e tudo explicava. Nele a erudição foi transformada em alegre
licor de jenipapo. Com paciência e bom humor ensinou o nacional a desatarraxar os pronomes, a escrever em brasileiro, ao jeito nosso, ao modo da Rua
do Ouvidor e não de Coimbra. E fez tudo isso com açúcar e com afeto.

PASSADO MANDA LEMBRANÇA
Já Paulo Setúbal, outro donatário marcante da Cadeira 31, não teve
questões pronominais a zelar. Sua lavoura era outra, o baú de guardados do
Brasil. Visto assim sem cartão de visita, Setúbal lembra um Alexandre Dumas
em lundu. Como era um escritor de porte, mestre de comunicação como ele
só, seu escrever não desbotou nem caiu em exercícios findos. É tão bom hoje
como ontem. Porque esse paulista do tempo das melindrosas canetou simples
– fez prosa como quem conversa sem saber que estava construindo a mais
duradoura das prosas. Não foi um relatorista do passado nem um embalsamador de coisas findas. Foi um criador de vida. D. Pedro I sai de sua pena
vivinho em folha, pronto para fazer novas Independências e amar novas marquesas. Como vivinho em folha aparece Fernão Dias, que só teve um desejo
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na vida: transformar o Brasil em grande esmeralda e andar com ela no dedo.
Setúbal, melhor do que um balaio de técnicos e professores, foi um grande
mestre do passado brasileiro. E agora mesmo, ao viajar, para alegria minha,
por terras de suas sesmarias, tive a impressão de ouvir, dentro da noite, o
ranger das botas de Borba Gato pisando o Brasil ainda molhadas pelas
águas do Dilúvio.

CASSIANO ENTRE A PRIMEIRA MISSA
E O COMPUTADOR
E, agora, a estrela desta noite, o paulista Cassiano Ricardo, doutor em
leis por obrigação e poeta por bem-querer. Foi inaugurado, por obra e graça
de Manuel Francisco Leite Machado, seu pai lavrador, em 1895. Quando o
menino Cassiano, com metro e meio de idade, tomou conhecimento do
mundo, a vida era um bazar de novidades. Parecia coisa extraída da cartola do
mais imaginoso dos mágicos. A cada hora chegava uma invenção: o cinema, a
vacina contra a raiva, os aparelhos falantes e cantantes. Paris subia nas pernas
da Torre Eiffel e Santos Dumont arranhava o céu com suas maravilhosas
máquinas voadoras. Senhores de fraque e cartola andavam de balão! E apareceu o automóvel, uma peça estrondosa que caminhava com pés de alucinação:
20 quilômetros por hora! Certo comerciante de secos e molhados de São José
dos Campos, ao dar com essa máquina tão movediça e espalhafativa, governada por senhores de óculos e boné, balançou a cabeça para dizer:
– Isto é um despautério! Já inventaram a tal da injeção, já inventaram a
máquina de forjar luz. Agora vem esta desgraça de quatro rodas. Ninguém
aguenta uma velocidade desse calibre. Vai morrer todo mundo do coração.
Que ninguém é passarinho.
Em verdade, o mundo começava a arquivar, como lataria imprestável, as
mais quentes aventuras das Mil e Uma Noites: o século dava um pontapé no
tílburi e embarcava no automóvel. Trocava a lâmpada de Aladim, o mágico,
pela lâmpada de Edison, o cientista. Anos depois, Cassiano Ricardo, em versos exatos, falaria dos dias novos neste seu jeito também novo de dizer as coisas, quando a notícia é feita antes do fato e a chuva antes da nuvem:
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Tudo tão na hora
que te antecipo, já,
um peixe
que ainda irei buscar
no mar.
Ou dou-te, já, uma flor
que ainda me virá
do Japão.
Como se a tivesse, já,
na mão.
Tudo tão já
sem onde, nem quando,
que o caçador me vende
um pássaro ainda voando.
Adianta-se o ponteiro
da hora exata
para a hora imediata.
A vida, um jornal de hoje,
mas sem data.

E louvaria, com leve desencanto, a era da máquina que tem no computador a Mona Lisa dos dias novos, inventoria que tudo sabe e tudo explica:
Por que o raciocínio,
os músculos, os ossos?
A automação, ócio dourado.
O cérebro eletrônico, o músculo
mecânico
mais fáceis que um sorriso.
Por que o coração?
O de metal não tornará o homem
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mais cordial,
dando-lhe um ritmo extra-corporal?
Por que levantar o braço
para colher o fruto?
A máquina o fará por nós.
Por que labutar no campo, na cidade?
A máquina o fará por nós.
Por que pensar, imaginar?
A máquina o fará por nós.
Por que fazer um poema?
A máquina o fará por nós.
Por que subir a escada de Jacó?
A máquina o fará por nós.
Ó máquina, orai por nós.

PALAVRA: UMA INVENÇÃO ASTUCIOSA
Vejam como a palavra em Cassiano é exata, precisa, luminosa. Lidava
com essas invenções ao jeito dos jardineiros velhos com as rosas. Porque
sabia, por muito trabalhar com elas, que as palavras têm espinhos. São ariscas,
irônicas. Notem o jeitão do adjetivo – parece uma raposona velha. É serviçal
mais que um criado de hotel de luxo e perigoso como assaltante de estrada.
Mal o cavalheiro extrai a caneta do bolso ou coloca o papel na máquina de
escrever, já o adjetivo está às ordens, de cabeça baixa, pronto a entrar em ação.
Conheci um amanuense, responsável pelos ofícios do Fomento Agrícola, que
tinha pelo adjetivo respeito sagrado. Segundo esse literato de repartição, o
adjetivo era tão importante que devia, nos despachos burocráticos, ficar a
cargo dos senhores diretores gerais com mais de dez anos de serviço público.
Com o mestre Cassiano Ricardo o adjetivo não brincou nem bordou,
como tem brincado e bordado com tanta gente neste País. Foi trancafiado e
posto em sossego, só aparecendo quando era de aparecer e assim mesmo nas
ocasiões certas e nos lugares certos. As palavras sempre serviram a Cassiano e
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nunca se serviram de Cassiano, que fazia delas o que muito bem entendia. Daí
poder, a exemplo de Guimarães Rosa, fazer dessas enguias feitas de letras e
letrinhas um instrumento de nova e rara beleza.
Suas artimanhas linguísticas, notadamente em Jeremias sem Chorar e Os
Sobreviventes, vão ficar como obras-primas da astúcia dos homens. E observem
que para realizar essas inovações, esse sabá de mil feitiçarias, com montanhas
que andam e árvores falantes, não precisou o mestre de São José dos Campos de
estilhaçar as regras do jogo nem dar bofetões na língua deste País. Mobilizou,
com inigualável engenho e arte, a boa moeda corrente da praça, os termos
comuns dos usos e costumes do falar do povo. Com esta vantagem que só os
mágicos, os gênios e os grandes mestres têm sobre nós, pobres tabeliães do dizer
e do escrever: as palavras mais desimportantes, mais gastas e desmoralizadas,
uma vez tocadas pelas suas divinas mãos ganhavam brilho de estrela nova.
Cintilavam. O latão virava ouro. Os gordos vocábulos, banhudos e roliços,
pegavam ligeireza de figurinha de balé. E não era qualquer palavra que tinha a
honra de ser convocada por Cassiano Ricardo, cuidadoso da sua escolha.
Daí a preferência pelas doces, as meigas, as verdes, as róseas, as amarelas dos girassóis e as azuis das violetas. Nele, em cinquenta anos de papel e
caneta, nunca houve uma palavra áspera, ouriçada, que espumasse ódio ou
ressentimento. Em verdade, todas eram anjos, anjos novos, mal saídos das
formas de Deus.

OS BEMÓIS DO FUTURO
E como amou o Brasil! Talvez tenha sido o poeta que mais perto esteve da
terra brasileira, de seus sonhos e mistérios. Navegou a vida inteira em verde-amarelo. A obra ricardina é toda uma festa nacional, com fogueiras e rojões. Tem de
tudo: frutas do mato, penas de tucano, urucum, dendê de candomblé, luar de
serenata, manacá, resmas de onças e samburás de diamantes. Às vezes Cassiano é
valsa de esquina, extraída por dedos imemoriais. As vezes Cassiano é música dos
astros, com bemóis que ainda estão para nascer. Sempre esteve entre o passado e
o futuro. Entre a Primeira Missa e o computador. Andou por ontem e viajou
para o amanhã. Não é novo nem velho. É eterno, além do tempo e da moda. E
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não foi à toa, por um desses acasos vagabundos que Cassiano nasceu em São José
dos Campos, ninho de experiências espaciais, a cidade mais século XXI do Brasil.
São José podia ter parado o relógio em 1900. Mas não parou. Fugiu para o futuro, como Cassiano Ricardo. E os dois, Cassiano e a cidade, foram crescendo juntos, como amigos, como irmãos. Estivesse onde estivesse, em Paris ou Porto
Alegre, sempre voltava a São José dos Campos. No voo de um pássaro ou num
correr de um regato. E parava para dizer de Cassiano para Cassiano: “– Deve ser
o rio de minha infância que está cantando.”
Era sentimental como um adeus. Mas gostava de parecer de ferro, de
aço. Se caía em relembranças de amores antigos, logo pedia desculpas nesse
seu jeito de marca registrada:
Mas eu não tenho tempo pra pensar nessas coisas!
Estou com pressa. Muita pressa.
A manhã já desceu do trigésimo andar
daquele arranha-céu colorido onde moro.
Ouço a vida gritando lá fora!
Duzentos réis, e saio. A rua é um vozerio.
Sobe e desce de gente que vai pras fábricas.
Pralapracá de automóveis. Buzinas. Letreiros.
Compro um jornal. O Estado! O Diário Nacional!
Levanto a gola ao sobretudo por causa do frio.
E lá me vou pro trabalho pensando...
Ó meu São Paulo!
Ó minha uiara de cabelo vermelho!
Ó cidade dos homens que acordam mais cedo no mundo!

ETERNIDADE EMBARCA NO VERÃO
Nascendo em 1895, em tempo de maravilhas, foi embora 79 anos
depois também em tempo de maravilhas. Esperou o verão, que tanto amava,
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para fazer ponto final na sua doce lavoura. Partiu em janeiro. Cantavam as
cigarras nos pés de pau, as últimas da safra brasileira de 74. Mas, em verdade,
[...] quem morreu, não foi ele.
Foram as coisas, que deixaram
de ser vistas pelos seus olhos.
Foram os objetos que a sua
mão deixou de tocar.
Os seus livros, o seu pequeno
cão, estão defuntos.
Não foi o sangue que lhe parou
de fluir, nas veias:
foi, antes, o vinho quem ficou imóvel,
na garrafa.
Não é ele o defunto, é o mundo
que morreu nos seus cinco sentidos.

De minha parte, como sucessor de Cassiano Ricardo, tenho a meu
favor o fato de ter nascido à beira do mesmo rio, o Paraíba. Bebemos da
mesma água e ouvimos o cantar dos mesmos pássaros, porque o bem-te-vi
que atua nos palcos de Piratininga é o mesmo que trabalha nas planícies de
minha terra. Somos piraquaras, eu do Estado do Rio e Cassiano de São
Paulo. Ele de São José dos Campos e eu também de Campos, de Campos dos
Goitacazes. A cidade de Ricardo estende os braços para o céu. A minha sobe
na fumaça das suas usinas. Por ambas corre o Paraíba, o rio que mudou de
cara. Não é mais o corgão que encantou os olhos do menino Cassiano.
Porque em verdade vos digo, com certa mágoa e melancolia, que o rio de
nossa infância, que era livre como um gato, não corre mais pelas campinas de
camisa aberta ao peito atrás das borboletas azuis de Casimiro de Abreu. É um
rio circunspecto: para dar a impressão que é profundo turvou as águas, depois
de mandar embora os peixes e expulsar os passarinhos. É hoje um próspero
negociante de quilowatts. Não perde tempo com o cair das tardes nem com o
brotar das madrugadas. É todo trabalho – um livro de vendas à vista não
ganha do Paraíba em cifras e cifrões. Perdeu o gosto antigo de parar junto de
865

866

RECEPÇÃO DO SR. JOSÉ CÂNDIDO DE CARVALHO

uma ninhada de lírios para ouvir a conversa miúda dos grilos. Não é um rio
propriamente dito, é um funcionário público regido pelo Código de Águas e
seus avassaladores parágrafos. Pobre dele que perdeu a alma e pobre de nós
que perdemos o rio.

O ENCANTAMENTO ACABOU:
ONDE ESTÁ MEU GUARDA-CHUVA?
E para concluir a conversa desta noite, tão memorável para mim, devo
confessar que saio do mundo ricardino como figura de uma fotografia fora de
foco, meio fantasmado. Estou na situação daqueles navegantes portugueses
que inauguraram mundos, lidaram com gigantes e ouviram, nas noites do mar
tenebroso, o canto nunca ouvido das sereias. E quando voltaram ao viver antigo, de pastores de Trás-os-Montes ou lavradores de Freixo de Espada à
Cinta, depois da estupenda aventura das Índias do cravo e canela, murcharam
e morreram. De fato, quem lidou com sereias e foi personagem de Camões,
não podia mais apascentar ovelhas. Estou no mesmo caso. Venho do país das
esmeraldas de Cassiano Ricardo, onde vi onças de olho de fogo e gigantes de
barba de cipó. Calcei as botas de Borba Gato e viajei para o sertão das pedras
de cor. E retorno agora, nesta hora e nesta noite, aos meus borzeguins de
sujeito comum, às minhas rotinas do dia a dia. Troquei o bacamarte de boca
de sino pelo guarda-chuva de cabo de prata. Não sou mais íntimo dos sonhos
nem contemporâneo dos dias que ainda virão. Volto a ser simplesmente José
Cândido de Carvalho, funcionário público, temente do imposto de renda,
apavorado de mordida de surucucu e de vento encanado. A todos que assistem a este meu regresso, muito obrigado.
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Senhor José Cândido de Carvalho,
A história que aqui vou contar, sem recorrer, como de outras vezes
tenho feito, aos arranjos da ficção, essa forma de mentira em que acreditamos,
e por nela acreditarmos passa a ser a nossa verdade, a história que aqui vou
contar, meu velho e fraterno amigo, vós a conheceis tão bem quanto eu, pois
dela sois a personagem principal, e eu o principal comparsa. E, talvez por ser
em tudo verdadeira, possa a muitos parecer inventada, tais as circunstâncias
curiosas que a envolvem, num suceder de situações inesperadas, que no entanto se ajustam no seu desenrolar, como capítulos previamente elaborados em
função da velha regra do começo, meio e fim. Em suma: uma história, mas
uma história escrita por si mesma, composta de fatos que se encadearam ao
longo de nossas vidas e da antiga amizade que nos une há vinte anos. Vós
sabeis de cor e salteado. Hoje, porém, quando a vossa carreira de escritor culmina nas galas acadêmicas, com que tanto sonhastes como candidato, e com
que eu tanto sonhei como vosso eleitor, quero relembrar em vossa companhia
essa velha história, que é também do vosso maior livro.
Certamente haveis de estar lembrado de quando ouvi falar pela primeira vez em vosso nome, não é verdade? Eu morava ainda em minha terra natal,
Andaraí, no interior da Bahia, no velho sobradão onde mais tarde iria escrever
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Cascalho. Meu pai, que em vida tanto amou os livros, costumava ler todas as
noites, em sua repousante cadeira de lona, armada ao lado da mesa de jantar
na grande sala rodeada de janelas. Era um leitor exigente. Às vezes eu lhe perguntava se gostara do livro que acabara de ler, não raro um sucesso do
momento, festejado nas colunas do jornal literário Dom Casmurro, que episodicamente chegava a Andaraí. E ele, para minha surpresa, muitas vezes respondia, num juízo sumário:
– Uma pinoia.
Era a sua expressão habitual para manifestar o desagrado de uma leitura.
Certa noite, porém, eu o surpreendi lendo atentamente uma pequena
brochura de capa amarela, que meu irmão Fernando, tão amante dos livros
quanto ele, recebera pelo serviço de reembolso postal, expediente de que nos
valíamos para adquirir livros, na pequena cidade deserta de livrarias. Por fim,
erguendo-se da sua cadeira de lona, e já a caminho do quarto, vendo-me a um
canto da sala, meu pai me disse, a sacudir lentamente no ar o pequeno volume:
– Muito bom. Muito interessante.
E, ainda sob o calor da impressão daquela leitura que mal terminara,
teceu comentários elogiosos ao autor, falou-me do assunto da obra, recomendando-me que não a deixasse de ler. Tomei o livro nas mãos. E meu pai recolheu-se ao quarto, não sem antes me dar o seu habitual “até amanhã”, que
eu respondia pedindo-lhe a benção, segundo o costume daqueles tempos,
quando os filhos ainda não consideravam uma tolice o deixarem-se abençoar pelos pais.
Sentei-me à mesa da sala de jantar, perto do candeeiro, e li, na capa
amarela do livro, o nome do autor: José Cândido de Carvalho. Foi esta a primeira vez que vi o vosso nome, e dele não me iria esquecer pelo tempo afora.
O título, longo, do livro me pareceu curioso, em seu apelo salmódico, que um
ponto de exclamação enfatizava, como num grito de surda advertência a um
pecador: Olha para o Céu, Frederico! Abaixo vinha a indicação: “Romance da
Cana-de-Açúcar na Baixada Fluminense.” Uma figura de expressão dramática,
de grandes mãos ossudas, ressaltava do amarelo da capa, em traços negros
contrastantes, num bico de pena de Santa Rosa, o grande desenhista com
quem mais tarde, já no Rio, eu iria conviver, com ele fazendo uma cartilha
escolar, de colaboração com o meu inesquecível amigo Marques Rebelo.
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Assim, antes mesmo de ler o romance, só de ver a angulosa e esquiva figura
desenhada por Santa Rosa, travei conhecimento com Frederico, o astuto
senhor de engenho que incorporastes à imortal galeria das vossas personagens.
Era tarde, fui dormir, e só no dia seguinte voltaria ao livro para lê-lo.
Eu vivia, nessa época, numa remansosa semidisponibilidade, saindo de casa
somente às quatro horas da tarde, para dar, na farmácia de meu pai, o meu
escasso expediente vespertino, que se alongava até às oito da noite, com um
pequeno intervalo para o jantar. Sem ter, praticamente, o que fazer, me refugiava nos livros, com eles enchendo as minhas horas de ócio. Vosso romance
foi lido de uma assentada, não tanto pelo tempo de que eu dispunha para o
lazer literário, mas pelo interesse apaixonante que a leitura dele me despertou.
Não havia dúvida: meu pai acertara mais uma vez, em seu sensível gosto de
leitor, no revelar-me vossa bela estreia como romancista. Por muitos dias, o
Olha para o Céu, Frederico! teve presença obrigatória em nossas conversas
sobre livros, foi objeto de nossos louvores e comentários, aos quais vieram
juntar-se os de meu irmão Fernando, encantado, como nós, com a pequena
mas vigorosa saga dos canaviais fluminenses.
Passaram-se os anos. Nunca mais ouvi falar do vosso nome. Não
encontrando explicação para o vosso silêncio, admiti, não sem um inconformado pesar de admirador, que estaríeis destinado a ser essa espécie de viúvo
literário, que é o autor de um único livro. Contudo, muitas vezes me perguntava, numa curiosidade feita de velada esperança: “Por onde andará o romancista José Cândido de Carvalho? Estará escrevendo novo romance?”
Um dia, em circunstâncias que são do conhecimento de muitos dos que
aqui se encontram, e que o meu saudoso Marques Rebelo relatou no discurso
com que me recebeu nesta Casa, deixei minha terra natal e vim para o Rio,
com armas e bagagem – ainda que bem fracas fossem essas armas para a luta
na grande cidade, e a bagagem se reduzisse a um livro, Cascalho, meu romance de estreia. Fui trabalhar na Empresa Gráfica O Cruzeiro, onde fiz de tudo
um pouco, tentando ser jornalista, ao mesmo tempo que acumulei, por vários
anos, o cargo de diretor da editora que Freddy Chateaubriand e Accioly Neto
fundaram naquele grande empório de revistas. As primeiras férias que tirei,
depois de anos ininterruptos de trabalho, pois sempre preferira, numa opção
orçamentária, recebê-las em dinheiro, fui passá-las em São Pedro da Aldeia,
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esse paraíso de cata-ventos e casuarinas, que um dia descobri por acaso, e
onde tenho, hoje, um pequeno pedaço de chão, a que me sinto tão preso
quanto as mangueiras e laranjeiras que eu e Juraci, minha mulher, nele plantamos com as nossas próprias mãos.
A caminho, eis que me surgem aos olhos, de repente, numa baixada,
cobrindo-a de um verde amplo e ondulante, os canaviais de Sampaio Correia.
E, alçando-se sobre eles, num perfil estático de sentinela, recortava-se contra
o céu a chaminé de uma usina. Então, ante o súbito descortinar daquela paisagem tipicamente fluminense, senti-me devolvido às páginas de vosso romance,
do qual, confesso, já não me lembrava muito bem, embora de sua antiga leitura me houvesse ficado a impressão inapagável de um livro que eu lera com
encanto e amor. Numa perdoável confusão geográfica, produzida pela semelhança do ambiente, mas, em boa parte, gerada na minha emoção de leitor,
feita de uma ternura alvoroçada, disse comigo mesmo: “Ah! foi aqui que José
Cândido escreveu o Frederico...”
O ônibus fazia parada obrigatória naquele pequeno burgo canavieiro.
Desci apressadamente, e por alguns momentos tentei descobrir, ajudado pela
intuição, em qual daquelas casas esparsas havíeis porventura vivido. Fosse
como fosse, vossa presença me parecia muito forte ali, conquanto não estivésseis em parte alguma, ou ali estivésseis apenas em espírito, como um pressentido fantasma de vós mesmo. E eu me perguntei, perguntando ao mesmo
tempo aos canaviais, que indiferentes e solitários se estendiam até o horizonte: “Por onde andará José Cândido? Que é feito do romancista de Olha para
o Céu, Frederico!?
De retorno ao Rio, busquei em vão pelos sebos um exemplar do vosso
romance, na ânsia de relê-lo, de com ele retomar o contato perdido. Queria,
em suma, depois de lhe haver conhecido de perto o cenário, reavivar em muitos pontos a impressão que me ficara de sua primeira leitura, feita cerca de 20
anos antes. O exemplar que tínhamos em Andaraí se perdera, com muitos
livros, meus e de Fernando, na mudança da família para o Rio. O mais estranho, porém, é que sendo vós o autor de um livro inencontrável, éreis vós próprio inencontrável nesta cidade. Devido à minha condição de diretor de uma
editora, vim a conhecer, praticamente, todos os escritores que aqui residiam, e
até mesmo os que viviam em outros Estados. Não apenas em função de meu
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trabalho, mas em encontros de livraria, em conferências, coquetéis, e até em
simples apresentações de rua, travei conhecimento com quase todos os chamados Habitantes da Cidade das Letras. Não havia meio, porém, de pôr em
vós sequer os olhos. Éreis um desconhecido. Nas rodas literárias, vosso nome
era ignorado, ou, quando muito, vagamente referido, ainda que com simpatia.
“Acho que ele mora em Niterói”, respondia-me alguém, a uma indagação
minha a vosso respeito. E que dizer dos livros de crítica, de estudos literários?
Neles não entráveis, neles não figurava o vosso nome, nem mesmo entre os
saldos para balanço. Tudo indicava, meu caro amigo, estardes condenado ao
mais fatal esquecimento.
Como todos sabem, o diretor de uma editora, além de estar exposto às
pressões afetivas, exercidas por amigos que intercedem em favor das pretensões de um autor, tem, não raro, de ceder a certas injunções da própria
empresa em que trabalha. Há livros que ele simplesmente edita por haver
recebido ordem para fazê-lo, ainda que a ordem venha sob a forma disfarçada
de uma sugestão. Comigo aconteceu isto algumas vezes. Afinal, em termos de
injunções empresariais – o pedido de um banqueiro, de um político, enfim,
de uma pessoa influente –, a edição de um livro nem sempre atende aos interesses específicos de uma editora.
Uma tarde, entrou em minha sala um tipo magro, de ar discreto e tímido, cabelo liso, colado na cabeça. Trazia na mão um pequeno embrulho.
Aproximou-se de minha mesa e, informado de quem eu era, disse com precipitação, tentando disfarçar o possível encabulamento: “Sou amigo de Leão
Gondim. Outro dia, por acaso, nos encontramos, depois de muito tempo que
não nos víamos. Ele gosta muito de um livro meu, que está esgotado há vários
anos. Quer reeditá-lo, e pediu-me que viesse falar sobre isto com o senhor.”
Logo me pus a pensar: estava ali um amigo do superintendente de O
Cruzeiro, que a seu pedido me viera falar sobre a reedição de uma obra, o que
lhe assegurava de antemão um livre trânsito na editora, como por efeito de
uma espécie de habeas corpus preventivo. Ora, Leão Gondim, excelente chefe
e companheiro de trabalho, espírito aberto às boas ideias da equipe que
comandava, não raro se entregava a arrebatamentos de fecundo entusiasmo,
com que impulsionava as realizações de sua empresa. Contudo, seu entusiasmo era muitas vezes recebido com desconfiança e ceticismo pelos companhei871
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ros, especialmente quando o objeto do entusiasmo era algum desconhecido da
equipe. Eu tinha ali, diante de mim, um desses desconhecidos: um cidadão
magro, que eu não sabia quem era, que não me dissera o seu nome, mas que,
no entanto, era amigo dele e publicara um livro de que ele gostara muito.
Mas, que espécie de livro seria aquele de que Leão Gondim gostara tanto, a
ponto de querer – num dos seus assomos de entusiasmo – vê-lo reeditado
pela Cruzeiro?
Enquanto eu assim pensava, o desconhecido desfazia o seu embrulho,
com uns dedos ágeis e nervosos. Por fim, desdobrado o papel do invólucro –
que vejo eu sobre a minha mesa, ao alcance da mão? Oh, foi um instante de
pasmo, de perplexidade! Ali estava, ante meus olhos atônitos, um exemplar do
Olha para o Céu, Frederico!
Mal pude balbuciar:
– Mas... você é José Cândido de Carvalho?
Era.
Sim; éreis vós, em pessoa.
No incontido regozijo daquele encontro, que eu já supunha impossível,
ergui-me e apertei-vos demoradarnente a mão. Falei-vos de minha admiração
por vós, contei-vos em que circunstâncias conhecera vosso romance, num
revolver de lembranças familiares, em que a figura de meu pai era evocada,
tudo isto num tom de súbita intimidade, que me levava a arroubos de um
velho amigo. Por fim, na sensação de um triunfo, anunciei-vos que uma semana antes conhecera o ambiente do vosso romance, na minha passagem pelos
canaviais de Sampaio Correia. Foi quando, polidamente, corrigistes o meu
desculpável equívoco fluminense: o livro se passava em Campos, vossa terra
natal. Ao notar meu embaraço, viestes em meu auxílio, convidando-me para
conhecer em vossa companhia o verdadeiro cenário da história de Frederico.
Aceitei o convite, pois não podia renunciar a tão grande privilégio. De resto,
logo compreendestes o que essa visita significaria para mim, em curiosidade,
interesse e ternura. E juntos a fizemos mais tarde – vós, o romancista, e eu,
vosso admirador.
O mais curioso, Sr. José Cândido de Carvalho, é que, por motivos que
compreendemos muito bem, mas que, no entanto, muitas vezes, nos pareceram incompreensíveis, tão espantados nos mostravamos da fulminante
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influência deles em nossa amizade, nos tornamos amigos desde o primeiro momento em que nos vimos. Enfim, deve ter sido um caso de amizade
à primeira vista, o que prova que a Literatura nem sempre é fator de
invejas e despeitos.
Em verdade, meu amigo, vosso livro não precisava de recomendação,
pois eu – dependendo, naturalmente, de encontrar-vos – já o havia programado na Coleção Contemporânea, onde reeditei alguns importantes romances
brasileiros: Fronteira, de Cornélio Pena, Maleita, de Lúcio Cardoso, Totônio
Pacheco, de João Alphonsus, Navios Iluminados, de Ranulfo Prata, entre
outros. A eles veio juntar-se o Olha para o Céu, Frederico!, reeditado em regime de prioridade: mal deixastes, naquele dia, a minha sala, mandei-o para a
composição. E, ainda no mesmo dia, telefonei a Arcindo Madeira, encomendando-lhe a capa, que ele fez sobre uma sugestão minha, sem precisar ler o
romance, tal era a minha pressa de ver reposto em circulação o Frederico.
Entretanto, a esse meu açodamento editorial de amigo não correspondeu o
ritmo de venda do livro, que foi lento. Em verdade, o relançamento do vosso
romance passou praticamente despercebido. Não porque ele tivesse envelhecido, e perdido com o tempo o interesse, mas por motivos que eu bem conhecia
e não conseguia remover. Como sabeis, na medida em que a empresa implantava eficazmente o sistema de distribuição de O Cruzeiro, sua grande e principal revista, negligenciava inapelavelmente a distribuição dos livros que editava. Contudo, se o reaparecimento de Olha para o Céu, Frederico! não se fez
com o ruído de um best-seller, serviu, pelo menos, para mostrar que estáveis
vivo. Tomando conhecimento de tão lisonjeiro fato, Odylo Costa, filho,
vosso antigo admirador, convidou-vos a colaborar no Jornal do Brasil, que
então se renovava em espírito e forma, sob a sua lúcida orientação. Por minha
vez, convidei-vos a colaborar em A Cigarra, revista que então dirigia. Dessas
colaborações, conhecido, pelo menos de mim, o tedioso sentimento de inutilidade que vos causava o ato de escrever, desincumbíeis a contragosto, submetendo-vos a uma espécie de sacrifício brilhante. Pois em verdade, ainda que
produzidas com enfado e desinteresse, vossas colaborações faziam as delícias
dos leitores. Na redação de A Cigarra não tardastes a formar um pequeno
mas fervoroso fã-clube, que, reunido com alvoroço em volta da minha mesa,
desfrutava o privilégio de conhecê-las em primeira mão, na leitura que eu
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delas fazia em voz alta, assim que me chegavam às mãos os originais ansiosamente aguardados. E não sabíamos o que mais admirar nelas: se o inesperado
do vosso estilo, de acento tão pessoal, se a vossa prodigiosa inventiva, se o
vosso senso mítico de humor, tudo isto, em suma, traduzido numa forma
nova de falar de coisas velhas, de explorar com originalidade e graça todo um
pequeno mundo provinciano desaparecido, povoado de figuras de um passado morto, que fazíeis reviver em suas fraquezas e ridículos humanos. Não
raro, após a leitura eu corria ao telefone para vos dar, num ímpeto de arrebatado mas sincero entusiasmo, minha impressão de leitor: “A crônica está excelente! Quase me esbandalho de rir!”
Era, realmente, sob o rótulo convencional de “crônica” que vossas colaborações apareciam na revista, embora preferísseis chamar-lhes “historinhas”.
E historinhas é o que elas são mesmo, tal o substrato anedótico que as animava. Diga-se, porém, que o diminutivo, ditado por vossa modéstia, não lhes
retirava a categoria literária de conto curto, ou de miniconto, gênero que iríeis
mais tarde valorizar nas páginas burlescas de Por que Lula Bergantim não
Atravessou o Rubicon e Um Ninho de Mafagafes Cheio de Mafagafinhos, já
aí aparecendo sob a designação de contados, numa sugestão jurisdicional do
vosso território literário.
Em resumo, meu amigo, a reedição do Olha para o Céu, Frederico!
repôs vosso nome em circulação na imprensa. Transcorridos uns poucos
meses do seu reaparecimento fostes admitido, por sugestão minha, na redação
de O Cruzeiro. E isto bastou para que apressadamente encerrásseis vossa
colaboração no Jornal do Brasil de Odylo, com a boa desculpa de que tínheis
sido contratado por outra empresa. A desculpa, porém, não valia para A
Cigarra, revista editada por O Cruzeiro. Prevalecendo-me dessa circunstância,
continuei a extrair de vós as deliciosas “historinhas”, tranquilizando-vos
quanto ao pouco trabalho que iríeis ter com elas. Afinal, A Cigarra saía apenas uma vez por mês.
Na redação de O Cruzeiro fostes chefiar a Seção de Texto, onde, ajudado por excelentes redatores, revíeis a matéria da revista, com a tarefa suplementar de escrever a apresentação de cada número, o que fazíeis em forma de
lírico bilhete ao leitor, subscrevendo-o com as vossas iniciais, numa coluna
que seria a matriz do vosso futuro “Jornal de J.C.C.”.
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Um dia, sem que nunca me houvésseis falado sobre isso, descobri que
tínheis dissimuladamente publicado outro livro além do vosso romance de
estreia. Era um volume de Literatura Infantil, raridade bibliográfica a que destes o título de Pinóquio em Busca de Branca de Neve, e que até hoje teimais
em omitir na lista de vossas obras, como omitistes, ao publicá-lo, vosso prenome bíblico, assinando-vos apenas Cândido de Carvalho. Assim encurtado,
vosso nome assumia uns ares misteriosos de pseudônimo. Indaguei-vos sobre
as razões do disfarce, e me respondestes que havíeis recorrido a ele porque o
livro “não valia nada”. Convencido de que exageráveis em vossa modéstia,
imediatamente me propus a reeditar o livro, mesmo sem lê-lo. E, ainda que
isto pudesse ser uma temeridade editorial, insisti no meu propósito, que afinal
se justificava, tal a minha incondicional admiração por vosso talento de escritor. Dois ou três dias depois me trazíeis o único exemplar que vos restava da
esgotadíssima edição de Pinóquio em Busca de Branca de Neve. Assinamos o
contrato para a reedição dele. Já no dia seguinte, porém, me pedíeis de volta o
volume, sob a alegação de que pretendíeis fazer algumas alterações no texto.
Até hoje, porém, transcorridos mais de quinze anos, e já caduco o contrato,
não me devolvestes o livro que eu tanto quis relançar. Não me destes, sequer,
o prazer de lê-lo. Fiquei, assim, sem conhecer as aventuras em que metestes,
por conta de vossa imaginação, o boneco de pau de Collodi e a companheirinha dos anões dos Irmãos Grimm.
Fosse como fosse, continuáveis autor de um único livro. E se não vos
preocupava a expansão bibliográfica, este seu velho amigo, desejoso de ver
ampliados vossos domínios literários, não se contentava apenas com haver
trazido de volta ao público o Olha para o Céu, Frederico! Foi quando, à falta
de originais de um novo livro, concordastes, por insistência minha, em suprila mediante o expediente de uma reunião, em volume, das vossas “historinhas”. Combinamos que elas apareceriam sob a designação de “crônicas”,
gênero de boa tradição editorial no Brasil e para o qual havia um público
certo. No fundo, temíamos que a designação de “historinhas” pudesse de
alguma forma amofinar o volume. Por fim, um belo dia, me entregastes os
originais tantas vezes reclamados. Li o título: O Coronel e o Lobisomem.
– Mas é um título excelente! – exclamei.
E vós me esclarecestes:
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– Tirei-o de uma das minhas crônicas para o Jornal do Brasil. Aliás, é a
crônica que abrirá o volume.
Assinamos imediatamente o contrato de edição. Entretanto, como as
oficinas de O Cruzeiro estavam com uma avassaladora sobrecarga de trabalho, e em fase de instalação de novas máquinas, os originais dormiram em
minha gaveta um longo sono de mais de um ano. E o mais curioso é que vós,
ao contrário da maioria dos autores em tais circunstâncias, não demonstráveis
nenhuma pressa em ver o livro na rua. Uma tarde, porém, entrastes na minha
sala para me pedir de volta os originais.
Então, imaginando que com o pedido pretendíeis recorrer à mesma
estratégia que havíeis adotado na irremediável evasão de Pinóquio em Busca
de Branca de Neve, relutei:
Calma, rapaz. Seu livro entrará em composição na próxima semana.
– Não se trata disto – me respondestes.
E procurando tranquilizar-me:
– É que resolvi transformar em romance O Coronel e o Lobisomem.
E em vossas palavras havia uma tão grande firmeza de decisão criadora,
um tão forte apetite de produzir, que não tive como duvidar de que estáveis
mesmo disposto a lançar-vos à dura empreitada. Afinal, tínheis todas as condições de levá-la a cabo com êxito.
Devolvidos os originais, retomastes à vossa sala, onde, a partir daquele
dia, ou daquela semana, montastes vosso esquema de trabalho, em regime de
clandestinidade literária, graças ao qual íeis escrevendo vosso romance na própria redação da revista. Pela manhã, trazíeis de casa uns rabiscados pedaços de
papel, que aos poucos ganhavam forma e ordem nas laudas que saíam de vossa
máquina, e que depois enchíeis de emendas, para passá-las afinal a um valente
datilógrafo, encarregado de rebatê-las tantas vezes quanto se fizesse necessário,
pois não raro refazíeis as páginas já rebatidas, numa penosa tarefa em que
entravam tesoura e cola, para abrigar os acréscimos que nelas introduzíeis.
A princípio, ainda pudestes conciliar o vosso trabalho literário com as
tarefas da rotina jornalística. Mas, a partir de dado momento, e por cerca de
dois anos, conquanto pareça inacreditável, não fizestes outra coisa na Seção
de Texto de O Cruzeiro senão escrever O Coronel e o Lobisomem. Os originais da matéria da revista só iam à vossa mesa para neles apordes os hierógli876
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fos de vossa rubrica aprovadora. Afinal, tínheis à vossa disposição excelentes
redatores, de vossa inteira confiança, amigos fiéis vossos e vossos cúmplices.
Eles vos davam inteira e competente cobertura na seção. Por dever de justiça,
citarei aqui os nomes desses vossos abnegados companheiros: Jânio de
Freitas, Cipião Martins, Antônio Machado e Décio Vieira Ottoni, este já
desaparecido. Enquanto eles mourejavam na matéria jornalística, vós, movido a cafezinho e cigarro de palha, criáveis o mundo mítico do Coronel
Ponciano de Azeredo Furtado. Aliás, o Azeredo desse nome maior da galeria
das personagens do romance brasileiro se deve a uma homenagem que me
quisestes prestar, pois sou parente afim, pelo lado materno, dos Azeredos de
Campos de Goitacazes.
Um fato bem curioso é que, sendo vosso amigo fraterno e vosso editor,
nunca me destes a conhecer uma linha sequer do vosso romance, durante a
gestação dele. De resto, e isto me consola, não concedestes esse privilégio a
ninguém – salvo, é claro, a Milton Reis, o valente datilógrafo.
Por fim, em certa manhã triunfal, entrastes como um pé de vento em
minha sala, de originais em punho. Havíeis terminado o romance. Quis programá-lo imediatamente, embora com sacrifício do prazer e da honra de lê-lo
em primeira mão. Foi quando, temente da má distribuição da Cruzeiro, me
sondastes quanto à ideia de publicá-lo por intermédio de outra editora, desde
que isto não me melindrasse.
– Não há problema – respondi-vos. – Na hipótese de não conseguir
outro editor, é só trazer de volta o livro, que a Cruzeiro o editará.
Fizestes, então, uma consulta a José Olympio, mas a “Casa” não tinha
como editá-lo antes de um ou dois anos, pois estava com a programação lotada para esse período. Talvez o próprio José Olympio já não se lembre hoje
mais disso. Mas aí estais vós, que não me deixais mentir.
Voltastes de novo à minha sala com os originais.
A essa altura, outro grande editor, Ênio Silveira, vindo de São Paulo,
promovia no Rio, à frente da Civilização Brasileira, uma verdadeira revolução
no mercado livreiro, com uma cobertura nacional de enorme prestígio para as
suas modernas e elegantes edições. Pensastes em procurá-lo e eu concordei
com a ideia, mas havia um problema irremovível: não vos animáveis e muito
menos eu, a ir ao encontro do solicitadíssimo editor, que conhecíamos apenas
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de nome. Lembrei-me, então, do nosso comum amigo Aurélio Buarque de
Holanda, que tinha as melhores ligações com a Civilização Brasileira, sendo,
inclusive, editado dela. E ele, prestimoso como sempre, levou a Ênio Silveira,
a nosso pedido, os originais de O Coronel e o Lobisomem.
Durante três meses esperastes por uma resposta. Aurélio procurava
acalmar-vos, explicando que a demora se devia ao fato de Ênio encarregar-se
pessoalmente da leitura de todos os originais enviados à editora, e estes eram
examinados por ordem de chegada. Mesmo que tivésseis bastante prestígio
para furar a fila, havia muitos outros livros à frente do vosso, de autores que,
já editados pela Civilização, desfrutavam a vantagem de uma natural prioridade. Entretanto, como a espera estava acima das forças de vossa paciência,
pedistes a Aurélio que trouxesse de volta os originais e ele assim o fez. De
resto, sabíeis que eu vos oferecia na Cruzeiro a certeza da edição imediata do
vosso romance, ainda que com os inconvenientes de uma distribuição precária. Sim, meu caro amigo: na Cruzeiro o livro podia ter venda lenta, ser mal
distribuído, mas, pelo menos, sairia logo.
E, tanto isto era verdade, que, recebidos os originais enviei-os no
mesmo instante para as oficinas, com uma indicação, a lápis vermelho, recomendando urgência. Como me havíeis carregado da revisão final, deixei para
lê-lo nas provas de página. E estas me vieram ter às mãos numa sexta-feira,
véspera de sábado de carnaval. Levei-as comigo para São Pedro da Aldeia,
onde, na calma do meu sítio, em regime de renúncia carnavalesca, teria vagares
para ler o vosso livro, revendo-lhe ao mesmo tempo as provas.
Mal iniciei a leitura, fui dominado pela impressão, que a cada passo
se confirmava, de que tínheis escrito um grande romance. Os capítulos se
sucediam, mantendo-me preso ao desenrolar da ação, que eu deliciado
acompanhava, num estado de pleno encantamento. De vez em quando,
interrompendo momentaneamente a leitura, para acender um cigarro, eu
comentava em voz alta:
– Extraordinário. Extraordinário.
Não raro, ao passar pela sala, minha mulher me surpreendia nesses arrebatamentos do meu solilóquio de leitor. E me perguntava:
– Está gostando tanto assim? – E eu, sem conter o entusiasmo.
– Se estou gostando? José Cândido escreveu uma obra-prima.
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Sim: uma obra-prima. Foi com a convicta, inabalável certeza de que
havíeis escrito uma obra-prima que cheguei à última linha de O Coronel e o
Lobisomem. Então, com o olhar perdido nas amendoeiras e mangueiras do
sítio, onde cantavam passarinhos, comecei a rememorar, na solidão daquela
paz bucólica, as circunstâncias que vos tinham levado a produzir tão extraordinária obra. Não fora a demora da Cruzeiro em lançar vosso livro de crônicas intitulado O Coronel e o Lobisomem, cujos originais haviam dormido em
minha gaveta o longo sono de mais de um ano, não teríeis escrito vosso genial
romance homônimo. Em vez dele, haveríamos de ver hoje por aí, talvez encalhado nas livrarias, apenas um volume de circunstanciais “historinhas”.
De volta ao Rio, cessados os rumores carnavalescos, estava eu à porta
do elevador de O Cruzeiro, com as provas embaixo do braço, quando vos
aproximastes de mim. Antes de vos apertar a mão, bati-vos uma respeitosa
continência. Estranhando meu ar circunspecto, me perguntastes:
– Que é que há?
E eu, sem relaxar a circunspecção:
– José Cândido, você escreveu uma obra-prima.
Ristes, ristes muito, e ristes ainda mais quando eu, com sincera modéstia, acrescentei:
– Não sei se poderei continuar a merecer sua amizade. Sou pequeno
demais para ser amigo de um autor que acaba de escrever uma obra-prima.
E vós, redobrando o riso:
– Não diga tolices. Qual obra-prima, qual nada. Você está louco!
Lançado O Coronel e o Lobisomem, numa tiragem de três mil exemplares, que não tardou a esgotar-se, a melhor crítica do país veio confirmar
meu vaticínio: obra-prima. “Obra-prima”, dizia-se ao Norte. “Obra-prima”,
dizia-se ao Sul. E por toda parte, na unanimidade opinativa do público, repetia-se o estribilho consagrador: “Obra-prima”.
Um dia, Valdemar Cavalcanti me telefonou perguntando se porventura
concordaríeis em fazer uma colaboração diária para o O Jornal, em substituição a Antônio Maria, o grande cronista prematuramente desaparecido.
Não vacilei na resposta:
– Colaboração diária? Num jornal? Ora, Valdemar. Colaboração de
José Cândido, só se for para um anuário. O homem detesta escrever.
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Contudo, vos transmiti o convite. E vós, em pânico, declinastes polidamente dele, como eu de resto esperava.
A essa altura, os dez mil exemplares da segunda edição do Coronel iam
de vento em popa, malgrado nossa má distribuição. Sabíamos que com uma
distribuição mais eficaz ele poderia estar mais longe. Contudo, a nova edição
se avizinhava do fim. Já então, porém, os grandes editores andavam no vosso
encalço. Ainda outro dia, Arnaldo Giácomo, da Melhoramentos, me confessou que chegara a pensar em vir ao Rio com Francisco Marins e propor-vos
um contrato de reedição, quando soube que vós já o tínheis firmado com José
Olympio, de resto o editor com que sempre sonhastes, desde a vossa estreia.
Então, bafejado pelos bons ventos da “Casa”, vosso romance pegou uma
embalagem vertiginosa, chegando em pouco tempo à sua triunfal décima
quarta edição.
Na esteira do sucesso de O Coronel e o Lobisomem publicastes outros
livros, em que reunistes uma parte da volumosa e solicitadíssima produção
que passastes a divulgar na imprensa, para espanto e surpresa de quem vos
conheceu tão inimigo de escrever. Mas isto se explica: é que descobristes, meu
velho amigo, que com o prestígio do vosso nome hoje tão famoso, podíeis –
com o perdão de tão vulgar palavra – faturar.
Como era natural, com esses livros novos fizestes ressurgir vosso livro
mais antigo, o Olha para o Céu, Frederico! Destes-me, há poucos dias, um
exemplar da quarta edição desse romance por mim tão querido. Vi que lhe
havíeis suprimido o subtítulo: “Romance da Cana-de-Açúcar na Baixada
Fluminense.” Suprimistes, também, as dedicatórias que eu conhecia, inclusive
a que fizestes à Rua do Aquidabã, curiosa e terna dedicatória ligada à casa em
que morastes, nos dias de vossa juventude, em Campos. Em compensação,
introduzistes no livro coisa nova: o prefácio intitulado “Um velho amor de
1939”, em que contais a história editorial do vosso romance de estreia. Nessa
história, página modelar, escrita com a graça habitual do vosso estilo, nada
encontrei, entretanto, que me dissesse respeito. Certamente, ao escrevê-la,
esquecestes o pequeno papel que desempenhei na carreira desse livro. Mas
isto se compreende: a memória nunca foi o vosso forte. Enfim, não precisa de
boa memória quem tem, como vós, para suprir o esquecimento dos fatos do
passado, tão extraordinária capacidade para inventar fatos novos: os fatos de

880

RESPOSTA DO SR. HERBERTO SALES

881

vossa imaginação. Em todo o caso, na dedicatória do exemplar que me ofertastes, e que passou a ter uma função de errata, descontados, naturalmente, os
exageros de vossa generosidade, escrevestes: “Para Herberto Sales – meu
irmão, amigo maior e escritor de eternidades (que saudade do Marcelino!),
esta pobre lembrança que você lançou em 1955.”
A nota mais curiosa dessa quarta edição do Frederico, pelo menos para
mim, é a fotografia que ela ostenta, e que aliás serviu para a montagem da
capa. Nela aparece uma velha usina, já em ruínas, com a vossa simpática figura em primeiro plano. Bastou- me olhar a fotografia para logo reconhecer nela
a usina de Sampaio Correia, na mesma paisagem que eu, por equívoco, tomei
como a do vosso romance, quando ali passei pela primeira vez, e da qual desapareceram já os canaviais. Quereríeis vós, ao posar para essa foto, prestar uma
homenagem ao comovido equívoco do vosso amigo? Ou tudo terá sido mera
coincidência?
Sr. José Cândido de Carvalho,
Não precisáveis ter escrito outro livro além de O Coronel e o Lobisomem para que se vos abrissem de par a par as portas da Academia.
Encarregado de saudá-lo em nome dela, aqui fiz o que melhor me competia
fazer, como vosso amigo e editor: contar a história de vosso ressurgimento
literário e de como chegastes às alturas de O Coronel e o Lobisomem, história que poucos, muito poucos, talvez apenas três ou quatro amigos nossos
conhecessem. Ela aqui termina. Só me resta, agora, dizer-vos:
– Estais em casa. Esta Casa é vossa.

881

882

Discurso do
SR. MIGUEL REALE
e
Resposta do
SR. CÂNDIDO MOTTA FILHO

Sessão solene extraordinária
do dia 21 de maio de 1975

883

884

I
DISCURSO DO SR. MIGUEL REALE

I
O CÍRCULO HERMÉTICO
Tão imperceptíveis são os fios com que se entretecem os acontecimentos humanos que certos fatos nos deixam em suspenso, vacilantes entre as forças imanentes da causalidade e as interferências imprevistas do acaso. O recurso ao fortuito, para a compreensão de episódios que nos surpreendem, pode
significar tanto renúncia à pesquisa, por considerar-se de antemão improvável
qualquer resultado positivo, como a crença em poderes que transcendem o
mundo das asserções verificáveis. Uma das virtudes dos homens de letras, a
dos poetas em particular, é a percepção de linhas que só a fantasia vislumbra
sob a crosta fria dos juízos tecidos pela razão, serva do rigoroso e do exato.
Essas considerações, senhores acadêmicos, ocorreram-me ao pensar no
destino que tem tido a Cadeira 14, que tenho a honra de ocupar, graças à
vossa extrema generosidade. Quantas coincidências marcam a sucessão de seus
titulares, todos eles cultores das Ciências Humanas, desde o Direito à
Pedagogia, das investigações sociológicas às filosóficas e históricas!
Fundada por Clóvis Beviláqua, o artífice incomparável de nosso Código
Civil, eis a Cadeira 14 entregue às mãos receosas de quem tem o seu nome
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ligado à revisão dessa lei fundamental que, apesar de quase seis décadas de
vigência, ainda se conserva em grande parte válida.
Que dizer da coincidência de descendermos ambos de italianos, Clóvis
de avô e eu de pai peninsular, casados com brasileiras?
Além disso, como que marcando a vinculação deste lugar a homens
empenhados na elaboração de normas legais, lembre-se que tanto A. Carneiro
Leão como Fernando de Azevedo deixaram seus nomes ligados a reformas
legislativas, no plano pedagógico, cabendo ao meu ilustre antecessor o mérito
de ter instituído o primeiro Código de Educação no Estado de São Paulo.
Se recordarmos, outrossim, que Fernando de Azevedo, um dos fundadores da Universidade de São Paulo, é agora substituído por quem teve a
honra insigne de ser, por duas vezes, reitor dessa gloriosa corporação de ensino e de pesquisa; e que, por sua vez, ele sucedeu a Carneiro Leão no alto
posto de diretor-geral da Instrução Pública do antigo Distrito Federal, não
podemos deixar de convir que o encadeamento dos fatos como que parece
obedecer a um plano intencional.
Nem se diga que nesse quadro de estudiosos dos problemas sociais não
se inclui o patrono da Cadeira, Franklin Távora, pois o Regionalismo, em
Literatura, já revela tendência natural à compreensão direta e concreta das
relações humanas, sendo que o autor de O Matuto, como o salienta Ronald
de Carvalho, não retrata a vida sertaneja “por mero diletantismo, nem para
revelar agudezas de estilo ou exotismos caroáveis ao paladar dos citadinos”,
mas porque se identifica com os homens do Nordeste, com seus sofrimentos
e aspirações. Na realidade, Franklin Távora vai além, pois não lhe faltam
preocupações de reforma social, ante os dramas dolorosos tão vivamente descritos, como se depreende do capítulo final de O Cabeleira, onde, antecipando-se ao juízo de Euclides da Cunha sobre os crimes dos sertões, conclui
que a Justiça executara o famoso cangaceiro “por crimes que tiveram sua
origem na ignorância e na pobreza”, arrematando a sua “história pernambucana” com um patético e ingênuo apelo aos pobres para que “trabalhem,
cultivem a terra, as indústrias, as artes, e possam, por seu esforço, vir a ser
independentes e felizes”...
Ante essa persistente sucessão de escritores diretamente preocupados
com as questões sociais, e dada a convergência de fatos tão singulares como
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os apontados, enquanto a razão repete aridamente que tudo são obras do
acaso, a fantasia abre as asas do sonho e nos segreda as palavras de Herman
Hesse a seu amigo Miguel Serrano, que lhe agradecia o privilégio de sentar-se
à sua mesa: “Nada sucede casualmente. Aqui só se encontram os convidados
certos; este é o círculo hermético.”
Talvez se possa conciliar a razão com a fantasia reconduzindo a parte
ao todo, a Cadeira à Academia, onde se encontram os que se dispuseram a ser
funcionários da Cultura brasileira, descobrindo nos mais diversos atos de bem
servir o segredo da imortalidade. Sim, o nosso é um convívio de pessoas, e a
pessoa é o indivíduo de mãos dadas, participante ativo do círculo comunitário. A 41.ª Cadeira, esta é a do lobo solitário, que prefere viver sozinho, às
vezes por timidez, outras por vaidade.
Estais percebendo o propósito que me traz a esta Casa, e quanto vos
sou grato pela oportunidade que me é dada de falar, do alto desta tribuna,
sobre os valores da Filosofia e do Direito, aos quais sirvo há quase meio século, se lembrar que, ainda adolescente, já me aventurava perplexo pelas páginas
de Platão ou de Nietzsche.

II
AS CIÊNCIAS HUMANAS NO MUNDO DAS LETRAS
Não sei, em verdade, se me recebeis como jurista ou como filósofo, e é
bem possível que à vossa aguda percepção terá sido dado descobrir em meus
escritos ardente devoção aos valores estéticos e literários.
Como será possível bem servir às Ciências Humanas sem procurar conciliar o rigor dos conceitos com a beleza da forma? Como não reconhecer que
uma lei bela já é meio caminho andado para a realização da Justiça, e que uma
frase clara reflete a transparência mesma de uma ideia conscientemente amadurecida? Sem ser necessário reduzir a Ciência à linguagem, nas pegadas de
Wittgenstein e dos neo-positivistas contemporâneos, é inegável que o pensamento autêntico já é um esboço de ação, e que a verdade guarda em si mesma,
na raiz de sua revelação, a força de seu enunciado.
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Se assim deve ser em qualquer país, podemos dizer que no Brasil se
trata de valor integrado no processo de nossa Cultura, como um de seus
característicos fundamentais. Com razão foi dito por Antonio Candido que,
“ao contrário do que sucede noutros países, a Literatura é aqui, mais do que a
Filosofia e as Ciências Humanas, o fenômeno central da vida do espírito”,
tendo Fernando de Azevedo atribuído ao ensino humanístico, ministrado nos
colégios de padres, “o interesse pela vernaculidade e o pendor para dar a tudo
expressão literária, como também o amor à forma pela forma”.
Não é sem motivo que os pórticos centrais da tradicional Faculdade de
Direito de São Paulo ostentam três nomes de poetas, Álvares de Azevedo,
Castro Alves e Fagundes Varela, a lembrar aos moços que ninguém entra na
Casa do Direito sem se defrontar com os valores da Beleza e da Poesia.
Dos méritos de Clóvis Beviláqua como escritor dá-nos Pedro Calmon
este julgamento veraz:
A clareza solar, a simplicidade sem plebeísmo; castiça compostura da expressão, que não carece da energia suplementar das palavras vibrantes; traço elegante da frase; apuro da sintaxe, imagem apropriada, frescura e até graça de
uma adjetivação atraente. Seu estilo é a medida, o senso, é a intuição de seu
magistério e a sua consciência de jurista filósofo.

Como todo cultor autêntico do campo de conhecimento que lhe tocava
investigar, tinha Clóvis plena consciência da íntima ligação existente entre
Jurisprudência e linguagem, ao fixar, no seu Direito das Sucessões, esta diretriz que é uma profissão de fé na Justiça e na Beleza:
O estudo do Direito não é uma simples volúpia da mente; é antes a religião
austera e grave do justo, cujos bonzos somos nós, os juristas. E para divulgar
as verdades desse evangelho, cujas folhas de aço brunido a humanidade caldeou, na forja das lutas sociais, é preciso ter um pensamento claro e forte e
uma palavra límpida e sóbria.

O dom de síntese, que se estadeia em todas as suas obras, desde as suas
primeiras monografias sobre o Direito da Família, das Sucessões e das
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Obrigações até o Direito das Coisas, publicado aos 83 anos, derradeira mas
não menos valiosa pérola de um precioso colar, atinge o seu momento culminante nos comentários límpidos e sucintos do Código Civil, exemplo admirável de sacrifício do supérfluo para que não houvesse sombras perturbando o
pensamento essencial.
A sua personalidade de “santo e sábio”, na qualificação deslumbrada de
Euclides da Cunha, confundia-se com a de mestre do Direito, fazendo-nos
evocar o ensinamento platônico de que não há Justiça sem homens justos.
Jurista filósofo, preocupado até o fim de sua vida com a possível visão global
das Ciências, desde a sua admiração juvenil por Augusto Comte e Herbert
Spencer até a sua reação contra o historicismo trágico de Spengler, jamais fez
da Filosofia um adorno de suas pesquisas jurídicas, por saber que, focalizada
à luz dos supremos valores humanos, a Jurisprudência, consoante lição perene
do Digesto, é vera, non simulata philosophia.
De outro lado, como esquecer os liames que ligam o Direito à
Educação? Desde os clássicos ensinamentos de Montesquieu, sabemos quão
relevante é a “função pedagógica” das leis, fato que no desenvolvimento da
cultura pátria tem sido mais de uma vez posto em evidência.
Pedagogo e homem de letras foi, acima de tudo, A. Carneiro Leão, cuja
atividade é marcada também por amplo leque de interesses, desde a
Sociologia aplicada à administração escolar até as pesquisas filosóficas que o
tornaram um dos primeiros membros do Instituto Brasileiro de Filosofia. Não
obstante seu incansável apostolado de brasilidade através da Europa e das
Américas, para difusão de nossa Cultura, jamais a excelência da forma desertou
das páginas penetrantes que nos legou sobre os mais variados temas, considerando ele a língua “tesouro tão sagrado quanto o fogo da cidade antiga”.
Dispensável seria encarecer as virtudes estilísticas de Fernando de
Azevedo, reveladas não só nas suas preciosas evocações de vultos e momentos
dos mais expressivos da cultura latina, ou nos ensaios que lhe reservam lugar
de relevo na história de nossa Crítica Literária, mas também por constante
amor ao apuro da forma, qualquer que fosse o objeto de sua análise.
Seu feitio fundamental de humanista manifesta-se em tudo que escreve,
demonstrando como a pesquisa científica, sobretudo nos domínios das ciências do espírito, pode e deve progredir em sintonia com a consciência artesa889
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nal própria do homem de letras. Percebe-se que não se entrega às primeiras
impressões formais, mas cuida de descobrir para cada ideia a estrutura verbal
mais adequada e elegante.
Do seu longo convívio com os jesuítas parece-me que lhe ficou um
senso de disciplina e de austeridade, elementos incindíveis de seu estilo de
vida e de escritor. Estudioso de ideias, ou de fatos elevados ao nível teórico,
de coisas tornadas transparentes em razão do enfoque conceitual, a natureza
não lhe interessa a não ser na medida em que serve de apoio à explicitação de
um pensamento. Quando ela surge em suas páginas, vem composta e ordenada, como que amoldada ao esquema do discurso.
Nenhuma vibração excessiva no seu estilo, nada que traia transbordamentos de alma, ou nos dê a impressão de forças telúricas originárias mal
contidas no rigor da frase. Tudo nele é medido e comedido, sujeito ao crivo
de uma crítica objetiva e lúcida, acompanhada de leve ironia, embora, às
vezes, seus períodos se alonguem e se percam em meneios barrocos.
A dominante composição ordenada dos elementos verbais projeta-se na
estrutura de seus livros, quase todos precedidos de uma longa introdução,
seguida de um texto denso e minucioso que culmina num feixe de conclusões
ou perspectivas, quase a lembrar-nos as regras a que deviam se ajustar o teatro
grego ou a oratória romana.

III
O EDUCADOR
Não creio possa haver na vida de um homem dignidade mais alta do que
a de educador, e foi esta a nota marcante na complexa e rica personalidade de
Fernando de Azevedo, apesar de ter tido uma “vida numerosa”, consoante
expressão feliz de Cassiano Ricardo ao saudá-lo em nome da Academia.
À medida que nos identificamos com a tarefa básica que nos cabe exercer no mundo, o nosso comportamento vai se convertendo, imperceptivelmente, em missão, em forma de vida, no nosso peculiar e irrenunciável modo
de existir. Daí o sentido pedagógico que se infunde em todo empenho deveras
consciente, culminando por permear todas as nossas atitudes de natural inten890
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cionalidade comunicativa e aliciadora. Não é sem motivo que cultura e
educação são termos complementares, até certo ponto idênticos, reconduzidas que sejam ambas à fonte espiritual outorgadora de significado aos
homens e às coisas.
Quando, porém, é a Educação mesma que se põe no centro de nossa
existência, por mais que nossas atividades se multipliquem, nos planos da
Sociologia ou da História, ou nos caminhos e descaminhos da “praxis”, é ela
que acaba por prevalecer, infundindo a sua cor essencial a todas as nossas
criações. É o que acontece com Fernando de Azevedo, cujo nome é justamente lembrado ao lado dos de Anísio Teixeira e Lourenço Filho, os quais compõem o tripé sobre o qual se assenta, principalmente, a renovação dos estudos
pedagógicos no Brasil contemporâneo.
Recordar esses três nomes é evocar uma das fases mais significativas de
nossa vida cultural, assinalada por apaixonadas dedicações e não menos
árduas polêmicas, por contrastes que o tempo já se encarregou de atenuar.
Sentimos todos que já se quebraram as arestas mais vivas que extremavam atitudes e posições, sendo-nos permitido perceber, sob o emaranhado das correntes em conflito, um núcleo essencial de ideias incorporadas, por quase unânime consenso, à nossa experiência educacional, muitas delas ainda em processo de efetiva atualização.
Valorado, à distância, aquele grande movimento de reforma educacional que, quase ao findar da década de 1920, desfraldou a bandeira da “escola
ativa” ou da “escola do trabalho”, ventilando a controvertida tese da “progressiva socialização da criança” –, frase que se prestou a interpretações
dúbias de fundo ideológico, desde a coletivista à estatizante –, aquele movimento, tendente a despertar no Brasil uma consciência educacional fundada
nas conquistas atuais da Ciência e da Tecnologia, já se recorta na tela do
tempo com contornos mais precisos.
O mérito primordial de seus mentores consistiu, a meu ver, em terem
colocado, pela primeira vez, com plena consciência crítica, o problema da
educação popular não só na unidade congruente de todos os seus graus, mas
também em função de uma cosmovisão considerada adequada às nossas circunstâncias histórico-sociais, visando à democratização do ensino. Se partiam,
com efeito, do reconhecimento de que os valores pedagógicos não podem
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prescindir de uma prévia Antropologia filosófica, isto é, da conpreensão “do
que é e do que deve ser o homem”, não procuravam inferir, abstratamente, de
uma Filosofia as medidas práticas a serem adotadas, mas procuravam subordinar a política educacional “aos diversos graus de estrutura e aos caracteres
contingentes de uma coletividade”.
Esse sentido de “concreção”, posto em relevo por Fernando de Azevedo,
esse constante propósito de ligar a política pedagógica ao complexo de nossas
condições e necessidades coletivas, em uníssono com as diretrizes dominantes
de nossa época, representou um valor positivo, na medida em que nos devolvia
a nós mesmos, impondo fecunda mudança de atitude diante dos problemas.
Bem sei que não subsistem, atualmente, as ilusões com que se comprazia o “Iluminismo pedagógico”, cujos adeptos, nas pegadas de John Dewey,
julgavam estar realizando, nos domínios da educação, uma verdadeira “revolução copernicana”, aguardada desde os modelos da cultura grega, “ao ritmo
da verdade progressiva” capaz de fazer o homem “passar do místico ao positivo, pela educação científica do espírito”. Não ignoro que uma compreensão
mais realista dos valores existenciais exige mais prudente confiança em todo
plano de educação, cujo objeto é o homem, um ser por natureza imprevisível;
nem tampouco atribuímos a motivos pedagógicos resultados dependentes, na
realidade, de múltiplos fatores históricos e econômicos, mas tais divergências
não nos impedem de reconhecer que o Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova, da lavra de meu eminente predecessor, abriu caminhos que ainda hoje
estamos trilhando, no sentido de compreender-se o ensino como dever precípuo do Estado e a escola como fonte de liberdade individual consciente e instrumento crítico de participação comunitária.
Cabe observar que, na campanha renovadora em que Fernando de
Azevedo se empenhou com denodo, a sua formação clássica e humanística,
bem como o muito que representava em seu espírito a cultura francesa, sobretudo através da Escola Sociológica de Durkheim, impediram-no de entregar-se
ao pragmatismo instrumentalista que fascinava a maioria de seus companheiros de ideal. Procurou antes compor, de maneira harmoniosa, as exigências do
Humanismo Clássico, cuja tônica consiste na afirmação do valor fundante da
subjetividade, com o Humanismo científico que proclama o valor objetivo e
transpessoal das verdades conquistadas através da História. Continua sendo
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essa, senhores acadêmicos, a mais difícil e a mais delicada missão dos intelectuais de nosso tempo, convencidos todos, cada vez mais, da complementaridade que deve existir entre subjetividade e intersubjetividade, para evitarmos
as trágicas soluções coletivistas que aniquilam as individualidades e bloqueiam
o processo dialógico da História.

IV
UM CONCILIADOR DE ANTINOMIAS
Fernando de Azevedo jamais se contentou com elucubrações teóricas,
sempre impelido que foi para o plano da ação, o que explica ter sido mais um
enamorado de Roma do que da Grécia, talvez por sentir-se menos atraído
pelo Logos, como contemplação pura, do que pela Voluntas que significa a
inteligência empenhada nas alternativas inevitáveis do querer e do agir.
Homem de pensamento e de ação, compreendeu, bem cedo, a força das
antinomias que se interpõem entre o projeto e a realidade, entre o modelo e a
ordem surpreendente dos fatos, passando a exigir de si mesmo e de seus colaboradores fidelidade e dedicação de todas as horas.
Tinha-se na conta de revolucionário e até mesmo de “reformador radical”, pelo menos em assuntos pedagógicos, mas é fácil perceber com tal radicalismo, consoante ele mesmo cuidou de ressalvar, bem pouco se conciliava
com a sua formação humanística e clássica: “Era no passado”, advertia, “que
deitava raízes, alimentadas nos estudos da antiguidade grega e latina, e com
escala pela Idade Média e pela Renascença, até os tempos modernos.”
Quem soube melhor compreendê-lo foi Anísio Teixeira, ao descobrir
nele “uma estranha conciliação dos valores antigos e novos”. Essa ambivalência de seu ser pessoal gera-lhe perplexidades no plano teórico, e lhe sugere
conciliações só compreensíveis na esfera da praxis.
A atitude, com efeito, de Fernando de Azevedo, enquanto homem de
ciência, é a de um relativista, embora se considere até mesmo cético. O ceticismo, ponderava ele, se “condenável talvez em matéria moral, tem sua razão
de ser em matéria de Ciência, em que esse ceticismo feito de dúvida, de
modéstia, de tolerância é de rigor e não é mais do que a dúvida metódica de
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Descartes, com que nos procuramos resguardar das conclusões feitas e das
conclusões apressadas”.
Tal atitude, em última análise, mais relativista do que cética, preserva-lhe
uma posição de equilíbrio e meio termo, levando-o a evitar soluções extremadas. Atente-se para o expressivo tópico de seu livro A Educação e Seus
Problemas, em que confessa:
Talvez seja uma quimera de meu temperamento procurar por sistema, nas sínteses em que se conciliam as antinomias, as soluções dos problemas postos
por esses conflitos entre o indivíduo e a sociedade, o idealismo e o materialismo, a especialização e a cultura geral, a teoria e a prática, a universalidade e
a Nação.

Para acentuar ainda mais essa tendência fundamental, pretendia que a
Universidade de São Paulo fosse orientada pelo “claro espírito de Ariel, feito
de serenidade e de equilíbrio, capaz de fundir, numa larga síntese, todas as
antinomias”.
Fiel a tais propósitos, assim como não contrapõe o Humanismo científico ao tradicional, também não vê contraste entre Universalismo e Nacionalismo, reconhecendo ser a Nação uma das maiores forças da História.
Da mesma forma, no que se refere à causa da Democracia, que se confunde com a da liberdade e a do espírito crítico, também não titubeia em
optar pela “Democracia social e econômica”. “Nem a Democracia liberal nem
a ditadura”, proclamava ele, em 1936, com a afirmação, até certo ponto surpreendente, de que “a salvação da Democracia estará provavelmente na substituição da Democracia liberal e parlamentar por uma Democracia representativa mais próxima da Democracia direta, não somente política, mas político-econômica, com instituições sindicalistas ou corporativas obrigatórias”.
Não sei até que ponto Fernando de Azevedo se manteve fiel a essa perspectiva política, mas é certo que jamais deixou de se considerar um “liberal”, o que
não implica contradição alguma, pois uma coisa é o Liberalismo como categoria histórica e regime político contingente, e outra coisa é o liberalismo
como atitude espiritual e exigência ético-política, fruto da convicção de que
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toda ordem democrática deve se fundar na autoconsciência da liberdade própria e no concomitante reconhecimento da liberdade alheia.
O mesmo espírito conciliador é confirmado no que se refere ao valor
da História, repelindo ele tanto o historicismo absoluto como as “verdades
supra-históricas”, convicto de que o “relativismo histórico, de acento singularmente moderno” é o único compatível com o processo cultural e a natureza contraditória da espécie humana.
Merece especial referência, nesse contexto, a judiciosa repulsa a toda
concepção unilinear ou monocórdica da evolução histórica, pelo reconhecimento de que “as respectivas fases não terminam bruscamente, mas se prolongam cada uma delas na seguinte”. Assim acontece, efetivamente, visto como
podem coexistir, através do tempo, os processos técnicos e os estilos de
vida mais conflitantes, originados de épocas distintas, os arcaicos lado a
lado com os novíssimos, uns e outros desempenhando uma função social
válida, assim como, às vezes, se justapõem, em sincretismos surpreendentes,
categorias sociais opostas, vinculadas a fontes que a rigor já se poderiam
considerar exauridas.
Nessa linha de pensamento, mostra-se Fernando de Azevedo defensor
ardoroso da “unidade na diversidade”, certo de que o Brasil não poderá apresentar, “ainda mesmo em período mais orgânico, o caráter de um bloco maciço e infrangível, com a harmonia e a unidade lógica de um sistema ideal”. A
essa luz, insurge-se ele, com razão, contra os planos artificiais que pretendiam
e ainda pretendem impor um modelo universitário único para todo o país,
quando é graças às diversidades regionais que poderão eclodir as potencialidades todas de nosso espírito criador.
É claro que, nesse quadro de ideias, o materialismo econômico não inspira ou condiciona as suas análises e interpretações da cultura brasileira.
Condenando toda e qualquer preponderância do econômico sobre o político,
concorda com Gilberto Freyre quanto à necessidade de se recolher da melhor
tradição filosófica e romântica “o pleno sentido humano que sempre há de
atuar contra as especializações inclinadas ao esquecimento do homem pelo
homo oeconomicus ou qualquer outro retalho ou pedaço de homem”.
Foi com esse espírito aberto, acolhedor de orientações distintas
e contrastantes, que Fernando de Azevedo se manteve, durante 15 anos, à
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frente da Companhia Editora Nacional, fundando e dirigindo coletâneas que
se tornaram instrumentos indispensáveis à compreensão da Cultura brasileira,
bem como à atualização de nossos conhecimentos científicos e pedagógicos.
Não desejo concluir a análise das conciliações aporéticas tentadas
pelo autor de A Educação entre Dois Mundos, sem alusão a uma tese
polêmica ainda recentemente focalizada por Thomas E. Skidmore em sua
obra Black Into White – Race and Nationality in Brazilian Thought .
Refiro-me à ousada posição de Fernando de Azevedo no concernente ao
nosso problema racial.
Contrariando, nesse ponto, a sua natural tendência à composição dos
distintos ou dos opostos, ao invés de reconhecer os valores positivos da “mestiçagem”, situando-se entre os extremos da “branquitude” ou da “negritude”,
assevera – e pensa poder fazê-lo à luz dos censos demográficos analisados –,
que a nossa evolução étnica tende ao desaparecimento progressivo dos negros
e índios, “tanto nas diluições sucessivas de sangue branco como pelo processo
constante da seleção biológica e social e desde que não seja estancada a imigração, sobretudo de origem mediterrânea”... Desse modo, o Brasil estaria
fadado a “recolher à velha Europa – cidadela da raça branca –, antes que
passe a outras mãos, o facho da civilização ocidental”, à qual emprestaríamos
uma luz nova e intensa, a da atmosfera de nossa própria civilização.

V
O SOCIÓLOGO
É Fernando de Azevedo apontado como um de nossos mais eminentes
sociólogos, e não creio possa haver alguma voz discordante. Seus méritos vão
desde o plano dos princípios e da clara e precisa exposição dos sistemas até a
aplicação do método sociológico na disquisição de nossos problemas fundamentais, ou na reconstituição histórica dos ciclos de nossa Cultura.
Pelo menos duas gerações de brasileiros aprimoraram seus conhecimentos graças aos Princípios de Sociologia de Fernando de Azevedo, obra escrita
com plena consciência de estar sendo exposta uma Ciência que ainda se acha à
procura de seu objeto, ou, como salientava ele, “uma Ciência imatura, não
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bem constituída e organizada”, o que exige “o abandono de toda ideia preestabelecida, o abandono de todo preconceito”. Daí ainda o seu propósito de
“extremar, nas doutrinas estudadas, as hipóteses científicas, as hipóteses de
trabalho e as verdades apuradas”.
Não obstante tais reservas, é inegável, porém, que a Sociologia constituiu o horizonte último de sua compreensão do universo e da vida, a tal ponto
que, em seus escritos, prevalece a tese contiana da Sociologia como Ciência
primeira, bem como a compreensão da Filosofia como síntese provisória do
saber científico, “um salto no desconhecido, sem conservar pontos de apoio
constantes”. Seu entusiasmo pelos estudos sociológicos contrasta, com efeito,
com certo desinteresse pelas pesquisas filosóficas puras, como o demonstra o
fato de ter-lhes destinado apenas seis páginas dentre as 800 dedicadas à análise
da Cultura brasileira... Tal orientação não destoava da reinante há bem pouco
tempo, até e enquanto prevaleceu a tese desconsolada e falha de que a Filosofia
no Brasil tem sido tão somente a história de influências passiva ou afoitamente
recebidas. Já foi demonstrado, à saciedade, como desde os tempos coloniais,
soubemos criar algo de novo no mundo das Letras, emancipando-nos da
Literatura europeia. Ora, uma análise mais aprofundada de nossas produções
nos domínios filosóficos está revelando que algo de próprio já se afirma também na forma de nossa participação no diálogo universal das ideias.
Não permaneceu Fernando de Azevedo adstrito à tela dos princípios
sociológicos. Por temperamento, foi logo levado a aplicá-los, tanto no domínio da Pedagogia como na interpretação de nosso desenvolvimento intelectual
ou político. Pertence à primeira dessas diretrizes a sua Sociologia Educacional, que, no dizer de Roger Bastide, foi obra pioneira, instauradora de uma
ordem de estudos da qual Émile Durkheim nos havia dado apenas o prefácio.
Esse livro, sob certo prisma, condensa as ideias capitais de meu preclaro antecessor, com a afirmação de uma tese essencial a toda atividade educativa que é
o reconhecimento do poder de interferência ou de direção do homem no
desempenho histórico. Essa crença na “intervenção deliberada da sabedoria
humana nas diversas partes do movimento social, para dirigi-lo de acordo
com as leis naturais”, Fernando de Azevedo a atribui à inspiração de Dewey e
Bergson, procurando conciliar “as duas faculdades específicas do homem (a
linguagem e a técnica) e a tendência à exploração, à descoberta, à criação, em
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que se alarga, no plano humano, ação do impulso vital (élan de vie) e que
consiste numa exigência de criação”.
Ora, tal entendimento da evolução histórica subentende uma série de
problemas incompatíveis com a sua acanhada compreensão da Filosofia, mas
é a ambivalência de seu ser pessoal, de cunho ao mesmo tempo humanístico e
científico, que lhe vai fornecer, mais uma vez, a chave para as suas sugestivas
interpretações de nossa “Cultura” e “civilização”, tomadas estas duas palavras
nas acepções tradicionais que ele persiste em conservar, em todas as suas
obras, em contraste com o que prevalece, hoje em dia, no estudo da matéria.
Fiel ao constante propósito de uma visão global dos fenômenos sociais,
como não crê em leis imanentes ao desenvolvimento histórico, sabe compor,
com engenho e arte, os resultados das análises particulares, tendo sempre a
evocação do passado como ponto de referência, mas sem se arriscar a prever o
futuro, pois, a seu ver, em matéria de futurologia, tudo tem sido previsto,
menos o que acontece...
Exemplo de harmoniosa composição do particular e do geral, do presente e do passado, num amplo painel em que se combinam os tons sociológicos e históricos, é-nos dado por Canaviais e Engenhos na Vida Política do
Brasil, talvez o mais orgânico e maduro de seus livros.
Desenrola-se nessa obra, como em suas demais produções, uma curiosa
“história paralela”, resultante da presença permanente, em sua mente, dos
modelos antigos. Se se refere às grandes áreas sertanejas, ocupadas pelas
lavouras de cana, é aos latifúndios de Roma que remonta o seu pensamento.
O senhor de engenho lembra-lhe o pater familias, assim como a estrutura da
família patriarcal, no início de nossa civilização, repete o arcabouço de tipo
romano, comprazendo-se o seu espírito na descoberta de pontos de contato e
dessemelhança entre a nossa tipologia colonial e a da Renascença. Pode-se
dizer que era uma tendência conatural à sua mente, induzindo-o a comparações sugestivas como a feita, em seu livro No Tempo de Petrônio, entre a
posição geográfica de Roma, protegida pelos pântanos e refúgio de criminosos e aventureiros, com o planalto de São Paulo, “onde, nos primeiros tempos
coloniais, se formou, no isolamento criado pelas serras e atoleiros, o mais
forte núcleo de independência e se enrijou, na paixão das aventuras, o espírito
indomável dos bandeirantes”.
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Dir-se-á que nenhum historiador da Cultura pode evitar tais contrastes
e confrontos, mas é exatamente por isso que se não deve reduzir o processo
histórico a um encontro casual de tipos e modelos, e que toda “teoria da cultura” é condicionada por uma “teoria do homem”, pelas “constantes” que,
através das mutações históricas, revelam a unidade essencial da fonte da qual
os acontecimentos promanam. Tais problemas não são postos explicitamente
por Fernando de Azevedo, mas latejam, implícitos, em toda a sua obra de historiador e de sociólogo.
O que me atrai sobremodo, nas suas reconstruções do passado, cuja
finalidade primordial é a melhor compreensão do presente, consiste no sentido de concretude e totalidade. Seu espírito não sofre do mal tão comum de
apequenar os assuntos. Se algo o distingue será talvez certo exagero na ansiedade das visões globais.
Assim é que, convidado a prefaciar os resultados do Recenseamento
Geral de 1940, toma-os como ponto de partida para uma compreensão panorâmica da Cultura brasileira, na qual a análise dos problemas educacionais se
me afigura a de maior alcance; se indaga dos valores da “civilização do açúcar”, é toda a vida política brasileira que se descortina diante de nossos olhos;
se estuda a Estrada de Ferro Noroeste e seu papel no sistema da viação nacional, é motivo para situar o problema ferroviário no plano da política continental, já antevendo, na marcha para o Oeste, a conquista dos pantanais, e a
nossa expansão nos setores da energia elétrica e da indústria do petróleo.
Concepções grandiosas, horizontes amplos, mas, como sempre, sem desprezo das minúcias da investigação, e sem ultrapassar os limites objetivos das
Ciências. Embora não o declare, a sua religião é, no fundo, a da positividade,
pois, na urdidura espessa das verdades científicas que o fascinam e empolgam,
não se abrem clareiras de perplexidades para a transcendência ou o mistério...

VI
A MÁSCARA E O RETRATO
Fernando de Azevedo, senhores acadêmicos, não ocultava a sua preocupação pelo futuro de sua imagem de homem de letras, de educador e de
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sociólogo, tantas são as confissões e reivindicações de ideias e atitudes ao
longo de sua obra.
Tal preocupação, que representa a sombra natural da vaidade humana,
talvez se mostre mais pronunciada na República das Letras. Dela padeceu,
como todos nós, mas de forma aguda, o meu nobre predecessor, o qual, como
que temeroso do juízo dos pósteros sobre sua personalidade, deixou-nos uma
distinção subtil entre “máscara” e “retrato”, dizendo-nos que este reproduz
fielmente uma fisionomia; enquanto que aquela fixa apenas os seus traços
característicos, sem qualquer intenção de disfarce ou ocultação.
Na realidade, no jogo pirandelliano ou kafkiano dos espelhos e das
imagens, bem difícil será saber onde acaba o retrato e começa a máscara, pelo
menos à luz subjetiva dos retratados. Em se tratando, aliás, de um latinista
exímio, não será demais lembrar que, no teatro romano, persona era a máscara
representativa do protagonista nas suas notas típicas.
De qualquer forma, cuidei de transmitir-vos as impressões que me ficaram
da leitura ou releitura das obras de um espírito lúcido e rigoroso que se arreceava
das contradições e ambiguidades, sem reconhecer quão necessárias são, muitas
vezes, a luz e a sombra, a linha precisa e a que se esfuma na sugestão criadora.
Através de suas ideias mestras, das que o tempo avaro me permitiu reunir neste discurso, pode-se intuir o talhe essencial de sua personalidade complexa de homem eternamente insatisfeito, dominado por uma dedicação sem
termos à terra brasileira, cuja Cultura queria projetada no futuro, mas plenamente preservada em suas raízes tradicionais, o que o impediu de perceber a
contribuição relevante de valores novos, incorporados, sim, mas não diluídos
em ser histórico.
Mineiro, integrado de corpo e alma ao chão paulista, conservou de
sua terra natal o sentido reservado e comedido, que o fez destacar, da oração de Fichte ao povo alemão, o tópico significativo em que o mestre do
idealismo germânico conclamava os seus concidadãos para que fossem,
antes de tudo, “sérios”.
Tendo feito de São Paulo a sua pátria adotiva, procurava contrabalançar o senso da tradição com o sentido projetante do futuro, o primado de
cujos imperativos e valores lhe parecia essencial tanto à atividade pedagógica
como ao destino social e político de um povo.
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Difícil será dizer, porém, qual dessas forças preponderava em sua personalidade. “Revolucionário” não o foi, por certo, se dermos à palavra o peso
todo de seu significado. Dir-se-á que a sua vida se desenrola na tensão constante do antigo e do moderno, o que se nota em todas as suas decisões, como,
por exemplo, ao determinar que o Instituto de Educação desta cidade maravilhosa fosse construído em estilo colonial, como de estilo colonial desejava
todo o campus da Universidade de São Paulo, apesar de conceber ambas as
entidades como instrumentos de “reformas radicais”.
Talvez seja essa tensão o motivo recôndito de certas atitudes aparentemente ásperas ou intolerantes, quando, na realidade, resultavam de sua integral
dedicação às funções exercidas sempre com alto senso de responsabilidade.
Por maior, no entanto, que fosse o seu empenho, nunca faltou às regras
de polidez e de elegância, como era de se esperar de um admirador de
Petrônio, arbiter elegantiarum, de tal modo que, já no declínio de sua vida,
pública, podia se vangloriar da “capacidade (ou da fortuna) de jamais ter tido
adversários de que não pudesse fazer amigos”, e – o que é raro nos azares da
política –, de “não ter tido abissínios”, de jamais ter sido atacado, quando
decaído do poder, pelos que o haviam apoiado, nem ter sofrido desilusões
daqueles em que realmente confiara.
Nos poucos meses de mais íntima convivência, quando ambos desempenhávamos as funções de secretário de Estado, em São Paulo, tive a felicidade de conhecê-lo melhor, parecendo-me que, sob a capa de frio insulamento,
se escondia um refreado desejo de comunicação, tendência da qual já me apercebera no seio do Conselho Universitário, onde, porém, a sua constante, atitude de liderança era pouco propícia à formação da “corrente simpatética”, a
que se refere Luigi Bagolini em seu primoroso ensaio sobre os moralistas
ingleses do século XVIII.

VII
SAUDADE DO FUTURO
Perdoai-me, senhores acadêmicos, se me alonguei em demasia, perdendo-me em considerações um tanto distantes das letras floridas, mas quises901
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tes-me jurista e filósofo, e todo artesão honesto trabalha melhor com a sua
própria ferramenta.
Ademais, não são a Filosofia e o Direito estranhos a esta Casa, que já
contou, em seu seio, como ainda conta, com representantes dos mais ilustres de uma e outra Ciência. Lembrá-los todos seria um desfilar de nomes,
bastando evocar os de Rui Barbosa e Lafayette Rodrigues Pereira, Sílvio
Romero e Clóvis Beviláqua, Graça Aranha e Pedro Lessa, Artur Orlando e
Alcântara Machado.
É uma tradição que a Academia preserva e acalenta, tão significativa é a
plêiade de confrades que, no presente, dignifica o pensamento nacional nos
planos da Jurisprudência, da Filosofia Geral, da Filosofia Literária, História,
política ou jurídica. Nem podia ser de outra forma, sendo esta a Casa de
Machado de Assis, sobre cujos valores filosóficos Afrânio Coutinho e Barreto
Filho nos brindaram com análises penetrantes.
Era natural, pois, que, logo após a vossa gentil escolha, ao preparar-me
por merecê-la, um estranho sentimento de antecipada saudade desta noite
começasse a se apossar de meu espírito. “Saudade do futuro”, para empregar
expressão de minha adorada Lívia Maria em ensaio que lhe valeu merecida
láurea universitária, em concurso sobre Casimiro de Abreu, promovido pelo
Ministério da Educação e Cultura. Saudade do futuro, nostalgia precursora e
receosa daquilo que pode, deve ou tem de acontecer. Saudade arraigada no
senso de precaridade do que somos e fazemos.
Somos um ser que espera e desespera, na polaridade do lembrar e do
esquecer. Triste é quando o que longamente se almeja descamba para o olvido, enquanto que a saudade é o escrínio no qual amorosamente guardamos os
momentos preciosos de nossa existência.
No mais recôndito de meu espírito já se abriga a lembrança deste
encontro, que quisestes tornar ainda mais emocionante pela palavra carinhosa
e sábia de Cândido Motta Filho, grande amigo e companheiro de tantas horas
alegres e amargas, e exemplo raro de homem de ciência e de letras.
A entrega do colar confiastes a Josué Montello, para que um literato
puro, dos mais eminentes do País, apusesse a sua chancela ao meu ingresso
nesta Confraria, trazendo o cálido vento do cais da Sagração para amenizar a
frígida garoa paulistana. A espada, símbolo da força espiritual da Academia,
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ser-me-á entregue por Alceu Amoroso Lima, síntese admirável de amor às
Letras e à Filosofia.
Já começa a declinar o arco desta noite que nos tornou iguais no culto
da amizade e da Beleza. A noite é sempre fonte de igualdade e comunhão,
enquanto que a luz solar distingue, individualiza, fustiga. Noite que é generosidade e participação, noite do orvalho que sobe da terra, mas parece sobre ela
descer com o seu manto de ternura.
Guardemos a saudade orvalhada desta noite!
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Para dizer-vos, Sr. Miguel Reale, do alto apreço que vos consagra a
Academia Brasileira de Letras, ocorreu-me a frase de Latino Coelho na
Oração da Coroa: – Não me enleia o faltar-me o que contar de ti e dos teus;
enleia-me o não saber por onde começar.”
Talvez, por isso, vi meus dedos suspensos diante do teclado da máquina de escrever, enquanto procurava, na lógica dos vossos sucessos, a lâmpada
com que pudesse ver melhor os caminhos que, até agora, percorrestes.
Não bastava conduzir-me pelo que inspirava a nossa amizade, cimentada na Congregação da Faculdade de Direito de São Paulo, uma vez que é de
meu dever também acatar aquilo que de mim exigem as regras tradicionais
deste Sodalício.
Reconheço que, apesar disso, não me diminuiu o temor de ser retórico,
ao enfrentar, entre os méritos literários, o mundo filosófico e jurídico, tendo
em conta o que me prelecionou Roland Barthes, a propósito do orador que,
segundo ele, se apresenta à plateia na situação de quem se deita no divã da
análise, para ser psicanalisado pelos que o escutam...
O recurso à luz e à cor, para realçar minhas palavras, busquei-o, de
empréstimo, em vossas meditações, que se referem à harmonia entre a razão e
a fantasia e mostram o calor humano que estava, para muitos, imperceptível,
por trás da máscara severa de Fernando de Azevedo!
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É que proclamastes, ao propósito do recurso ao fortuito, que “uma das
virtudes dos homens de letras, a dos poetas em particular, é a percepção das
linhas que só a fantasia vislumbra”. Realmente, o pintor expressa-se pela cor e
o músico pelo som, enquanto que a palavra, em sua opacidade, não consegue
cor nem som e só se ilumina, quando existe aquela “caixa de cores da sensibilidade”, a que referistes em uma das vossas poesias.
A conciliação entre a razão e a fantasia é o que possibilita, mesmo nas
épocas de grandes divergências, os homens de mãos dadas, como estamos
todos aqui.
Essa preocupação de clarear as trevas perfaz uma longa viagem, que se
avoluma no exemplo de Rimbaud, que, em sua angústia cinestésica, criou um
alfabeto de cores.
Ao narrar a viagem de Luís de Camões, enfrentando as inclemências
proverbiais, Aquilino Ribeiro diz que, diante do espetáculo a que assistia,
Camões fez um curso de pintor do mar, bastando-lhe duas palavras para pintar a bonança e o carvoejamento das horas de borrascas.
Como possuís “a caixa de cores da sensibilidade”, conquistastes os postos de vossa consagração e mostrastes como Giambattista Vico compreendeu
o papel do Direito no mundo da Cultura.
Podeis, portanto, ficar certo de que a Academia recebe o filósofo e o
jurista que, em seus escritos, sempre mostrou ardente fidelidade aos valores
estéticos e literários.
Na comunicação que fizestes, intitulada O Cristianismo e a Razão de
Estado no Renascimento Lusíada, demonstrastes que D. João I teve um
admirável teorizador de suas prerrogativas em João das Regras, formado por
ensinamentos de Bolonha e que, com sua linguagem expressiva, fazia cair por
terra a invocação do primado pontifício para adquirir feição pragmático-política, em favor da independência lusa.
Nunca deixastes de compreender o significado da Literatura, desde os
primeiros passos de vossa carreira. Por onde andastes, as preocupações literárias sempre se mostraram.
Depois de procurar-vos em São Bento do Sapucaí, vossa terra natal,
encontro-vos no Colégio de Nossa Senhora da Glória, em Itajubá, tempo em
que ainda preferíeis os encantos silvestres, numa vida despreocupada e feliz,
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repartindo o tempo entre as aulas e as fugas para as margens pitorescas do
Rio Sapucaí, na companhia de bandos irrequietos de garotos.
Na capital paulistana, vivestes durante oito anos sob o signo de Dante,
embebendo-se no “dolce stil nuovo”. E foi, por esse tempo, que compusestes,
com todo o fervor de adolescente, um soneto intitulado “Beatriz” que diz,
num dos tercetos:
Talvez, vencida a selva em que vagueio,
venha encontrar a imagem da mulher
por quem no sonho tanto clamo e anseio.

E, a seguir, lendo o Convívio e De Monarquia, e frequentando as aulas,
na Faculdade do Professor Vicente Rao, nunca mais deixastes de lado a definição que Dante concebeu do Direito.
E ainda no Colégio chegastes a pedir ao vosso mestre de Literatura que
vos dispensasse dos deveres semanais para dedicar-vos a um trabalho de maior
envergadura. Como recordais, escolhestes estes pomposos temas: “Beatriz e a
teologia”, “Dante e o homem moderno”.
Dante, nessa ocasião, foi, principalmente, um despertar, porque o estudante que se devotava, num precoce diletantismo emocional, à obra do divino
poeta, era também aquele que escrevia sobre Álvares de Azevedo e o byronismo e que, numa associação estudantil, fazia, em 21 de abril de 1929, uma
conferência sobre Cláudio Manuel da Costa.
Preparado para o vestibular de Medicina, filho de médico que sois, fostes desviado dessa carreira pelas mãos do destino, que, numa tarde, vos conduziu ao Largo de São Francisco, onde estava a morada espiritual de vossa vida.
Evocastes esse episódio quando, em 1964, recebestes o prêmio do
Grande Júri do Moinho Santista, no Salão Nobre da Faculdade de Direito de
São Paulo, que vos apareceu como “o cerne vivo da tradição e da perseverança
no trabalho e uma lição viva do Direito”.
A Faculdade foi o primeiro laboratório de vossas aspirações e de trabalhos de maior fôlego. Ainda estudante, escrevestes sobre a crise da liberdade,
quando falastes da influência de Marx e do socialismo e mostrastes o quadro
clínico da crise social e política, que se distendia. Depois de apreciardes o valor
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negativo das ditaduras – o fascismo com a média burguesia e a ditadura do proletariado com o bolchevismo –, sustentastes que tudo isso representava sintoma
diverso de um mesmo desequilíbrio. E terminastes o vosso estudo dizendo:
Apareceram então, como sói acontecer nos períodos de crise “os gênios”
anunciadores da morte da liberdade. Uma fórmula insinuante foi logo criada
para encobrir a realidade de mil motivos políticos e religiosos, enquanto os
ditadores europeus e americanos pareciam dar razão aos que proclamavam
que o grande morto era a liberdade.

Observadores superficiais viam apenas a última fase de uma crise longa
e davam gritos de alarma. Mas, como escrevestes: “[...] a reação liberal já se
iniciava e ganhava, cada vez mais, terreno. Quem observar, sem preconceitos,
a vida social moderna”, dissestes, “há de concordar, com Rosselli, que ‘o
socialismo torna-se liberal e o liberalismo se socializa’”.
Foi assim se desenhando o vosso perfil intelectual, traçado pela Poesia,
pela Filosofia e pelo Direito. Nessas três linhas vincular-se-iam as diretrizes
de vossa vida, chancelada pela competência e pelo desprendimento.
Continuais uma tradição desta Academia e não provocais a surpresa
que confessou Oliveira Lima, ao receber Artur Orlando.
É que, de início, na Casa de Machado de Assis houve fartura de
bacharéis, como nas Faculdades de Direito do Recife e de São Paulo abundaram os poetas.
Basta que tenhais em conta que o nome de Franklin Távora, que fulgura no espaldar da vossa Cadeira, é o de um escritor que, antes de compor O
Cabeleira, já tinha passado pelos estudos de Direito e tentado a Advocacia.
Clóvis Beviláqua, de quem traçastes um retrato magnífico, foi uma doce figura humana, notável em sua devoção à Literatura, à Filosofia e ao Direito. E a
ele se deve, realmente, a abertura de um novo capítulo da nossa História jurídica, com o seu projeto de Código Civil, como acontece agora convosco, ao
supervisionar, durante seis anos, a elaboração do atual projeto.
Fora de dúvida que o Direito está, como a Filosofia, ligado aos segredos da linguagem e, não raro, ele se arrisca a esvaziar-se na lei mal redigida,
notadamente nos períodos de convulsão e anarquia, quando aí é que devia firmar-se como certeza.
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Haja vista o que diz Leopoldo Tomiatti, da Universidade de Ferrara,
ao vê-lo germinando entre suor, lágrimas e sangue para tornar-se atuante no
dispositivo legal. E dá exemplo de Frederico Barbaroxa que, esquecido das
pompas do poder, curvava-se, reverente, diante de quatro doutores, que falavam, impecáveis, a linguagem jurídica!
Muitos mestres de Direito Romano asseguram que um dos segredos do
seu sucesso, transpondo os séculos, reside no fato de os jurisconsultos, em
suas diversas fases, nunca dispensarem o auxílio de Cesar e Tito Lívio, de
Salústio e de Apuleio, de Plutarco e Sêneca, de Quintiliano e Propércio.
É o que valoriza em vossa obra de legislador, porque sempre tivestes
cuidado com a linguagem jurídica, que não pode ser como a do pássaro de
Anna de Noialles, que gorjeia no verão e não canta mais...
Ao receberdes a medalha Teixeira de Freitas, conferida em 1968 pelo
Instituto dos Advogados Brasileiros, mostrastes como o Direito, solidário
com a vida, pode assegurar a realização do ser como pessoa. E acrescentastes:
Não penseis que me iludo reivindicando o primado do Direito, num mundo
que parece ter olhos e ouvidos voltados para os técnicos da automação e da
Cibernética, dos computadores e das naves interplanetárias. O que vos digo é
bem mais simples e achegado às contingências humanas: Toda e qualquer
conquista no plano das máquinas e das ferramentas, por mais sutil e revolucionária que seja, só adquire significação real para o homem através do
Direito, que penetra no solo da vida.

Dos artigos que escrevestes para A Folha de São Paulo, quero salientar
os que tratam da teoria antropológica da espera, fruto da vossa meditação
sobre a espera e a esperança. E ao que se refere ao diálogo, no qual fazeis referência a Hölderlin, para quem a experiência do homem e dos deuses começou
pelo diálogo, e citais Heidegger, quando proclama que, nós, os humanos,
somos um diálogo.
Como o homem encontra o seu ser na linguagem, a realidade histórica
não pode deixar de concentrar-se no diálogo. E bem claro deixastes que ele
não se confunde com a mera troca de palavras, porque pressupõe tanto a
liberdade de falar como a intencionalidade de ouvir.
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Nada impede, portanto, no vosso conceito, a virtude da solidão, que é
um dos segredos das personalidades robustas, capazes de resistir à massificação descaracterizadora.
Não esqueceis, desse modo, de um tema discutido desde a antiguidade
e que se tornou predileto do Romantismo. Em nossos dias, tomou ele novas
proporções, no jogo dialético da vida moderna. Entre muitas atitudes, que
impressionam, está a de António Nobre, que acentuou as suas características
emocionais em seu livro Só. Viu-a como a expressão de abandono, pois é o
momento em que o homem se sente desvalorizado diante dos mistérios da
vida. Na realidade, António Nobre tinha medo da solidão como uma criança.
Quem lê sua correspondência descobre que essa é a sua maior tragédia de
pobre doente incurável, precocemente ameaçado pela morte. Ela cresceu, em
sua alma, como um desespero. E, em suas crises de tuberculoso, distante dos
seus, pedia socorro como se estivesse em últimos instantes, e só chegava a
acalmar-se, refeito dos terrores, ao ouvir, pela janela de seu quarto, entrar as
múltiplas vozes da rua barulhenta.
Contudo, a vossa solidão é mais um recolhimento.
O que louvais é a solidão, remédio para a nossa época, uma fórmula
conventual de defender a personalidade ameaçada pela pressão espetacular do
meio coletivo.
Conforme escrevestes:
A verdadeira solidão, aquela da qual o homem anda tão necessitado, é a que
faz compreender e valorizar as relações entre o próximo e o distante, aquela
solidão já configurada por Santo Agostinho: Nolis foras ire; in te ipsum redi;
in interiore hominis habitat veritas.

E a vossa atitude é, curiosamente, um misto de recolhimento e de vida
pública, quando revelais as características do vosso caráter com o que mantivestes
o privilégio da lucidez, que define o intelectual, como um servidor do espírito,
mesmo num cenário em que o público aprecia mais a novidade do que a verdade.
Em 1949, fundastes, corajosamente, o Instituto Brasileiro de Filosofia
e, em seguida, promovestes a realização de congressos, como ainda, com redobrada coragem, fundastes a Revista Brasileira de Filosofia, mesmo sabendo
dos sucessos da banalidade.
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Com essa insigne autoridade, representastes o Brasil em vários Congressos, recebestes o título de doutor Honoris Causa pela Universidade de
Gênova, Presidente da Sociedade Interamericana de Filosofia, Diretor da
Coleção Estante Brasileira, da Editora Grijalbo, membro da Comissão de
redação do Arquivo de Filosofia Social e Jurídica, de Mainz, além de terdes exercido vários cargos e comissões de alta responsabilidade, em São
Paulo e no País.
Faz pouco tempo que deixastes, pela segunda vez, a Reitoria da
Universidade de São Paulo, onde vivestes o clima propício ao vosso espírito e
onde os vossos empreendimentos de ordem material e cultural venceram as
dificuldades de um povo sem tradição universitária. E as vossas seguras inovações já estão produzindo benéficos resultados.
A Universidade é o suporte vital da cultura de um povo e, como dizeis,
é uma exigência de todos, dentro de um sistema de diferenciações, que nunca
deverá artificializar-se num catálogo de receitas para todos os problemas...
Porque se assim o fosse seria seu recinto ocupado sem esforço, para que a gestação das Ciências se efetuasse como um parto sem dor!
Ela, ao contrário, reclama, para manter seus projetos e sua capacidade
criadora, uma reforma de mentalidade, com o desprezo pelo suntuoso e pelo
supérfluo. Servindo a todos, não deve subordinar-se jamais ao critério da
fabricação em série, quando se pode confundir, como receia André Bel, “a leitura da Divina Comédia com a do Pato Donald”.
Da vossa rota, traçada entre cargos e encargos, de vossas leituras e viagens, cresceu a vossa autoridade para enfrentar, com olhos de ver, os problemas universitários.
É que sois um dos pensadores mais fecundos de nosso tempo. Cada um
dos vossos livros mostra a riqueza do vosso pensamento.
Conheço-os quase todos, a começar pelo Estado Moderno, dotados
sempre da maior densidade cultural, como Formação da Política Burguesa, O
Capitalismo Internacional, Atualidades de um Mundo Antigo, Fundamentos
do Direito, Teoria do Direito e do Estado, A Doutrina de Kant no Brasil,
Horizontes do Direito e da História, Filosofia do Direito, Pluralismo e
Liberdade, Parlamentarismo Brasileiro, até O Direito como Experiência e
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Teoria Tridimensional do Direito e, afinal, com caráter didático, as Lições
Preliminares de Direito.
Valho-me desta lista incompleta, para acentuar que o fundamental em
vossa obra de jurista está no conceito da “tridimensionalidade do Direito”,
que assegura, de uma forma inteiramente nova, uma imagem exata do corpo
em que palpita a vivência jurídica – como fato, valor e norma.
A experiência jurídica é que vos leva a essa conclusão sui generis, porque, em nada é comparável à experiência das Ciências chamadas Naturais.
Nesse tudo que não é tudo, corporificastes a vossa profissão de fé na
compreensão do humano, que vos conduz a encontrar no homem o valor-fonte de todos os valores, pedra de toque da legitimidade dos governos.
O Direito, com seus suportes filosóficos, ao serviço intemerato da vida,
é uma espécie de pulmão, com o qual o homem e a sociedade respiram e
renovam suas energias.
Com rara felicidade, definiu o vosso pensamento o Professor Domenico Coccopalmerio, em seu trabalho introdutório à versão italiana de O
Direito como Experiência, onde ressalta a repercussão internacional de vossa
filosofia.
Os mesmos aplausos recebestes nos estudos de Luiz Legaz Lacambra,
da Universidade de Madrid, de Luís Recaséns Siches, da Universidade do
México, e de Felice Battaglia e Luigi Bagolini, da Universidade de Bologna.
Em 1966, saiu a público um número da Revista da Faculdade de
Direito de São Paulo, dedicado, conforme decisão unânime de sua
Congregação, ao vosso jubileu na cátedra. Os grandes nomes do Direito e da
Filosofia compuseram a lista dos colaboradores desse número. E nele se
encontra, em seus termos, a fundamentação da láurea Honoris Causa, que
recebestes da Universidade de Gênova.
Pelo que consta desse volume, se pode avaliar melhor ainda a vossa
dedicação ao estudo. É que, realmente, a vossa atividade se desdobra e se multiplica nessa incansável luta pela verdade jurídica.
Nas contínuas investigações que fizestes, encontrastes o pensamento de
Tobias Barreto, que enfrentou, com as dificuldades de seu tempo, os problemas que vos são caros.
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Talento polimorfo, dotado de incontestável e incontida curiosidade.
Tobias teve a audácia de inovar os estudos sobre a Filosofia do Direito,
defendendo, como esclarecestes, a progressiva emancipação dos seres, em uma
síntese superior. A cultura que vos aproximou de Tobias, também vos aproximou de Rui Barbosa, que vos aparece como uma modalidade do mundo filosófico. No estudo que fizestes de seu pensamento, como incorporado ao pensamento de seu tempo, encontrastes Rui, em frente ao Positivismo, compreendendo o Cristianismo, como o condicionador de todas as convicções.
Visto em seu radicalismo, Rui compreende a religião e a liberdade
como o binômio de sua pregação, porque uma não pede subsistir sem a outra.
E, quanto à obra política de Rui, assinalais sua prodigiosa atuação no começo
da República, com sua firme e clara visão da solução federalista, para o meio
brasileiro, enquadrada no sistema de nossas realidades. E isso porque só o
federalismo pode conduzir o Direito para as distâncias brasileiras, desprotegidas e exauridas pelo esquecimento. Admiramos, então, como num país que
ainda possui uma acanhada vocação filosófica como é o nosso, houvesse ainda
quem cuidasse da Filosofia, como Tobias Barreto e seus discípulos, ou com a
reação espiritualista, Farias Brito, sem nos esquecer que foi de braços abertos
que muitos receberam as ideias de Augusto Comte.
Mostrais como o culturalismo aparece, sem maiores entraves, na Escola
do Recife que, além de Tobias, nos deu, entre outros, Graça Aranha, Sílvio
Romero e Clóvis Beviláqua, cada um com o seu ponto de vista, pois, como
acentuais, há uma divergência entre Sílvio e Tobias, porque o primeiro acha
que a civilização é uma exterioridade, enquanto que o outro identifica a civilização com a própria Cultura.
Sois de opinião que o Brasil pensante é o resultado das características
de um povo que formou sua consciência na metade do século XIX. Num
país, que não passara pelo crivo de Voltaire, pelo ceticismo de Hume e
mesmo pela crítica transcendental de Kant – os continuadores do impulso do
Positivismo, lato sensu, atuavam sempre de acordo com as circunstâncias, em
meio às guerrilhas filosóficas. Ao apreciarem as obras de Tobias Barreto e de
Farias Brito, considerando legítimas apenas as características das teorias, tiveram o mérito de romper com a crosta da Filosofia professoral, “para não pensar, pensando alhures”.
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Acentuais que, no seio desse movimento, se fortalece o edifício do
Direito Político para afastar duas tendências contrapostas: aquela que chegou a
negar o elemento jurídico do Direito Público e aquela que não reconhece outra
realidade além da individual, com a destruição do conceito de Estado.
Formalizada a ideia do Direito, dentro do âmbito da Cultura, quando
esta é ameaçada, o Direito e o Estado devem estar de prontidão. Cabendo ao
Direito, de imediato, mobilizar-se, com todas as suas armas, para enfrentar
essa crise.
É que a Cultura não caminha como as águas tranquilas e transparentes
de um rio. Quase sempre encontra resistências oriundas da incompreensão e
da ignorância.
Quando Copérnico concluiu que a terra estava no céu e que vivíamos
no céu, já estávamos longe de nele viver! Em nosso tempo, como assinala
Romain Gary, a Literatura tornou-se um traumatismo, porque nela aparece o
caráter alucinatório do real. Joyce e Kafka estão aí para serem vistos, Kafka
que se tornou um Cristo da incompreensão, cercado pela barbárie política.
Muito embora sejamos um país onde se refletem as consequências de
uma civilização transplantada, esses dramas aparecem, de longe em longe,
entre nós, como aconteceu, logo após a nossa independência, com o Professor
Avelar Brotero, com a triste história de seu compêndio sobre Direito Natural.
Como evocastes, quando ainda se projetavam os nossos cursos jurídicos, Avelar Brotero, liberal convicto, deixava Portugal para pleitear, em nome
de seu saber, uma cadeira, no que foi satisfeito, tornando-se o primeiro lente
da Faculdade de Direito de São Paulo, onde proferiu sua aula inaugural em l.º
de março de 1828.
Tendo redigido um compêndio sobre a matéria que ensinava, insistiu
perante o Governo Imperial pela sua publicação. Alvo, entretanto, dos ataques violentos e descomedidos na Câmara dos Deputados, foi, afinal, julgado
inadmissível nos cursos jurídicos, “devendo-se ensinar o Direito Natural por
outro compêndio que melhor desempenhe a matéria”.
E, no vosso estudo “Avelar Brotero ou a Ideologia sob as Arcadas”,
escrevestes: “Pode-se bem imaginar o que esse golpe representou para Avelar
Brotero! Aceitando o repúdio de seu compêndio, Brotero parece ter perdido o
tom jovial e confiante que animara o seu escrito.” Tornou-se um outro
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homem, sem atinar porque escandalizava a Câmara dos Deputados ao pregar
a tolerância até para ateus!
Seja como for, o consórcio do Direito com as formas literárias sempre
existiu, como ficou bem acentuado com as leituras diárias do Código Civil
por Stendhal, numa época em que também se vivia de esperanças e de espera.
Na vossa oração como paraninfo de nossa Escola, prevenistes aos
bacharelandos:
Voltareis a esta Faculdade e ela vos dirá de coisas novas e velhas. Se aqui fostes sonhadores, se tivestes a ventura de viver com Castro Alves e Álvares de
Azevedo, os poetas, ou com Ribas e Pedro Lessa, os juristas, então podereis
encontrá-los novamente; mas já será diversa a emoção; faltar-vos-á o sentimento de família que agora possuís, integrados, de corpo e alma, em uma convivência modelada, por forças afetivas e racionais.

E não deixais de fazer este comentário: “O mundo está sequioso de
solidariedade, devendo esta começar no seio dos grupos mais ou menos moldáveis ao calor de uma Ideia. Já percebestes como andam vazios os corações
do sentido cristão da fraternidade?”
Mas sabeis transmitir a convicção de que o homem, que constrói a
máquina, que mostra na harmonia do seu ritmo uma precisão micrométrica
sob o comando remoto, pode aferir a sua capacidade criadora, principalmente
no campo jurídico, onde se depara a razão de ser da harmonia social.
Não posso deter-me na vossa comunicação ao III Congresso de Direito
Penal, em São Paulo, quando mostrastes o que há de paradoxal na concepção
do delito. Nem posso amiudar-me na apreciação daquilo que sustentastes
numa tese enviada à Universidade de Coimbra, no centenário da abolição da
pena de morte em Portugal quando assinalais, de forma impressionante, o
interesse humano se imiscuindo no mistério da morte. Mas, não deixo de
mencionar a vossa análise aos aspectos fisionômicos de nosso tempo, com o
declínio do homem representativo, uma vez que tudo faz crer que a figura do
líder político está cedendo lugar às “vedetas” do rádio e da televisão, do cinema e do futebol e, a seguir, com o cansaço das ideologias, convertidas no
varejo das fórmulas simplistas de pseudossalvadores.
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Quem conhece a vossa imensa produção intelectual descobre, desde
logo, que a vossa sensibilidade é de longo alcance e chega a perceber os mais
discretos movimentos do corpo social.
Nessa procura, sobe à tona a vossa sensibilidade de poeta que prestigia
a espontaneidade das vossas meditações.
Porque é a fidelidade à Poesia que dá maior ênfase ao vosso pensamento. Com essa predisposição, aliás, foram os juristas acolhidos pela Academia
Francesa, a começar pelo legitimista Berrier e, em nosso tempo, Maurice
Garçon, saudado por André Siegfried, que atribuiu à imaginação do jurista
fazer sorrir as aspas e poetizar os balanços.
É que a técnica jurídica usa do poder da ficção, pela qual o mundo do
pensamento, como consequência de um gesto mágico, se transforma no real.
Do lenço vazio, ante o público curioso, dele esvoaça a pomba da paz e da
tranquilidade.
Um dos mais citados estudos de Kantorowicz é sobre os dois corpos
do rei inglês. Como o rei não pode morrer, constrói-se a sua efígie que não
morre. A distinção entre a dignidade pessoal do governante e a sua dignidade
corporativa ou de função são resguardadas, conforme conceitos formulados
por juristas italianos. E Coke, um dos mais celebrados do Direito na
Inglaterra, observou que o rei, criação de Deus, é mortal; ao passo que o rei,
criação do homem, é imortal. Assim, por ocasião dos funerais de Carlos VIII,
a exibição de sua efígie, como expressão da dignidade da realeza, dava começo
a uma ficção jurídica, que garantia sua continuidade.
Seja como for, a Cultura, que é passado e futuro, que é espera e esperança, é sempre uma presença, sem a qual a vida fica destituída de sentido.
Mandastes inscrever, na torre central da Universidade de São Paulo,
como o mais fecundo dos compromissos: “No universo da Cultura o centro
está em toda parte.” Ocorre-me, com esse lema, o céu imaginado por Plotino,
no qual tudo está em toda parte, como o sol em todas as estrelas.
Há, por certo, uma ligação lógica entre os vossos pendores e os dos que
ocuparam a vossa Cadeira. O nosso sempre lembrado Fernando de Azevedo
preferia cultuar os encantos da Poesia, notadamente em seu mister pedagógico. Conheci-o bem de perto, muito embora fosse um homem distante. E
nunca o vi senão entregue à análise dos problemas sobre a Educação no Brasil.
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Certa vez, na porta da Livraria José Olympio, em São Paulo, quando ainda
moços, discreteávamos sobre acontecimentos políticos e literários, punha fim
à nossa conversa, dizendo:
O que me faz, não raro, perder o sono é a interpretação que corre por aí de
uma Educação na encruzilhada. Acho que a fórmula de Dewey, referente a
uma Educação para uma civilização em mudança, pode perder seus benefícios,
em mãos imprudentes, para dar lugar a uma Educação oportunista!

Carneiro Leão não ostentava veia poética. O que o fascinava era o comportamento social do homem. No livro que escreveu sobre Victor Hugo, fez
uma citação que esclarece as tendências de seu espírito. Como eu lhe tivesse
contado que a minha avó, residente em Porto Feliz, cidade distante e acanhada pela pobreza, chorara ao ler, nos jornais da Corte, a morte de Victor
Hugo, Carneiro Leão, emocionado, empenhou-se em citar, nesse seu livro, o
que lhe contara, por achar surpreendente que alguém, no século passado, chorasse pela morte de um poeta estrangeiro, numa terra ainda ao sabor do corriqueiro e da indolência.
De todos os que conquistaram a Cadeira 14, sois o mais confessadamente poeta, com os Poemas do Amor e do Tempo, uma revelação, para
Fidelino de Figueiredo, que vos afirmou que “a Poesia e a Filosofia distinguem-se pela fisionomia, mas se alimentam do mesmo sangue”.
A verdade é que o vosso título de filósofo está comprometido pelo
Direito e pela Poesia, concebendo o efêmero apenas como um brinquedo da
verdade. E os vossos versos redobram-se na preocupação pelo destino humano, mas, para tanto dizeis:
Tudo depende do homem, que carrega n’alma
A caixa de cores da sensibilidade.

E como que sintetizando a singularidade do vosso íntimo, confessais:
Se eu fosse outro, se em mim pulsasse a vida
No empenho de experiências renovadas
917
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Se não vivesse ilhado na prudência,
Fiel a um sonho que talvez me oprima;
Se em lugar de viver tão concentrado
No que sou, no que exijo, no que faço,
Se a luz do amor, de novo, me envolvesse,
Reconduzindo-me à raiz do ser;
Se olvidasse esse mundo de princípios,
Que são verdades para o meu orgulho,
De amor sereno e de verdade estrita,
Abrir-te-ia a ponte de meus braços,
Ó tu que me amas silenciosa e triste
E me queres assim, distante e frio.

Sr. Miguel Reale, trazeis convosco, em apoio de vossas afirmativas, a
esperança, que sempre encheu de luz a vossa intrepidez de pensador.
A história do vosso pensamento parece acompanhar aquela aurora que
o Padre Antônio Vieira celebrou no Dia do Santo Nascimento, quando as
estrelas começavam a apagar-se no céu. É que procurais desvendar, mesmo nas
noites sombrias do presente, um panorama em que possa surgir a criatura
humana, na beleza milagrosa de sua existência, sem que sobre ela pingue a
gota da baba de Caim, como no delírio de Brás Cubas. E a vossa presença,
entre os acadêmicos, é uma festa para os vossos conterrâneos, amigos, discípulos, colegas e admiradores, para todos, enfim, que não perderam a esperança nos valores fundamentais da vida!
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DISCURSO DO SR. BERNARDO ÉLIS

Ah, minha velha Goiás!
Das mais elevadas terras do Planalto Central, da Serra dos Pireneus,
nasce um rio que corta Goiás em direção ao sul. É o Corumbá, chamado resmungador e escachoante.
A quatro léguas das nascentes forma um belo salto. Essa cachoeira foi
descoberta pelos Bandeirantes tão logo chegaram a Goiás. E, danados como
eram, rasgaram a serrania, desviaram o curso das águas, estancaram a catadupa. No profundo do poço cavado pelas águas deste mil e mil anos acharam
tanto ouro mas tanto ouro, que para catá-lo ergueu-se uma povoação que
tomou o nome de arraial de Nossa Senhora da Penha de França de Corumbá.
Desaparecido o ouro, o arraial nem cresceu, nem minguou – encruou,
pequenino e solitário na imensidão da encosta a prumo. E o poeta – meu pai
– assim cantou:
A alegre, pequena e estranha
Cidade de Corumbá
Lembra uma vila de Espanha,
Na encosta de uma montanha,
Naqueles tempos de Alá.
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Aí, em Corumbá, a frente das casas dava para a igreja. Os fundos prosseguiam em fazendas de gado que lá se iam de sertão adentro... Quem chegasse, até cuidava que era povoado abandonado. As ruas desertas, o capim crescendo, as criações e os passarinhos de Deus Nosso Senhor. As moradas de
contínuo fechadas por via do vento forte que ali estava ventando de toada e
por amor dos valentões. Melhor dizendo, valentão, que mais de um só havia
enquanto esse um não derrotasse o rival.
Ao tempo de eu mais José Veiga meninos, o valentão era João Brandão,
ao depois alcunhado de O Perigoso, conforme acrescentou no seu ferro de
ferrar gado. Embora já seu tanto quebrantado pelo automóvel, pelo cinema e
pelo rádio, que principiavam a penetrar o sertão, ele ainda assustava. De brigador, João Brandão desceu a famanaz como amansador de burro brabo, tangedor de boiada, tropeiro, tocador de viola e dançador de catira. Mais para
diante virou tirador de terços, responsador, benzedor de bicheira e de cobras
venenosas. É como lá diz: o diabo depois de velho se faz ermitão.
Tão importante quanto o valente, só havia seu Dominguinho Sacristão,
ex-seminarista, conhecedor de latim, bom para fazer cartas e versos, ledor de
autores clássicos. De bela voz, dominava as missas cantadas do Divino
Espírito Santo e os tristes responsórios de Semana Santa. Mantinha respeitosa intimidade com seu vigário e com as coisas divinas.
Por estas alturas, meus amigos, já deveis estar temerosos de que eu vá
recensear por inteiro o povo (embora minguado) de minha terra. Mas tende
sossego. Acrescentarei apenas que em Corumbá todo o mundo ou era goiano
(a menor parte), ou maranhense, ou baiano, ou mineiro, ou do Sul. Os sulinos, muito escassos. Estrangeiro? Ao que me lembra, apenas um, que era o
mecânico dos primeiros automóveis.
Enquanto vivi em Corumbá, vivi na indecisão se seguiria o modelo João
Brandão Perigoso, ou se seguiria Dominguinho Sacristão. Acabei não sendo
nem uma nem outra coisa, para ser as duas ao mesmo tempo. Aliás, a síntese
de ambos era a minha própria cidade, como síntese deles era o Estado de
Goiás, e o próprio Brasil, como mais tarde tirei a limpo. E agora, ao assumir a
Cadeira 1 desta Academia, vejo, sem nenhuma surpresa, que também ela resume e representa Goiás ou a minha pequena e amada Corumbá, guardadas, evidentemente, as proporções.
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Como em Goiás, há nesta Cadeira um maranhense, Adelino Fontoura,
o patrono, poeta, como tantos que lá existiam e existem. Depois dele vem
outro poeta, já este natural do Rio de Janeiro, o louvado Luís Murat. Pois em
Goiás também há um poeta natural do Rio de Janeiro, cujo nome era
Antônio Lopes da Cruz, mas que assinou seus poemas com o pseudônimo de
Bartolomeu Antônio Cordovil. Foi o primeiro a usar o gentílico, tão nobre,
GOIANO, num trabalho poético dedicado às ninfas da terra. Pelo estro, filiou
meu Estado ao movimento literário de fins do século XVIII.
Ao poeta Luís Murat sucedeu um catarinense, Afonso d’Escragnolle
Taunay. Muito falou de Goiás nos onze volumes de sua História Geral das
Bandeiras Paulistas e, especialmente, no livro Os Primeiros Anos de Goiás
(1722-1748). Com esses Taunays estreita é a ligação de minha terra. O pai
do precedente, autor de Inocência, representou Goiás como deputado-geral; o
avô do ocupante desta Cadeira, o pintor Félix Émile Taunay, fez uma tela
sobre a Descoberta das Águas Termais de Pirapitinga. Essas informações
mostram que, apesar das distâncias e da dificuldade de transporte, Goiás esteve em constante ligação com o Brasil inteiro através de livros e eventos, e através de homens.
Por fim, chegamos ao mais recente ocupante desta Cadeira, isto é, chegamos ao querido e saudoso IVAN MONTEIRO DE BARROS LINS.
Nasceu em Belo Horizonte, nessa Minas Gerais de onde procede o
maior contingente de pessoas de outros Estados residentes em Goiás. Era
filho de Edmundo Lins e Maria Leonor Monteiro de Barros Lins. O pai,
além de humanista e cultor das Letras Clássicas, possuía excepcional cultura
jurídica, conhecimentos que o levaram até o Supremo Tribunal Federal.
Depois de fazer os estudos secundários em sua terra natal, veio Ivan
Lins com os pais para esta cidade, onde concluiu o curso de Medicina. Mas,
seduzido pelo saber geral e pela Filosofia, em particular, pouco se dedicou à
profissão.
Foi professor, jornalista, integrou missões culturais ao estrangeiro,
pertenceu a clubes, grêmios, academias e órgãos culturais do Brasil e de
outros países.
Em 1942 tornou-se Ministro do Tribunal de Contas do Estado do
Rio de Janeiro; em 1958, a 12 de novembro, tomou posse nesta Cadeira 1.
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Sua obra perfaz 24 livros do mais elevado teor, e mais 13 pendentes de
publicação.
Casou-se com D. Sofia Teodoro de Berredo Carneiro Lins, de cuja
união resultaram três filhos.
Talvez um pouco por sua constituição não muito sadia, desde jovem se
torna Ivan Lins um grande leitor e estudioso. Sua atenção voltava-se preferentemente para os autores clássicos, de que seu pai, ex-seminarista e cultor do
latim, era bom conhecedor. Por essa forma, logo ao sair da puberdade, como
confessa, sente a fé vacilar, ele que até então tinha sido bom católico, fiel
observador dos mandamentos da Santa Madre Igreja.
Para mais abalar sua crença no Catolicismo, muito contribuiu um episódio em si sem maior importância. Visitou, certo dia, uma ex-empregada da
família, mulher de grande bondade, cujo carinho enchera de doçura sua infância. No entanto, esse ente tão generoso morria torturado pelas dores das muitas moléstias, na mais triste pobreza, em que tudo lhe faltava. A cena comovente fez o jovem pensar demoradamente numa passagem em que o filósofo
Epicuro punha em dúvida os atributos divinos, justamente por existirem no
mundo cenas como aquela.
Foi demorada a reflexão crítica que trabalhou o espírito do moço,
influenciado pelo estudo dos racionalistas, dos iluministas e de autores ligados à doutrina de Augusto Comte. Dela surgiu a dúvida que, progredindo,
conduziu-o a perder a fé.
Isso acontecia numa fase curiosa da vida brasileira, pelos fins da
Primeira Grande Guerra. A esse tempo, observava-se um ressurgimento do
Catolicismo, com gente convertendo-se, reconvertendo-se e até entrando para
os conventos, enquanto de outro lado lavrava um surto de ateísmo materialista, com muita gente ingressando nestas hostes. É quando, indo ao Templo da
Humanidade com seu pai, para assistir a uma conferência do Dr. Bagueira
Leal, figura proeminente no ambiente positivista nacional, sentiu-se atraído
irresistivelmente pelos princípios dessa filosofia. Aliás, conhecia de leituras
anteriores a biografia de Benjamim Constant, escrita por Teixeira Mendes,
que o encantara e seduzira.
A partir desse instante, alista-se Ivan Lins no Positivismo, que era um
meio caminho entre o teísmo e o ateísmo conflitantes. É o nosso homenageado
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que reconhece que aderia ao Positivismo “no momento em que este atingia o
seu maior desprestígio, no mundo e no Brasil”. E não era apenas isto. Deixara
ele uma religião por causa de suas postulações místico-teológicas para buscar no
Positivismo muita coisa do Catolicismo, como confessa na seguinte frase:
O Positivismo é o Catolicismo dos sem Deus; isto é, sustenta e defende os
mesmos sublimes princípios morais do Catolicismo, servindo-se, entretanto,
de argumentos e motivos puramente humanos, sem lançar mão da hipótese
comprometedora de um Deus a reger os destinos humanos.

Meus senhores,
Inicialmente, através do pitoresco, procurei configurar a estrutura cultural de Goiás. Agora estou me valendo daquele debuxo para relembrar, com
minhas insanáveis deficiências, a figura admirável de meu antecessor imediato,
esse mineiríssimo e por isso mesmo universalíssimo Ivan Lins. Como nas
Minas Gerais, em Corumbá convive harmoniosamente a cultura nativa, cabocla ou popular, com a de cunho europeu e universal. Graças à sabedoria de
Dominguinhos Sacristão, na fachada do cemitério escrevendo este dístico latino: Pacem aeternam dona eis, Domine. Entretanto, a palavra cemitério está
impregnada em demasia dos sentimentos de dor, separação, saudade e aniquilamento. Desse modo, sempre que pode, o povo evita pronunciá-la ou a substitui por algum circunlóquio que disfarce a ideia aziaga. No caso de
Corumbá, valendo-se da inscrição latina: Pacem aeternam dona eis, Domine,
passaram a chamar o cemitério de “Jardim de Dona Eis”, ou “Chácara de
Dona Eis”, ou simplesmente “dona eis”.
Vede aí o velho jeito brasileiro de suavizar as coisas. Vede aí essa
maneira tão nossa de bordejar determinadas situações difíceis. Vede aí, em
resumo, a nossa antropofagia. Devoramos e digerimos a cultura estrangeira,
integrando-a em nosso modo de ser e de existir. Tal poder levou o cronista
do começo de nossa colonização a dizer que o Brasil já era outro Portugal e
notar na fala do Padre Antônio Vieira uma entonação diferente da do português europeu. Graças a essa capacidade, pudemos nós afeiçoar o Catolicismo às nossas conveniências, no mesmo passo que reelaboramos as religiões
negras, e toda a gama de ismos que aí pulula.
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Nosso Ivan Lins não renegou a tradição pátria. Nem poderia fazê-lo.
Embora sendo um dos espíritos mais universais do Brasil, o caráter brasileiro
definiu e marcou fundamente sua personalidade e sua obra literária. Pelo
menos, assim sempre o entendi.
Como observam vários estudiosos, o Positivismo de Ivan Lins era religioso, no sentido altruísta que Comte empresta à palavra. Repudiava no
Catolicismo, essencialmente, o que lhe parecia contraditório e absurdo dentre os
atributos de Deus. Repudiava a onisciência, a onipotência etc., além dos aspectos de atraso e intolerância que vislumbrava. Assim situava o problema por
força do racionalismo herdado de Descartes e dos humanistas renascentistas.
Em conferência que proferiu no Pen-Clube do Brasil, em homenagem
ao último ocupante desta Cadeira, dizia mestre Barbosa Lima Sobrinho que
seu homenageado fora, antes de tudo, um humanista. E explica: “Para Ivan
Lins, como para Augusto Comte, o homem não passava de uma abstração. A
realidade é a Humanidade, para cuja referência não vê necessidade de fazer do
Homem uma categoria secundária.”
Nesse particular, a figura de Ivan Lins me parece muito interessante.
Sendo um humanista, soube superar a “exacerbação individualista”, que é um
dos traços apontados por Hermes Lima no Humanismo; sendo positivista,
não se deixou dominar pelo “esquematismo dogmático que conduz o espírito
humano à vertigem formalista abstrata”, que é a essência do Positivismo e do
Neopositivismo, no dizer de um escritor moderno.
Por isso, não se tornou um anti-humanista. O trecho que citarei dá
bem a medida de seu humanismo:
Através da Ciência, seguindo as pegadas de Bacon e Descartes, propugnava
Augusto Comte não só o domínio do homem sobre as forças inorgânicas,
fazendo-as servir, como escravas dóceis, a todas as exigências da sua indústria,
mas, ainda, o domínio do homem sobre si mesmo, de modo a tornar-se, dia a
dia, mais humano, vale dizer, mais desprendido da animalidade, ou seja, mais
enérgico, mais inteligente e mais bondoso.

Sim, “mais bondoso”, falemos da bondade. A bondade é a capacidade
de condoer-se do próximo. É a capacidade de sentir como sua a dor alheia.
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Está nisso um dos traços definidores do temperamento brasileiro. E nisso está
uma das características da personalidade de Ivan Lins. O episódio da visita
feita à ex-empregada bem ilustra nossa asserção.
Pela bondade de coração e pela seriedade com que encarou as conclusões da Filosofia que lhe pareceu correta – antes de ser positivista, humanista,
católico, clássico ou renascentista, foi, em verdade, o cavaleiro andante que há
em todo homem ibérico.
Foi o eterno Dom Quixote, Vitorino Carneiro da Cunha, ou
RiobaldoTatarana. Viveu para defender e divulgar a Cultura, no combate à
ignorância, à intolerância e à impostura. O motivo para a luta era o
Positivismo; as armas, sua imensa cultura clássica e científica moderna.
Curioso é contar como vim a conhecer Ivan Lins. Lecionava eu
Geografia e História. Os alunos, jovens egressos das fazendas de gado, para
eles pouco significava toda aquela sucessão de reis, generais, guerras e feitos
de antanho. Pela obrigação da nota, decoravam aquelas inutilidades, que era
como entendiam a História. Foi aí que descobri alguns livros de nosso
acadêmico e principiei a repetir aos jovens os episódios curiosos, cruéis, ridículos ou hipócritas de outrora, tão abundantes na sua obra. Diante da vida
viva de palpitações que se lhes mostrava, os alunos deixaram de bocejar e
empertigaram-se nas carteiras. Para um professor era bom sinal. E, entre
indignados e comovidos, começaram a indagar por minudências, a cuja transmissão eu me esquivava para espicaçar-lhes a curiosidade. Quer dizer: os
jovens interessavam-se pela História; os homens históricos de Ivan Lins não
eram as figuras empalhadas da História comum.
Ivan Lins foi um intransigente defensor da liberdade e da dignidade do
homem, condições metodicamente negadas ou postergadas pela intolerância
dos poderosos ou de grupos a serviço dos poderosos. Pode-se quase afirmar
que sua obra inteira foi voltada para o combate à intolerância, nas suas mais
diferentes formas e disfarces. Estudos como fez sobre Descartes ou sobre A
Idade Média, a Cavalaria e as Cruzadas parece que tinham por escopo verberar a intolerância reinante no mundo. A Inquisição, por exemplo, com suas
práticas cruéis e obscurantistas, despertava a revolta sincera e profunda do
escritor. Ele não poupou meios para denunciar, sempre que pôde. Nesse afã,
algumas vezes chegou a ser vítima também dessa intolerância. Nessas condi927

928

RECEPÇÃO DO SR. BERNARDO ÉLIS

ções, bravo e resoluto, entrou em duras pelejas e valentemente defendeu aquilo que entendia como justo e como certo. O eco dessas batalhas retumba
ainda hoje na memória de muita gente.
Ao ler sua vasta obra, é com pasmo que reconhecemos o desassombro
de suas atitudes. Abordava especialmente assuntos que ainda hoje provocam
incompreensão, malgrado a permissibilidade enorme que a partir de lá se instalou no mundo. Uma de suas posições admiráveis foi a que assumiu ao dirigir uma carta a mestre Alceu Amoroso Lima, esse outro campeão da dignidade e da liberdade. Propunha a união entre positivistas e católicos. À época,
pareceu quixotesca a solução; mas o tempo a transformou na antevisão do
ecumenismo pregado por João XXIII.
Guardo para o fim algumas palavras sobre aquela das obras desse
mineiro que me pareceu a maior. Refiro-me a Aspectos do Padre Antônio
Vieira. Para minha alegria, constato que a ela o autor dedicava preferência,
conforme confessou em entrevista ao Suplemento Literário do Minas Gerais,
novembro de 1970. Sinto-me um pouco suspeito, porque sempre gostei de
Vieira, de quem meu pai era ledor, mas que é visto pela maioria como prolixo
e maneirista. Entanto, basta que se leia a obra citada para que a figura do
jesuíta ilustre nos salte aos olhos tão numerosa e gigantesca como a dos
melhores vultos da humanidade.
Ivan Lins mostra como aquele mestiço educado numa colônia incipiente e insipiente, quer com c, quer com s, para usar um vieirismo, como era
então o Brasil, adquire uma cultura que o sobreleva aos espíritos formados na
velha Europa. Havendo posteriormente vivido nas maiores e mais civilizadas
metrópoles do mundo, Vieira, de volta ao Brasil, devota-se em cheio ao serviço dos indígenas, em pleno deserto, e ali se comporta com perfeita desenvoltura. É o político sagaz combatendo contra povos mais adiantados, na defesa
dos interesses da Pátria. Contrariando forças poderosíssimas, faz-se protetor
da liberade do indígena e do negro, empenhando nessa empresa sua própria
liberdade. Por fim, vemo-lo no transe decisivo: para defender os judeus
enfrenta a intolerância da Santa Inquisição, padecendo o cárcere e a tortura.
Por um triz não vai queimado vivo. Isso motivou a afirmativa irônica de
Ramalho Ortigão: Vieira foi um bife fraudulentamente sequestrado à frigi928
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deira do Santo Ofício. Se escapou de ser queimado vivo, não escapou de o ser
em efígie, num como galardão ao privilégio insigne de pensar.
Depois de tudo o que vimos, só nos cabe lamentar que na obra de Ivan
Lins não tenha maior divulgação. Em vários de seus livros encontram-se ensinamentos básicos acerca do desenvolvimento das ideias da humanidade, e do
método ou processo empregado para tal, em nível de fácil percepção e de
honesta exposição, ensinamentos servidos por uma construtiva atitude crítica.
Seus livros abordam setores culturais a que nós luso-brasileiros – tão
práticos – não somos muito afeitos, justamente por falta de frequentá-los. As
virtudes apontadas deram a Ivan Lins lugar à parte na vida espiritual brasileira.
No ambiente positivista conheceu Ivan Lins aquela que seria a alegria
de seus olhos e a companheira de todos os momentos, sua querida Sofia. Feliz
a mulher, para quem o companheiro de mais de meio século de convivência
só em palavras de amor, como as teve Ivan Lins em suas Memórias. Diz ele:
“Ser amado por Sofia, durante mais de meio século, valeu, para mim, a pena
de ter nascido.” Poderá haver música mais suave ao ouvido feminino?
Também no Positivismo encontrou ele suas grandes amizades, especialmente a maior de todas de sua vida – Paulo Carneiro, seu cunhado. Ao tentarmos bosquejar o panegírico de Ivan Lins, o maior positivista militante do
Brasil de nossa geração, não podemos esquecer a grande presença cultural que
Paulo Carneiro conquistou na França, em Paris, na Sorbonne, como recuperador e guardião do imenso acervo cultural legado por Augusto Comte. Com
efeito, foi Paulo Carneiro que reacendeu na França o culto de Augusto Comte,
graças ao quê, sendo brasileiro, é presidente perpétuo do Museu Augusto
Comte, missão que desempenha em Paris o beneplácito da intelectualidade
francesa e indiscutível competência. É Paulo Carneiro que detém as sete chaves
dos arquivos e cofres em que se guardam os preciosos autógrafos de Augusto
Comte, inclusive as famosas cartas diárias que trocava com Clotilde de Vaux.
Senhor Presidente,
Neste momento, quando o primeiro goiano chega a esta Academia,
refletindo a alegria que vai na alma de meus coestaduanos, eu também não
consigo disfarçar minha emoção. Não consigo, nem quero abafar as recorda929
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ções que me vêm ao peito, especialmente as lembranças de Goiás, a Vila Boa
dos Bandeirantes, onde estudei e formei meu espírito, onde fiz as grandes
amizades de minha juventude.
Goiás foi, na verdade, semente e berço da cultura da dilatada pátria que
é o Oeste. Ali, durante dois séculos, encasulado no coração do Brasil, permaneceu como sentinela avançada, vigilante no cerco perene e invisível das distâncias e do deserto. Num recolhimento morno de grão que germina, realizava a defesa da cultura e da língua nacional.
Foi na segunda metade do século XVIII que minha terra se entroncou
no grande fluxo da Cultura brasileira, especialmente através de dois nomes: o
poeta carioca Bartolomeu Antônio Cordovil e o erudito diamantinense, o
Padre Luís Antônio da Silva e Sousa, ambos professores de latim. Desde
então, apesar do isolamento geográfico, meu Estado sempre esteve presente
aos acontecimentos decisivos da nacionalidade, por intermédio da bravura e
da inteligência de seus filhos. Eis aí o General Joaquim Xavier Curado, cuja
espada sustentou nossa independência, quando ela vacilava ao embate da
Divisão Auxiliadora; eis aí o estadista José Leopoldo Félix de Bulhões Jardim,
que, como Ministro da Fazenda por duas vezes, consolidou as finanças da
República. Apenas dois, para ser breve.
Pelos anos adiante, os filhos de Goiás souberam conservar, ampliar e
fazer progredir o alicerce cultural inicial. Criaram um ambiente de respeito,
amor e interesse pelas coisas do espírito e da inteligência, especialmente na
capital da província. A Língua Portuguesa, esse elo fundamental da unidade
brasileira, sempre mereceu o desvelo do goiano, tanto que, embora rareassem
fontes de informação e inexistisse interesse utilitário, dois dicionários de
nossa língua foram escritos por filhos daquela terra. Um deles, o de Luís
Maria da Silva Pinto, é o primeiro a ser escrito editado no Brasil. O outro,
Dicionário Analógico da Língua Portuguesa, é o fruto de longas e longas canseiras de mestre Francisco Ferreira dos Santos Azevedo, o maior educador
goiano de todos os tempos.
Ah, minha velha Goiás! Pelas ruas estreitas e brancas de luar, em noites
de serenata, poetas e músicos soluçaram queixas de amor e hinos de louvor à
terra.
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Nas tardes mornas de cigarras, Antônio Félix de Bulhões Jardim, o primeiro poeta goiano, chorava sua solidão de romântico, enquanto lutava pela
libertação dos escravos, qual outro Castro Alves generoso e másculo.
No velho Gabinete Literário, Hugo de Carvalho Ramos confundia a
tragédia de seus contos com sua própria tragédia de suicida na flor dos anos.
Na redação dos jornais, nas esquinas, no mercado público, nos saraus
costumeiros, de par com a paixão política localista, debatiam-se as ideias que
agitavam o mundo.
Foi nesse ambiente que nasceu e tomou corpo uma ideia formidável – a
criação de Goiânia, a nova cidade que deveria ser a capital do Estado. E da
chapada agreste, onde apenas os buritis conversavam com os ventos e os pássaros de Deus, daí se ergue a metrópole de amplas avenidas abertas, para o alto
e para o mundo. Crescendo e crescendo ainda, a nova cidade destronou a velha
Vila Boa, arrebatando-lhe o título de capital, que ostentou por dois séculos. E
a velha cidade, tão cheia de tradições, aquela que foi semente e berço, essa
cidade morreu? Morreram sua cultura e seu heroísmo? Morreu tudo?
É aqui que pressinto aproximar-se de mim um vulto. Claro de tez, alto
de porte, esbelto de corpo apesar de velho, risonho e limpo. Tem um ar provecto, por força do latim que cita sempre. Não sinto nele a substância dos
homens, nem dos bichos, nem das coisas. Ele se tece da inefável substância do
sonho e da fantasia. Risonho e severo, numa voz antiga, diz-me alguma coisa
ao ouvido – ao meu ouvido esquerdo que escuta o coração. Quando me volto
para melhor ouvi-lo, sinto que se dilui no ar e desaparece como surgiu.
Mas a partir daí, instala-se em mim um entendimento mais claro, que
me permite lembrar o que murmurou. Disse que a “morte é o anoitecer de
um belo dia”. Disse que “sobre a morte repousa o progresso social”, como
lhe revelara Augusto Comte. Disse que “a morte renova os espíritos, dando
lugar ao novo”.
Agora, reconheço o vulto, sua voz, seu gesto limpo. E meu entendimento se aclara e apura. Ah, minha velha Goiás de antanho! Foi preciso que morresses para renascer numa centena de outras cidades tão heróicas como tu!
Teus filhos, em vez da bateia, ou do aguilhão das vaquejadas, ou do ronceiro
carro de bois, teus filhos hoje manejam máquinas e engenhos que os tornam
tão poderosos quase com os deuses. Por fios e antenas poderosos, entram em
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contato com o universo e com ele conversam. Parte da juventude já encontra
nas escolas e nas Universidades explicação para suas atormentadas indagações juvenis. Nem tudo ainda são flores, mas a vida, que se renova, lá vai
construindo um mundo melhor, em meio dos sofrimentos e das alegrias de
cada momento.
Sr. Presidente, srs. acadêmicos!
Agradeço aos componentes desta Casa a benignidade com que me acolheram. É com o maior orgulho que tomo lugar neste Cenáculo, sem esquecer,
contudo, minhas limitações. Com orgulho, sincero orgulho sertanejo, recebo a
honra de poder gozar do fino e culto convívio desta sociedade. Sem a menor
ilusão, serei o mais humilde de vossos companheiros.
Agradeço a mestre Aurélio Buarque de Holanda Ferreira a modéstia
que proclama no gesto cordial de receber-me nesta Casa, justamente ele, tão
grande na sua sabedoria de livros e de muitos mundos; ao Confrade Luís
Viana Filho agradeço a honra de apor-me o colar, gesto fraterno, em que
sinto a amizade que nós goianos devotamos aos baianos, nossos vizinhos e
nossos irmãos de coração. A mestre Alceu Amoroso Lima, que me armou
com a espada de Ivan Lins, a mestre Alceu quero dizer que não é hoje, nem é
a mim apenas, que ele arma nesta noite. Com seus ensinamentos e com sua
honestidade, ele armou desde sempre a nossa geração.
A vós todos, que me ouvistes, meu muito obrigado.
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Senhor Bernado Élis,
Homem não sois de longas caminhadas. E goianamente dizeis, à maneira do Vicente de O Tronco: “Não dou conta de andar a pé.”
Certa vez, em Brasília, saímos a caminhar. Pouco depois, notei que não
éreis nada velocípede; e a menos de um quilômetro de donde partíramos,
melancolicamente destes o prego. Tamanha mesquinhez de capacidade ambulatória levou-me a dizer: “Mas, Seu Bernardo, como você desmente a Euclides
da Cunha! A julgar por você, o sertanejo é, antes de tudo, um fraco.”
Nas Letras, porém, tendes feito boa caminhada: sem pressa, sem botar a
alma pela boca, mas com segura obstinação.
Em Corumbá de Goiás nascestes, republicamente, no dia 15 de novembro; chegastes a sessentão há menos de um mês. (Apesar da carga do “ão”,
sinto o sessentão mais condizente com o espigado que sois, com a direitura
do vosso porte, ido que o arrastada “sexagenário”, mais acorde, é certo, com a
moderação de vosso andar). Trocais aquela data cívica no poema “O Homem
Que Fazia Anos no Dia Sete de Setembro”, onde contais que
No dia de meus anos
a bandinha saía pra rua de madrugada,
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tocando matinas.
A gente acordava com o estrondo dos foguetes,
espantando os morigerados pombos da torre da igreja.
Botavam bandeira na Prefeitura,
no correio,
na cadeia.
Havia discursos, passeatas, etc.
– Tudo por sua causa – dizia meu pai,
e eu ficava intrigadíssimo
porque ninguém mais era igualmente festejado.
Hoje, como conheço História do Brasil,
mudei a data de meus anos,
que é o dia mais triste do mundo.

Isto se lê no segundo, cronologicamente, de vossos livros: Primeira
Chuva, de 1955 (11 anos posterior à vossa estreia, com Ermos e Gerais).
Vossa única obra poética, apresentada – e bem! – pelo escritor goiano José
Godói Garcia, e oferecida, em primeiro lugar, a “uma flor chamada Violeta,
por tudo que, podendo ela ter sido, não foi por minha causa”. Presente se
acha nesta sala a flor; vossa galanteria namorada mostra, com requinte de
humilde e modéstia, quanto lhe deveis.
Livro menor, escrito, não raro, num tom regionalista abarrocado, em
que se mescla oralidade e certo preciosismo, e tendência para a zombaria, o
poema-piada; mas onde se nota o gosto da paisagem, do descritivo, do folclórico, do histórico – da terra; e o lado social, presente em, por exemplo,
“Brasileiro Ouvindo Rádio”. De modo geral, falta-lhes, a esses versos, o grande ímpeto, o voo da transfiguração poética. A Primeira Chuva é também oferecida ao avô; a Rosa, que dá título a um de vossos melhores contos; a um
grupo de amigos; e, por fim, poeticamente,
[...] para o vento tão cheio de mistérios, para as nuvens na sua grandiosa serenidade, para os morros que parece estão escutando, para as águas que a gente
nunca sabe de onde saem e como é que ainda saem, para uma lagartixa fouveira que mora numas pedras perto do quaradouro de roupa.
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No poema recitado há pouco, contais ser por vossa causa aquela festança. Era patranha de vosso pai, homem dado a invenções como essa, e também
a invenções líricas (deixou dois livros de versos). A Poesia de Erico (e não
Érico) Curado – homem de boas letras, versado e conversado em poetas e
prosadores, admirador de artistas, além de grande contemplador da Natureza
– transita entre fogachos de Parnasianismo retardatário e umas tintas de
Simbolismo, com discretíssimos toques modernistas – tudo isto a serviço de
nítido fundo romântico.
Os Fleurys-Curados são, dizeis “gente sedentária por excelência”. E
vosso pai, depois de, jovem, andar todo o Brasil, fixou-se em Corumbá, e residiu 36 anos na mesma casa, donde viajou a Goiás apenas quatro ou cinco
vezes. Compreende-se, pois, que não tenhais o gosto especial da locomoção...
Desasnado fostes por vosso pai – mau professor, impaciente, ametódico – e
por vossa mãe, D. Marieta Fleury de Campos Curado, pessoa de muita sensibilidade e imaginação, que estudou no colégio das freiras dominicanas, e que ora
aqui se encontra, presença venerável, na glória dos anos oitenta de sua idade,
lúcidos e fortes. Com ela muito progredistes no estudo, vós e vossos irmãos.
Apesar das “lamúrias e pragas” paternas, a vida em Corumbá vos era um
céu aberto. Festas o ano inteiro; andáveis da casa de um parente para a de
outro parente. Festas de São Sebastião; a “coresma” e a Semana Santa; as
folias; Santo Antônio, São João e São Pedro; romarias; Natal. Mas, o melhor
de tudo, em Corumbá: o rio. O Rio Corumbá, os “longos banhos”; longos,
sim, porém somente nos meses que têm erre: de maio a agosto, nada de banho.
Descendeis do Anhanguera, em vossa família há um conde, e a ela pertence o primeiro general brasileiro, que biografaste (Marechal Xavier Curado,
Criador do Exército Nacional). Eis uma das razões por que vossos avós não
gostavam que os meninos saíssem à rua. Tínheis como refúgio o quintal, e
cuidáveis das cabras, “uma nação de bicho muito simpática, delicada e inteligente”. Bons tempos: almoçava-se por volta das nove, jantava-se às três e
meia, e às nove da noite, ao toque da corneta nos dois quartéis, e do pequeno
sino da cadeia, preparava-se o chá, acompanhado de pão com manteiga – e
todos para a cama.
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Bem cedo compusestes umas quadrinhas, e até fizestes um conto fantástico, baseado no “Assombramento”, de Afonso Arinos, de mistura com
histórias de O Tico-Tico.
Íeis pelos 20 anos quando conhecestes A Bagaceira e José Lins do
Rego, que vos acenderam na ânsia de “contar coisas” como eles contavam.
Duma assentada elaborastes dois romances: mas onde coragem de os contar, e
muito menos de mostrá-los, a quem quer que fosse? O pai era exigentíssimo;
os professores, esses “se encastelavam numa importância idiota, afirmando
que romance moderno era pornografia”.
Contudo, Sr. Bernardo Élis, tínheis de atender à vocação; tínheis de
prosseguir a caminhada.
Não vos foi rápida a ascensão; lenta foi ela, sem ser penosa. Não voastes: sois da linha daqueles que, a exemplo de um Machado de Assis, vão construindo, com pertinácia e confiança, os andares de seu edifício. Haveis trabalhado feio e forte nessa construção; nessa autoconstrução.
Vossos Ermos e Gerais, histórias tantas vezes bárbaras, são menos uma
realidade que uma promessa, embora o que há de real alcance as alturas de um
conto como “Nhola dos Anjos e a Cheia do Corumbá”, e, sobretudo, de uma
novela obra-prima, “André Louco”. Certos efeitos de ironia fácil, o abuso de
empregos convencionais, de ocasião e de gosto duvidoso, que dais a algumas palavras – “analfabeto” e “cretino”, por exemplo –, e mais a escolha e
tratamento de alguns temas, tudo isso mostra que ainda procuráveis o vosso
caminho. De que já éreis um escritor, porém, não há dúvida: despertastes,
com aquela estreia, o entusiasmo de Monteiro Lobato e – mais – de Mário
de Andrade.
Paro aqui um pouco (como num prosseguimento do estado de espírito
que me assaltou no elaborar deste discurso), paro aqui um pouco, Sr.
Presidente, indeciso entre falar dos outros volumes bernardianos por ordem
cronológica e tratar dos outros dois livros de contos antes de chegar ao
romance, que os antecede. Decido-me pelo sacrifício da cronologia.
Antes de mais nada, palavras de Alceu Amoroso Lima acerca da ficção
do novo companheiro. Palavras consagradoras:
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Acostumou-se, desde menino, a falar a língua do povo e a sentir de perto o
drama dos pobres, dos injustiçados, dos perseguidos. Assimilou tudo isso de
tal modo, tanto a realidade social inumana, como a expressão linguística extremamente humana daquele povo, que no dia em que a sua vocação literária
irreversível despertou, o que nos deu foi ao mesmo tempo uma obra de verdade social impressionante e uma criação linguística de uma beleza e de uma originalidade absolutamente singulares.
O estudo do seu estilo já está em ponto de merecer uma análise linguística científica, tal a sutileza da sua oralidade... É uma fusão rara entre o falar
culto e o falar popular.

Concordo com tudo isso, menos o fim. Essa fusão operada por Bernardo
Élis não me agrada de todo, a mim que, há 26 anos, começava o estudo introdutório à minha edição crítica de Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de
Simões Neto, pelo capítulo “Pintura, e não fotografia”, salientando, com apoio,
aliás, em Mestre Augusto Meyer, “a feliz combinação da maneira literária com a
linguagem oral – a fala espontânea e viva dos seus heróis”. Salientando e louvando vivamente essa combinação, não só em Simões Lopes, mas, também, no
velho Afonso Arinos, em José Lins do Rego, Rachel de Queiroz, Luís Jardim, e
outros mais – todos estes, a meu ver, pintores; e censurando um Coelho Neto e
(bem menos) um Valdomiro Silveira – menos pintores que fotógrafos.
Sei que ninguém tentou mais corajosamente, mais inteligentemente, do
que Bernardo Élis, a fusão da fala culta com a popular; mas, ainda assim,
faço-lhe algumas restrições.
Lembro, a esta altura, o pensamento de Afonso Lopes Vieira a esse
respeito.
“Iludem-se decerto” – diz ele na Nova Demanda do Graal – “os escritores que, por amor da verdade regional, empregam formas dialetais. A
Linguagem é uma e é com essa mesma que os verdadeiros artistas ‘sugerem’ o
falar do povo”.
E, depois de lembrar que Camilo, o “mais provincial” dos autores portugueses, pôs na boca de personagens populares a língua comum, assim conclui:
“Quando muito, um itálico completa, e então com que força!, a sugestão com um som.”
Exagero à parte, em princípio é justa a observação de Afonso Lopes Vieira.
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Porém o santo de Bernardo é forte, Sr. Presidente. Eu, que estou aqui a
opor-lhe algumas reservas, se pego a reler um conto seu, ou o seu romance,
sinto que há no diabo do homem algo de um poder mágico. É a magia do
criador poderoso que ele é. Criador e estilista dos grandes, dos altos, dos
sérios deste País.
Sr. Presidente, srs. acadêmicos, senhores e senhoras,
Passando a falar do segundo volume de contos de Bernardo Élis,
Caminhos e Descaminhos (1965) cronologicamente a sua terceira obra, principiarei citando trecho da carta que lhe endereçou Guimarães Rosa, com data
de 21 de maio de 1965. Ei-lo:
“E deliciei-me com o Caminhos e Descaminhos. Formidável aquele
conto..., dos índios, da indiazinha com a veadinha. Ninguém, em país
nenhum, nenhum tempo, parte alguma, escreveu coisa melhor!”
O conto, a que Guimarães Rosa, citando-o de memória, troca o nome,
pondo, interrogativamente, “Aqui, ali, acolá?”, chama-se, em verdade,
“Ontem, como hoje, como amanhã, como depois”. Que direi dele, depois do
que disse Mestre Rosa? Desde a ambientação, o cenário da tragédia, até a
tragédia mesma, a morte da indiazinha Put-Kôe, de quem se quer ver livre o
cabo Sulivero, tudo é incomumente grande. Que prosa quente, animada, cósmica, a dos períodos iniciais acerca do Tocantins! Citarei apenas um pequeno passo:
Donde viria o rio?
Do fundo fofo da mata, onde as borboletas adejam lampejos azuis,
vagos e sonsos; do alto da serra, onde a canela-de-ema é um gesto de sede; das
pesadas nuvens de chuva esfiapando-se nas pontas de serra; fiapinho de prata
merejando numa encosta, ao pé de buritis e samambaias.

Ambientado o conto, vem a ação, com toda a força verossimilmente
humana, toda a grandeza e miséria, desenrolada entre a índia, o tapuio seu
pai, e o cabo.
O desfecho:
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– Então...! Faz aí uma continência pro praça aqui, ordenou Sulivero...
Put-Kôe empertigou-se, levou a mão direita à altura da fonte direita,
encostou bem o cotovelo no busto, procurou encolher o ventre e ressaltar os
peitos, como Sulivero exigia.
Quando estava nessa postura, o cabo ergueu o revólver, deteve-se em
pontaria numa insignificância de tempo, e o baque do tiro sacudiu a pasmaceira da tarde.
Nesse átimo, Put-Kôe, que levantara o semblante para fixar sorridente
o cabo, desmanchou rapidamente o riso, numa dolorosa expressão de surpresa. Seus olhos tiveram um lampejo de relâmpago e ela engoliu em seco, dando
à feição um ar de quem perscrutava algo que se partia por dentro de seu próprio peito. Ficou tesa uma fração de segundo, para depois vergar os joelhos,
girar em torno de si e sair no solo do porto.

Tento suster a emoção à medida que, lendo uma parte, relembro o conjunto. Ponho praticamente no mesmo nível dessa a história da “Moagem”,
patética, pungente a mais não poder, e com excelentes efeitos de claro-escuro.
Mas... “Uma Certa Porta” pede passagem. Talvez apresente certo exagero barroco; mas pode entrar na categoria das obras-mestras. Ei-lo a começar:
Entre um pulo e um coice, eriçando a crina, o cavalo corcoveia, mete a cabeça
entre as patas, sacode os freios, um relincho e outro pincho, eis que vou às
nuvens e a sela me foge, refoge o estribo e me estrepo e me atrepo, me agarro
no vento: embaixo são pedras e patas e pedras e pontas de puas.
– Uf!
Que escuro! Adonde será que estou? Na minha cama, na minha casa?
Onde a porta? Hum, será que o cavalo... Zumbi zumbindo fininho, silvo assobiado de locomotiva, uma fresta tímida de luz. Baque redondo de pedra em
poço fundo – ponto incerto clareou, sumiu, agora o coração batia com força e
a boca tinha um gosto de goiaba: meus músculos tremiam.
..............................................................................................................................................
Por fim, uma candeia desencadeia e bruxuleia e dela emerge o mundo
inteiro: no alto, o telhado chato, caibros e ripas em xadrez, as grandes telhas
coloniais irregulares, tudo indo e tudo vindo, conforme ia e vinha a chama
inconstante. Até meia altura sobem as paredes nuas e onduladas; daí para cima
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é o domínio comum da luz do quarto vizinho, onde a candeia boceja com as
trevas e os morcegos. E cambaleia.

Além de apresentar um belo polissíndeto a revelar uma das qualidades
fundamentais da expressão do autor – a exação no emprego dos verbos, que é,
aqui, prodigiosa, lembrando o Vieira da página famosa do estatuário, o primeiro período, com seu ritmo quebrado, sustado, sincopado, brusco, é prodigiosamente sugestivo dos movimentos do cavalo e da alienação onírica.
Confundem-se a realidade animal e o estado de sonho. E as aliterações e as
rimas, sugerindo repetição, servem prodigiosamente de realçar o estado alucinatório da personagem e dos animais. A excitação sexual gera a obsessão, a
ideia fixa; e a base da ideia fixa é a repetição.
Sr. Bernardo Élis,
Chama-se Veranico de Janeiro a última de vossas coletâneas de contos,
conquistadora, em 1965, do Prêmio José Lins do Rego (instituído pela
Livraria José Olympio), ao qual naquele ano concorreram nada menos de 76
originais. Dele escreve Herman Lima, prefaciando-o, que “tira o fôlego, desde
as primeiras páginas, tudo nele é força telúrica, imprecação de denúncia, brutalidade da natureza conluiada com o homem, na martirização do homem, na
carência de alma, naquela fria maldade inelutável do meio – vida e gente”.
“A Enxada” é o mais aclamado, talvez, entre os vossos contos, sobretudo (creio) pelo seu altíssimo teor e substância social, pela extraordinária pungência que o assinala. É um ferrete. Conto rico, soberbo, mas igualado por
outros – não, porém, no volume do Veranico. Aqui ele se alteia solitário;
logo abaixo, a história humaníssima de Rosa.
Rosa é um pedaço de natureza. Uma força da natureza. No conto que
lhe traz o nome, não só os seres humanos, mas a natureza toda, animais, vegetais, coisas, são personagens. Página impressionante, de eminente poder descritivo. Toda aquela armação de tempestade é antológica; antológica é a história inteira.
Os pios aflitos dos sabiás-de-rabo-mole “varavam o coração de Rosa e
punham em suas feições uma sombra de bruteza e dor”.
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“Rosa não queria ganhar nada. Rogava somente um canto pra mode
dormir, um tiquim de comida mode não morrer de fome”. Ficava “um tempão danado quieta, na cozinha, numa quieteza tão humilde e vegetal que a
gente tinha a impressão de que ela se dissolvia no ambiente”.
Por último, convém lembrar “O Padre e um Sujeitinho Metido a
Rabequista”. Conto de ação algo lenta, lenta de caso pensado; excelente urdidura. Boa figura a do Monsenhor; e a de Cigana, mula manhosa, empacadeira,
afinal domada pela paciência, montada em seu lombo, dos cem quilos do
vigário, de vista presa na leitura do livro de horas.
“Romance de protesto”: a O Tronco assim chamou Francisco de Assis
Barbosa. E é verdade: um romance de denúncia e de vivo protesto da primeira
à última linha. Depois de lembrar que a Literatura do Nordeste alertou os
governantes “para o problema não só das secas, como da espoliação e da
miséria das populações marginalizadas de uma vasta região brasilera”, acrescenta o crítico:
“Agora chegou a vez do Oeste. A Literatura enche o vazio da história. Pelo menos, os escritores do tipo de Bernardo Élis mostram que são
menos alienados... do que os historiadores, a grande maioria dos historiadores omissos.”
Desse livro áspero e forte disse Guimarães Rosa havê-lo relido com a
mesma admiração com que o lera, admiração “de quem se entusiasma com
coisa verdadeira, bela, palpitante, nova”.
A narração é vivíssima. Narração, direi, nutrida, parodiando a expressão “fogo nutrido”, que, em linguagem militar, designa o fogo forte e ininterrupto. Em dados momentos, a vivacidade é tanta que se verifica uma
intersecção de planos do discurso – o indireto e o direto – operada insensivelmente, a bem dizer:
“Sargentos, cabos e alguns civis agarravam os homens acovardados,
metiam-lhe tapas na cara, pontapés e botavam o dito-cujo de arma na mão,
numa seteira qualquer.”
Está falando o autor. (Entre parênteses: é de notar a curiosa silepse de
número). E imediatamente, sem indício algum de mutação de plano, o que
vemos é isto:
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“Com pouco, ‘olha’ jagunço por cima dos muros, passando correndo
com sua carreira curta e rápida”.
Vinte linhas além, nova interferência:
“De repente [está com a palavra o narrador], ‘vigia’ aqui um bando de
jagunços investindo.”
Certo dia um desafeto do facinoroso Abílio Batata pediu-lhe paz. Abílio
prometeu atendê-lo em troca da fazenda e gado do adversário, tudo isso com
recibo passado como se fosse compra e venda. O adversário concordou.
“Recebidos os bens do homem, Abílio Batata fez um sinal para
Roberto Dorado, que pegou o dito-cujo, a mulher, os três filhos, amarrou
tudo nos paus do curral e dizem que o próprio Abílio foi matando um a um.”
Lei... Que é isso de lei para o velho Pedro de Melo? Ele que responda:
“Lei, código... Teve lei para Vigilato? Teve lei pra Norato? [Ele mandara
matar os dois.] Lei é para quem está de riba. Pra quem está no chão é pau no
vão das orelhas, home!...”
E eis, de toda essa concepção e sistema de vida, algumas consequências,
pintadas com realismo intenso, não raro brutal:
Pelos fundos dos quintais e na grotinha os homens mortos inchavam, iam
ficando empanzinados, arrebentavam os cinturões com um estouro fofo,
como se fosse jenipapo caindo. As varejeiras eram tantas que ninguém suportava. Os ovos surgiam em cachos brancos nas ripas, nos caibros, nas telhas,
caindo no chão, nas panelas de comida, nos pratos.

A pobrezinha da Brasica, “coitadinha, pegou a feder no quarto. Então a
velha [Aninha, mulher do Pedro de Melo] chamou Pedro-Papo e mandou
enterrar a menina junto à porta da cozinha, numa cova rasa, feito um bicho
de casa, um sabiá ou periquito”.
Desse largo mural de misérias – bravura e covardia, perversidade, ignorância e cupidez, ausência de horizonte moral e intelectual – emerge a figura
de Vicente, que, no remate da obra, encarna o aceno, vago, da esperança. No
tumulto das suas ideias, uma coisa “lhe dizia que nem tudo resultara inútil.
Do sangue derramado, da miséria, da dor, das lágrimas espalhadas nas terras
do Duro, uma vida melhor iria despontar”.
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Busquemos, agora, Sr. Bernardo Élis, ressaltar aspectos de vossa obra
tomada em conjunto: observações de vária espécie feitas ao longo dos volumes de que ela se compõe. Vejamos um pouco das condições naturais de vida.
Uma delas, a escassez do sal. Ali, o sal é preciosidade; e os homens ou se
resignam à falta dele, ou lhe dão por sucedâneo a pimenta, com que temperam fortemente a carne; os animais esses chegam a extremos assim:
Alarmando a escuridão com seus relinchos, de beiços arregaçados, coices e
correrias lúbricas atrás das poldras”, [...] “vinham os pastores lamber os cantos dos muros onde os homens vertiam água ou os lugares em que haviam deixado cair algumas pedrinhas de sal.

A admirável descrição seguinte apresenta aspecto mais grave:
O sertão é triste e feio em julho, as queimadas borrando o céu de fumaça, a
vegetação já amarelecida, crestada pelo sol e pelo fogo, as árvores despidas de
suas folhas pelo rigor da seca. Pelos ermos e descampados o vento galopa seu
febrento bafo de morte, arrastando folhas secas, levantando a poeira fina,
erguendo- a nos espaços em funis de redemunhos.

Nessas terras incultas, de natureza hostil – onde não há relógio, e o
tempo é calculado “pelos pios das aves, pelo aspecto do céu, pela posição do
Sol, da Lua e das estrelas”, por vezes a prostituição convizinha em boa paz
com a crença religiosa: “a mulher da vida falava em atirar-se no rio por causa
que precisava de mandar fazer um vestido novo para a festa do Divino
Espírito Santo e os homens não a procuravam.”
E é comum que ainda se veja na instrução (como no tempo de minha
avó paterna, D. Cândida Rosa) um grave perigo, capaz de pôr em xeque o
regime do trabalho cotidiano e a honra das famílias. Um dos que assim pensam é Casimiro, do conto “Moagem”. Para ele,
[...] o diabo do fazendeiro era um homem besta como o cão. Mandou me chamar um professor na rua, fez uma sala, botou escola e pegou a exigir que meus
filhos fossem estudar! Ora, tem graça! Se tudo quanto é menino vai estudar,
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quem é que amanhã vai pegar no duro, hem? Me diga. Quem é que vai ajudar
a manter a família, hem? É o Governo?
Do seu canto, Jeromão se babava de gozo: – Aquilo é que era pensar
certo!
– Menina fêmea, então meu Compadre Jeromão, essas daí não podem
aprender a ler de jeito nenhum dessa vida. E só pra mode tá escrevendo bietim
pa os namorado e xujá um bom nome de famia...

Superstições e crendices, numerosas, perpassam pelos vossos livros.
Vejamos,

Corpo fechado
Mais tiros e do meio da fumaça ardida o rosto de Damião de Bastos sempre
surgia horroroso, aos brados, com uma fúria tal que Mané Vitô recuou.
Aquilo certamente possuía corpo fechado! Por certamente era alguma oração
muito braba demais, algum patuá de S. Marcos Brabo. Não via que nem sua
repetição queria funcionar mais!

Bala para matar homem de corpo fechado
Diziam que para matar Supriano requeria que se fundisse uma bala de prata
virgem, marcada com uma cruz num dia de Sexta-Feira Santa.

Cura de doenças (orações)
Severo não se sentia bem: o ferimento do ombro lhe produzia febres,
sem qualquer medicamento para tomar ou aplicar no local, Maria
Ponciana é que fazia suas benzeções, fazia seus feitiços sobre a ferida do
alferes, que piorava sempre e sempre. Salustiano também deu seu demão,
recitando umas par de vez a oração do Santo Sepulcro de Nosso Senhor
Jesus Cristo.
Ponciana explicava:
– Benzedura num tem força, mode a bala que é de arma curada.
Belisário botou uma estampa [de santo] “por riba” da dor da velha
Custodiana, e foi a conta.
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O diabo dentro de garrafa
– Cruz, credo! – fez Pequena, benzendo-se. – É o Coisa-Ruim que o Coronel
Pedro tem na garrafa que ensina tanta astúcia para eles, meu Divino.

Em outros passos há referência a uma “capetinha fêmea”, do juiz Dr.
Carvalho, com quem o capeta macho deseja unir-se.

Para perder o medo
Quando era crila, era medroso que nem uma mulher. Foi preciso que o padrinho fizesse uma simpatia para ele perder o medo.
No dia que enterraram o Puluquero, o padrinho mandou Mané Vitô
atirar três punhados de terra na cara do defunto. Depois disso perdeu o medo.

Canto de galo etc.
Um ou outro galo cantava. Bom sinal: se um galo cantasse, um cachorro latisse e um gato miasse, não aconteceria desgraça naquele dia.

Coruja rasgando mortalha
A coruja-de-mato-virgem passou recortando mortalha. Seu vulto branco,
enorme, tirou Rosa de seus cismares, para dizer um creindeuspadre. Coruja é
bicho de mau agouro, inda mais coruja moradeira em torre de igreja da moda
daquela!

Cachaça com pólvora para dar coragem
Roberto Dorado usava dar de beber aos seus homens cachaça com pólvora, para lhes aumentar a valentia. Lembremos Ascenso Ferreira:
Contam os veteranos do Paraguai
que rasgavam no dente o cartucho,
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misturavam pólvora com aguardente,
passavam a mistura no bucho
e depois iam brigar...

Sabemos, por vossas narrativas, que, no meio onde esses infelizes vegetam, as noites, em dezembro, “chegam tarde. Em dezembro, oito horas da
noite, a gente ainda pode andar sem candeia dentro de casa”.
Isto, que é de O Tronco, isto, mais ou menos, é dito com belíssima
transmutação poética neste período de “A Enxada”, do Veranico de Janeiro:
Como era dezembro, a noite não veio assim de baque. Veio negaceando,
jaguatirica caçando jaó, jogando punhado de cinza nos arvoredos, uma bruma
leve pelos valados, arroxando a barra do horizonte, um trem qualquer piando
triste num lugar perdido, coruja decerto.

A Poesia, visitante habitual de vossas obras, confere vividez às descrições de aspectos naturais – descrições que sobem a requintes de sensibilidade
artística a serviço da verdade. Veja-se a força desta passagem, onde alternam
comparação e metáfora de prodigiosa beleza: “Depois, como semente na
terra, o silêncio parece que inchava, dilatava, tomava conta do vale do rio e
era palpável, visível, um bloco compacto de caligem e breu. O horizonte era o
regougo do curiango: Corta, pau, João, corta pau.”
É para notar a acesa metáfora inclusa nestas sete palavras: “E o vento
era um animal vivo.”
Estamos vendo a lua nesta outra metáfora de preço: “No mar frondes
das matas alvorecia a lua dos ipés.”
Longe iria este vosso confrade, Sr. Bernardo Élis, se fosse apontar, em
vossa expressão literária, cada passo que lhe acendeu encanto, ou até deslumbramento. E, porque não cabe ir muito longe, dirá, tão-só, da “voz suja de
sono” com que Etelvina chama a filha dorminhoca; do riso “doloroso e desbotado” que Deodato ensaia, “entre gemidos de cãibras”; da candeia de azeite
que, pendente dum prego no portal, “cochilava em vermelho”.
Dirá, também, destas expressivas personificações, ou prosopopeias:
“Em dezembro o dia acorda cedo.” “Os sapos voltaram a coaxar valentemente, cientes de que ninguém os perturbaria.”
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E deste maravilhoso flagrante de um anoitecer: “A tarde era um resto.
Morcegos voavam tropegamente, cortando-se no poente sombrio.”
Alta expressividade há, igualmente, neste breve período, onde a excelência da observação disputa primazia à comparação que a reveste, que lhe é,
digamos, o fulcro; comparação daquelas que tive ocasião de assinalar como
típicas de Simões Lopes Neto e Graciliano Ramos: feitas com elementos do
mundo circunstante; comparações ecológicas: “Baixa, lenta, a conversa escorria feito um azeite encorpado, olhos sem se fitarem.”
Às vezes numa pincelada atingis a altura desta prodigiosa água-forte,
com um tudo-nada das alucinatórias visões de um Bosch: “Um céu defunto
escorava-se nas centenas de pernas dos bulcões de fumaça que se erguiam das
queimadas.”
Ou esta visão rembrandtesca de claro-escuro: “E as chamas [das coivaras]
sacudiam lenços na noite escalavrada dos pios rouquenhos dos joões-corta-pau
cambaleando seus voos trôpegos pelas encruzilhadas mal-assombradas.”
De páginas vossas podem, por outro lado, extrair-se fragmento onde ao
realismo descritivo se associa uma nota romântica. Vede: “Fora, a tarde dissolvia-se em beleza, com pássaros-pretos e sanhaços trinando nas laranjeiras e
abacateiros. Na sombra, uma rola gemia tristemente, num tom merencório de
amor abandonado.”

VOCABULÁRIO
Muitas das palavras e formas vocabulares que se vão ler são da própria
fala do autor:
adonde
a gente (– eu) [Cf. gente.]
alimal
antãoce
ante (= antes): “em ante da lua”
aqueredor (= credor)
arrupiado
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bassoura
benzeção
coresma
creindeuspadre
desmazelo (alfinete de mola)
despropósito (= demais, em excesso)
dozeiro, dozento (que tem dó)
esmagrecer (também no Nordeste)
fazeção
guatambu (enxada)
gente (pessoa): “tem uma gente gemendo aí!” [Cf. a gente.]
gusparada
há-de-o (= não creio, não é possível; pois sim!)
homência
jinela (pop.)
joão-gouveia-chinelo-sem-meia
lagartixa (= divisa, galão de patentes militares)
lêndea (= manha)
luminoso (antiquado)
meizinha
meu-pé-me-dói
mode
morrer-se: “Desde que Pedro se morreu, que ando zonza.” (clássico)
mulher-dama (também no Nordeste)
oitão
ós (= aos)
pançudinho (barrigudinho, criança)
passação
perigoso (= possível)
pescoço (do pote)
pissuir
quebrante
relar (= ralar)
saluço
948

RESPOSTA DO SR. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

949

sancristão
sebaça (= o que se arrecada num saque; saque, butim)
sepurta (= suporta)
serioso
sobrosso (acontecimento funesto, desgraça, desastre, azar)
sumana
tição da calçada (= meio fio)
uruvaiado (= orvalhado)
xilada (= embriagado)
zangar (= descompor-se, putrefar-se) “A carne... tá zangando”

CRIAÇÕES DO AUTOR
cavacar: “[...] ouvia-se um cavaquinho cavacando a solidão”
fogo-apagar: “As rolinhas fogo-apagou fogo-apagaram no telhado
da casa”
grilar: “Um ou outro grilho ainda grilava”

TERMOS ERUDITOS, COMUNS EM GOIÁS
outorgar
praticar (conversar)
proferir

AGORA, AS LOCUÇÕES
abaixar a crista
abrir o bué no mundo
abrir o pala
amarelar o pé de (= matar)
amarrar a égua com (alguém)
apanhar barriga
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aparar a asa de (alguém)
apôs de
balançando folha
borrar na retranca
cair das carnes
cara de mamão-macho
cidade dos pés juntos
com as mãos ambas (clássico)
com coisa que (como se)
com o pé na cova
dar de dado
dar definição (explicar)
de cara torcida
de mamando a caducando (também de Minas, pelo menos)
de uma figa
deixar o barco vogar
de olho limpo
de pedra e cal
de topete levantado
emprenhar pelos ouvidos
em riba
em riba de
endurecer a espinha
enfincar o pé no chão
entregar a palha com a rapadura
esse menino:
“Ocê deu água os bichos, esse menino?”
“Uai, esse menino, a mó que esse juiz nem num vem hoje?”
estar com a vó atrás do toco
estar fora de
fazer ouvido mouco
feder a chifre queimado
fincar o pé no mundo
haver caroço no angu
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ir ver a cor da chita
jogar seu verde
largar mão de
meter os pés
meter os pés na estrada
não aguentar nem uma gata pelo rabo
não dizer arroz
não dizer nem arroz
não ser flor de cheirar
não ter meu-pé-me-dói
não ter nada com o peixe
negar estribo
nem feder
nenhuns nada
num de repente
o que dá o dia (em Alagoas: o que o dia dá)
o que dava a roda do dia
passar a brasa em
passar moreno (passar dificuldades)
piar fino
por riba
por riba de
por uma só boca
por via de: “por via da moléstia”
pranto de choro
puxar a língua a
quando acaba
quando senão quando
que danou: “O dia que amanheceu meio claro, escureceu que danou”
“Saiu que saiu ventando”
que nem (Corretíssimo!)
ser carne com unha com
ser duro nas embiras
sumir no mundo
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sus Cristo: “Sus Cristo, atrão!”
toda a vida (= muito): “[Explicou] Que morava longe toda a vida.”
[Também “sempre”: “tinham uns parentes lordes toda a vida para as
bandas da Bahia.”]
trançar os pauzinhos
trancar-se em copas

PROVÉRBIOS
“Cafubira [coceira] baiana, quanto mais coça mais dana!”
“De hora em hora, Deus melhora”
“Filho alheio, brasa no seio”
“Falou, machado!”
“Mau, mau!”
“Neblina na serra, chuva na terra”
“Parede tem ouvido”
“Tão boa a tampa como o balaio”
“Quem deve é cativo”
“Era preciso remendar e remendar sempre, fiel ao ditado: ‘Remenda teu
pano que durará um ano; remenda outra vez que durará um mês; torna a
remendar que ainda há de durar.’”
A quem lhe pergunta se “enricou cos diamantes” Lucindo responde:
“Quer dizer que eu cá não mexo com garimpo não senhor.”
Curiosa a sinuosidade ou vaguidade, por vezes, desse “quer dizer”, que,
ao cabo de contas, não quer dizer nada: um jeito de enrolar a pergunta, de
algodoá-la, por velhacaria, indecisão, timidez – ou sestro.
Coisa semelhante, provinda de pura timidez, é o circunlóquio deste
recado da velha Aninha dado a Vicente por uma cria da matrona: “D. Aninha
mandou falar assim que é pra Seu Vicente dar um pulinho lá.”
Revelais, Sr. Bernardo Élis, vivo pendor para o uso do aumentativo, na
mais popular de suas formas: linguão, luão, pessoalão, burrona, capona, esporona, mulona, vozona; e até numa locução adverbial: de madrugadão.
952

RESPOSTA DO SR. AURÉLIO BUARQUE DE HOLANDA

953

Mais estranhos – e deliciosos – são diminutivos como estes aqui:
tudinhozinho (duplo, reforçado), e ninguenzinho: “Não vi ninguenzinho
dessa vida...”
A concordância apresenta, em vossa obra, peculiaridade estranha, como
destes exemplos se vê: “A tosse da filha era cavo, feio.” “Mas ferramenta em
tal tempo é coisa vasqueiro.”
Agora um pouco de regência.
Quer dê a ideia de obrigação, ou conveniência, quer implique probabilidade ou suposição, o verbo dever apresenta-se, por via de regra, com a preposição de: “Um homem não deve de tratar outro por essa forma”, ao lado de:
“[...] o velho Filipe, que deve de estar nas profundas dos infernos”.
Às vezes, classicamente, aquela preposição aparece (o que também se
vê em Simões Lopes Neto) em conglomerados, como de a, de em, de para;
de a pé; de em antes; de para a manhã voltaram para a roça. Cruzamentos
de a pé com de pé, em antes com de antes, e de manhã com para a manhã,
respectivamente.
Quanta ao em, vemo-lo formar locuções com os advérbios cedinho e
hoje, e com a preposição desde: em cedinho, em hoje e em desde.
Outra curiosidade: “Da tarde para pela boca da noite Chiquinha desentaivou.”
Inabitual, para mim, é o emprego de queixar transitivo: “Ela também
queixava canseira.”
Cf. Drummond: “Para louvar a Deus como para aliviar o peito,/
queixar o desprezo da morena, cantar minha vida e trabalho/ é que faço
meu verso.”
Observo o emprego, rigoroso, de havia, em vez de há, com frequência
maior do que este último, que, embora menos correto, é autorizado por escritores dos mais canônicos:
“Até havia pouco”
“Estavam havia muito sem mulher”
“Havia muito que não fazia nada”
Nem deixais de homenagear a sintaxe de exceção, usando “noite meia
fria”, ao jeito de Camões: “Uns caem meios mortos” ou de um Machado de
Assis: “cabeça... meia inclinada.”
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Arcaizais a bom arcaizar, escrevendo “excetas as casas dos graúdos”,
empregando o particípio (flexionado) em lugar da preposição, exceto.
Usais, por conta própria, o ele como objeto direto: “Se pegassem
Fulorenço, amarrariam ele.”
Noutra passagem, convizinham o popular e o culto: “Ia entrar, mas
uma saraivada de balas jogava ele par terra, o obrigava a fugir.”
A dada altura de O Tronco, usais duma silepse de gênero e número, de
excelentíssimo efeito: “De novo a meninada abriu o choro, com o mulherio
correndo feito doidas.”
Aninha, de O Tronco, diz do filho Artur que “Ele tem lá seus defeitos
dele, mas ser medroso e traidor, isso ele não é.”
Pleonasmo clássico, que se pode ver num Camilo: “Faz-me infinita
compaixão o seu desamparo dela!”, ou num Antônio Carlos Villaça: “A vida
continua. É seu ofício dela.”
O “pranto de choro”, tão expressivo, que aparece em O Tronco, não
constitui pleonasmo como escrevi há mais de 25 anos, na minha edição dos
Contos Gauchescos e Lendas do Sul, de Simões Lopes Neto.
Interessante o pleonasmo me... eu, da fala popular: “Se Deus e a
Virgem Santíssima me ajudar eu”,
De interesse grande são as negações pleonásticas ocorrentes em vossas
obras: “Eu não gosto de briga, compadre. Nem sei dar tiro nenhum nada...”
“Nunca ninguém não tinha visto”
“Nunca ninguém não tivera ideia”. Em Machado de Assis: “Nunca
jamais ninguém” e, até, “nunca jamais ninguém não viu estarem os homens a
contemplar o seu próprio nariz”.
“Ninguém nunca não vira essa gente?”
“Nem não era”
“nem num vem” (= não vem).
Pergunta Rosa, no conto homônimo: “Mas cuma é que esse pessoal
veve? Num tou vendo ninguém não tocar roça, uai.”
Por outro lado, a negação incompleta: “Olaia pretendia servir alguma
coisinha ao padre e tinha nada dessa vida.”
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Tendeis sensivelmente para o objeto direto intrínseco, ou interno, o
constituído por substantivo cognato do verbo, ou da mesma faixa semântica:
“Pelos currais, bezerros berravam seus berros estrangulados.”
“pegava a berrar uns berros intermitentes”
“chorava um choro longo e igual”
“falava sua fala mansa”
“gorjeando aquele gorjeio de uma beleza simples”
“piando aqueles pios de mau agouro”
“piando seus pios entojados”
“O juiz leu e riu um riso malicioso”
“riu seu riso escasso”
“voando o voo meio mole”
“voando seu voo molengo”
Outras vezes, transitivais, com elegância, verbos intransitivos ou dais a
alguns deles de uso também transitivo um objeto direto excepcional:
“careteando risos fungados”
“xingando pragas”
“cambaleando seus voos trôpegos”.
Ou, ainda, tirais partido, artista original que sois, das virtualidades literárias da regência (e, paralelamente, da semântica) para efeitos excelentes,
quando falais de uma jovem que “cochilava seus seios sem homem”.
Usais muito bem do discurso direto, e do indireto estrito e livre, entrelaçando-os, fundindo-os, com positiva mestria, em combinações alguma vez
ousadas e as mais sábias:
“Naquela manhã Moisés procurava as tábuas. Perguntava a um e outro,
onde será que o velho tinha guardado elas, mas ninguém não dava definição.”
“[Liduvino] assegurava de pedra e cal, por essa luz que me alumeia, que
o malvado não duraria nem uma semana.”
Cf. Camões (Os Lusíadas, I, 64): “Dar-te-ei, Senhor ilustre, relação /
De mi, da lei, das armas que trazia.” (“Trazia” em lugar de trago.)
O carreiro Liduvino pensa: “Deixar o moribundo acabar ali, com perigo até de urubu vir furar seus olhos em vida, isso era ação de herege. Ficar
com ele na raça não tinha jeito, que por ali tudo é desrecusado em demasia.
Quer saber de uma coisa? E eu que vou baldear esse homem para a rua?!”
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Talvez mais curioso o que se vê aqui:
“– Que me deixassem sentar ali [na pedra branca] por alguns instantes,
pedia ele. Não voltaria mais ao povoado.”
Flores está matutando: “Amanhã ou depois, se viesse a necessitar de um
empréstimo, iria valer-se de quem – Da Chiquinha, do Amaro? Do Carreiro,
de Liduvino? Aqui, ó, que ninguém é besta.”
Não foi preciso, nessa transição de um tipo de discurso para outro,
mencionar o gesto que acompanhou a última frase. E ainda bem...
Agora, outro aspecto, bem diferente.
Logo no começo do Veranico, narrais que um fazendeiro “veio buscar o
compadre Liduvino para ajudar o pai que havia meses vinha não morrendo”.
Atentai bem, senhores. Essa construção, quero crer, não é canônica;
briga lá o seu tanto com o gênio da língua. O normal seria vinha morre não
morre. Normalmente, ninguém está, ou vem, não morrendo. E, contudo, a
construção é plausível, por ser de extraordinária expressividade. Que o diga
Fernando Pessoa:
Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé.

Note-se: do que não está ao lado, junto, ao pé.
Sr. Bernardo Élis,
Goiano, sois bom mineiro: o vosso – uai! – é tão límpido, tão cantante
e (quase diria) cortante, tão mineiramente proferido, como ainda não ouvi
melhor. E tendes, à mineira, viva tendência para fugir à discordância, à discussão, tendência, nalguns casos, para o nem-sim-nem-não-antes-pelo-contrário.
Não sois bom de pé, como se viu, nem bom de mesa. Não sois de boa
boca, mas biqueiro, como se diz lá para as minhas bandas. Porém, goiano de
velha cepa, amais vossa terra em tudo, até nos animais, frutas e costumes vernáculos. Goiás é presença permanente em vossa obra.
Professor, estudioso do tupi, historiador, sois homem de gabinete. E
em nossa ficção, figura cimeira. Um grande de Espanha. Porque a vossa natu956
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reza é intrinsecamente, medularmente, a de um narrador; porque sois, entranhadamente, um contador de histórias – como dizia de si mesmo (e tanto
dele se disse) o excelente Erico Veríssimo, que todos acabamos de perder –,
ides melhor, por via de regra, nas histórias de enredo que nas estáticas.
Sois, em O Tronco, a narração itinerante.
Natureza de narrador, disse eu. E nisto sois bem povo. Porque o homem do povo, o comum das gentes, gosta mesmo é de história. E, pensando
bem, quase toda a produção literária pende para a história, para o conto-e-romance, para a narração. A rigor, todos nós – e não apenas o povo – todos nós
amamos as histórias, tal se elas fossem uma interpretação ou glosa de nossa
própria história, como seres viventes. Nem por outra razão escrevia Diderot
aquelas palavras postas na fachada do volume das Várias Histórias, do nosso
maior contista: “Mon ami, faisons des contes... Le temps se passe, et le conte
de la vie s’achève, sans qu’on s’en aperçoive.”
Diderot via nos contos uma sobrevivência. O conto da vida termina,
com o passar do tempo: tiremos da vida, sem cessar, os nossos contos, que a
ela porventura possam sobreviver. Que o povo gosta mesmo é de história, não
há dúvida. E a Literatura, como foi dito, serve-lhe história, sob os mais variados feitios: a história-conto-novela-ou-romance, a história-epopeia, a história-poesia-lírica, a história-epístola. Baste o exame de uns casos poucos, e
mais conhecidos. Que é “O Corvo”, de Poe, senão uma história – uma história pungente que mora em milhões de almas? Que são tantos dos poemas de
Baudelaire em verso, como, em Les Fleurs du Mal, “Une Charogne”, ou em
prosa, como “O Jogador Generoso” ou “Morte Heroica”? E o “Sete anos de
pastor...” não é uma das mais belas narrativas de nossa língua? E o “Fiel”, de
Guerra Junqueiro, e o “Fabordão”, de Raimundo Correia? E a “História de
um Cão”, de Luís Guimarães, tão semelhante ao “Fiel”? Tantos outros... O
Padre Antônio Tomás, por exemplo, presença obrigatória nos álbuns de há
um meio século, com “O Palhaço”, soneto lacrimogêneo, talvez o seu prato
de resistência. A chave de ouro do soneto corresponde, muita vez, ao epílogo
dos contos e romances, ou à moralidade das fábulas, moralidade tão comum,
outrora, naqueles gêneros.
Não só O Tronco – toda a vossa obra de ficção (a parte de maior
valia) é de crítica e denúncia. Poderíeis, parodiando Carlos Drummond de
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Andrade (“O tempo é minha matéria”), poderíeis dizer: A terra é minha
matéria. Em vossas obras, homem e paisagem consonam, reclamam-se e, por
assim dizer, interpretam-se.
Descrevendo a chegada a Tormes do requintado Jacinto, nota Eça de
Queirós que: “Naquelas solidões de monte e penedia os pardais, revoando no
telhado, pareciam aves consideráveis. E a massa rotunda e rubicunda do
pimentinha dominava, atulhava a região.”
Na desolação de vossa paisagem, onde as casas poucas são tão pequenas
que um homem, ao entrar, escurece a porta, tudo – não só os pés de pau mais
altos, destoantes da vegetação geral, mas os passarinhos, os bichos, os bichinhos – tudo é vida marcante, relevante.
Sois altissimamente poroso à realidade, à natureza, às dores do bicho-homem: à vida.
Folheio e perfolheio vossas histórias – e delas, da claridade aparentemente neutra do papel, vejo erguer-se um homem, ouço a voz desse homem,
forte, direta, incisiva – por vezes cruamente incisiva, golpeantemente incisiva.
Conjugação de realidade e fantasia; de natureza (física ou animal) e
humanidade; de gravidade e sarcasmo; de crueza e doçura; de brandura e brutalidade: eis o que nos apresentam as vossas obras. Obras para serem lidas
com vagar, de assento: pois nelas há muito que aprender.
Força descritiva espantosa, não raro fialhesca, abrangente de um sem-número de aspectos da realidade. Retintamente regional, sois eminentemente
universal.
Em vossas páginas a paisagem convive, ombro a ombro, harmoniosamente, com o elemento humano; as descrições de natureza contraponteiam,
em geral, do modo mais seguro e inteiro, com o estudo da psicologia e ações
dos homens. Demiurgo, suscitais um cosmo em que, animicamente, a natureza é parte do homem, se não, até, o próprio homem. Escreveis com sangue,
nervos e coração. Vossa prosa, não raro, flui com ímpeto de jorro. Sois, por
vezes, torrentoso.
Homem de sentidos vigilantes. Impressões sensoriais nítidas.
Bandeira aconselha:
Prova. Olha. Toca. Cheira. Escuta.
Cada sentido é um dom divino.
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Parece que o seguistes: a cada instante nos transmitis as mais límpidas
impressões do que vistes, ouvistes, degustastes, tateastes e farejastes. Ouvis
excelentemente natureza e criaturas.
Observador desenganado e afoito de homens, animais e coisas, sois, no
entanto, alheadamente vago. E tímido. Nem vos fica mal a timidez, e até um
tudo-nada de tatibitate, numa Casa cujo orago é Machado de Assis.
Tendes a Arte e Ciência da observação miúda, paciente, do homem do
campo, que, adstrito a um ambiente demográfico rarefeito, concentrada a
observação num raio limitado, vai cada vez mais aprofundando-a, vendo cada
vez melhor, naquele sentido de que fala José Américo: “Ver bem não é ver
tudo: é ver o que os outros não veem.”
Os vossos caminhos – cerrados e campos-gerais – são agrestes, incultos,
como as vidas que os palmilham. Frutas (me informastes), só no começo das
águas. Quase estéreis, os caminhos: não são daqueles das minhas Alagoas, do
poema de Jorge de Lima, que dizem ao passante:
Não vás: toma lá uma goiaba madura,
uma pitanga, uma ingá e dão, como
as mãos dos missionários que dão tudo,
cajus, pitombas, araçás a todos os meninos do lugar.

Em vossas terras as frutas silvestres são, quase todas, consideradas “reimosas” – eu o sei por vossa boca. “Reimosas”, assim mesmo dissestes, como
o diria um alagoano, um nordestino.
Telúrico em alto grau, absorveis a terra por todos os sentidos. Quanto
há de cósmico – do mistério cósmico – em vossa obra. Sentis como poucos
seres a gravidez da noite, a quietez noturna, o quiriri – tão propício à gestação
do mundo noturno e onírico; assimilais e transfundis em vossas veias o sangue
da pulsação das madrugadas: “No largo a madrugada elaborava o seu grande
mistério.” Ou: “No silêncio, gerava-se o mistério da madrugada, pobre madrugada chuvosa, sem galos nem pássaros gerada no medo e na covardia.”
É de notar o sentido humano, participantemente humano, que há em
vós; não tendes, de modo geral, o gosto da Poesia como pura abstração: sabeis
jungi-la às situações humanas. O som da buzina que (na “Moagem”) roncava
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na madrugada alta, “[...] resvalava no silêncio orvalhado e frio da noite cheia
de mistério, onde o grilo cochilando era uma estrela sonora”, o som dessa
buzina, nessa noite de que dizeis com tamanha poesia, chama o pessoal para o
trabalho, para pegar no pesado.
Depois de, em poema tantas vezes repetido, dizer que “O poeta é um
fingidor” Fernando Pessoa, no “Isto”, escreve:
Eu simplesmente sinto
Com a imaginação.
Não uso o coração.
...................................
Por isso escrevo em meio
Do que não está ao pé,
Livre do meu enleio,
Sério do que não é.
Sentir? Sinta quem lê!

Ao contrário do poeta, vós sentis com o coração. Usais o coração.
Sentis com tanta intensidade como quem vos lê.
Nem falta às páginas vossas (em meio, por vezes, ao mais veemente realismo) um toque de fina, anelante Poesia, como na cena de ardência amorosa
de Vicente em face da mulher, que se lhe mostrava fria: “As mãos de Vicente
caminhavam, beijava-a impedindo as palavras, afastava pano a pano, era a saia
pesada e longa, tocava o ponto molhado e terno, rosa de orvalho e de esperança, porto dos sonhos.”
Sr. Bernardo Élis,
Não sois unicamente vós que tomais assento na Cadeira 1.
É também o vosso Estado, a vossa terra. É Goiás.
Gratíssimo é este momento à Academia Brasileira. Não a desejáveis,
apenas: em verdade, a amáveis. Vós a queríeis e lhe queríeis. E, porque muito
a merecíeis, ela é vossa. Vossa, de papel passado.
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I
DISCURSO DA SRA. RACHEL DE QUEIROZ

Senhor Presidente da Academia Brasileira de Letras,
Senhor ministro da Educação e Cultura, representando o
Senhor presidente da República,
Senhor ministro da Justiça,
Senhor governador do Estado do Rio de Janeiro,
Senhor governador do meu Estado do Ceará,
Demais autoridades presentes,
Meus senhores e minhas senhoras,
No oitão branco, batido de luar, da velha casa de fazenda, devagarinho
vai-se abrindo uma janela, a que dá para o pequeno jardim fechado, onde há
cravos, bogaris e uma laranjeira. A menina-moça, mais menina do que moça,
debruça-se ao peitoril e procura a lua com os olhos. Logo a descobre, tão
clara, daria para ler uma carta!
A menina assesta na lua, diretamente no disco da lua, os seus olhos que
jã são míopes. Suspira, mas é um suspiro diferente, satisfeito, consolado; a
menina ainda não está na idade dos suspiros propriamente ditos, está na idade
das imaginações e dos sonhos. E, de olhos fitos na lua, silenciosamente, mal
movendo os lábios, vai murmurando para si uma reza, uma encantação – um
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poema? Um poema que é reza e encantação. Vai murmurando como se rezasse para a lua, e na verdade está rezando para a lua:
[...]
Astro dos loucos, sol da demência
Vara, noctâmbula aparição!
Quantos, bebendo-te a refulgência
Quantos por isso, sol da demência,
Lua dos loucos, loucos estão!

Já reconhecestes na encantação rezada pela moça o poema inesquecível.
E na adolescente que se tenta fazer bruxa daquele culto lunar, permiti que vos
apresente a velha senhora de hoje, tentando desvendar os seus laços antigos
com o poema e com o altíssimo poeta.
E assim fitando-a noites inteiras
Seu disco argênteo n’alma imprimi;
[...]
Passei fitando-a noites inteiras,
Fitei-a tanto que enlouqueci!

E a menina fitava a lua, fitava, esperando o transe, o rapto, o santo.
Encandeava-se de lua, fechava os olhos, sentia sol, as pálpebras o disco branco
Seu disco argênteo n’alma imprimi;

Argênteo... noctâmbulos... euros... caçoilas... flux... – e a própria palavra-chave do poema – plenilúnio – a menina as procurara diligentemente no
dicinário, aquelas dificuldades parnasianas, traduzira-as, tirara-as do rol
incompreensível de “abracadabra”, “abre-te Sésamo...” Incorpora-as todas à
sua posse da língua, sentia-se rica e rara.
A noite branca era fria e a menina se envolvia toda no lençol, por sobre
a camisola fina. E as cobertas arrastadas atrás de si davam-lhe o desejo de saltar a janela, descer pelo pátio claro onde, no areão vermelho, luziam chispas
nas malacachetas.
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Há pó de estrelas pelas estradas...

e ir seguindo o rumo do perfume dos aguapés na várzea
Eu sigo às tontas, cego de luz...
[...]
Por toda parte, louco, arrastando,
O largo manto do meu luar...

Ficava assim até que cantasse o galo da meia-noite – os galos cantam
cedo em noites de lua cheia – e então cerrava lentamente a janela e voltava à
sua rede branca de varandas de renda, onde dormia e sonhava, os olhos brancos de lua, redizendo o poema até dormir com ele.
Foi essa a minha primeira e mais grave intoxicação poética. Tive outras
depois, mais amenas, já vacinada pela leitura e pela experiência que aumentava.
O poema eu o descobrira por mim mesma, num volume já gasto por
outra geração de moças – minhas tias. Naquela nossa casa onde se lia tanto,
mas onde meu pai só gostava de Camões, Castro Alves e Guerra Junqueiro, e
minha mãe sofria de uma incompreensível falta de ouvido para os poetas (o
seu ídolo era Machado, mas na prosa!) Raimundo ficou sendo o meu poeta
particular, o meu misterioso, louco poeta particular.
Concentrei-me no plenilúnio. Acho que, como eu, há pessoas de um só
poema, de um só poeta. Poetas, para elas, são como namorados, pode-se ter
muitos, sucessivos, mas nunca muitos, simultâneos. Anos e anos fiquei fiel a
Raimundo, até que descobri Manuel Bandeira e foi aquele alumbramento...
Depois – mas não estou aqui para vos contar os meus amores poéticos
e sim a ligação íntima com que, milênios antes de sonhar com esta Casa e esta
Cadeira, a menina-moça que eu era já se sentia presa ao seu fundador.
Fundador e patrono. Um escolhido pelo outro, o patrono pelo fundador. Alguns buscam o significado dessa escolha na analogia do ofício, digamos “oficial”, de ambos, juízes um e outro. (Circunstância que também a eles
ligaria a quinta ocupante da Cadeira 5, tão chegada a juízes, filha, neta, irmã
de juiz que é; e os ligaria igualmente ao quarto ocupante, o juiz maior de
todos, já que alcançou o Supremo)... mas isso são divagações.
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Juízes os dois, seria por isso que Raimundo escolheu como patrono o
romancista Bernardo Guimarães? Bem, talvez não fosse a toga propriamente o
elemento de união, mas a maneira de exercê-la, os contrastes entre a personalidade dos dois juízes, suscitando a atração do polo positivo pelo negativo. O
Juiz Correia veria no Juiz Guimarães aquilo tudo que ele não era, mas gostaria
de ser. O juiz escravo da lei, quase neuroticamente escrupuloso, quem sabe
sonhava em ser como o outro, o seu antípoda, boêmio irreverente que desafiava autoridades, recebia partes tocando violão, dava despachos em versos picarescos; o Meritíssimo Dr. Juiz Municipal de Catalão, Goiás, que – o caso é
célebre – ao assumir o cargo, apiedado da mísera situação dos 11 presos que
esperavam julgamento na péssima enxovia local, convocou imediatamente um
júri e, em rito sumário e irregular, os fez “absolver por unanimidade e libertar
incontinente”.
O tímido colega apreciaria com inveja o confrade irreverente, desdenhoso
de escândalos; e trai essa simpatia ao escolher, como padrinho da sua Cadeira,
dentro da constelação de grandes nomes nacionais, precisamente aquele que
seria o seu antípoda, símbolo de todas as suas insubmissões sufocadas.
Naquele tempo de Bernardo Guimarães, era o Brasil uma espécie de
província perdida, cuja capital se situava em Paris.
Sem propriamente renegar a Pátria, o brasileiro dado às Letras sentia-se
como uma espécie de cidadão da Europa; se o corpo, o coração prendiam-se
aqui, o espírito pairava ao pé da velha civilização, cuja seiva hauria, em cujas
tradições se alimentava.
Os que liam inglês eram byronianos; os francófilos – a maioria – juravam por Lamartine, Chateaubriand e Victor Hugo, deles tirando inspiração e
modelo.
Bernardo Guimarães, é verdade, que tentou agir em área própria, usando cenários brasileiros, personagens brasileiros, discutindo problemas brasileiros. Mas não teve como fugir à onda romântica que, dentro dos debates
sociais, proclamava obrigatoriamente a inocência dos humildes, defendia os
fracos, anatematizava os vilões.
E, assim mesmo, combatendo embora a vergonha do cativeiro, ele não
ousou enfrentar os tabus da época; fazia restrições racistas, como aliás as
faziam todos os outros adversários da escravidão – piedosos, paternalistas,
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levados por sentimentos caritativos – mas nada igualitários. Por exemplo, no
seu mais famoso romance, A Escrava Isaura, escrito como libelo veemente
contra a escravidão (e indiscutivelmente bastante superior ao célebre e lacrimogêneo A Cabana do Pai Tomás de Mrs. Beecher Stowe), Bernardo
Guimarães não ousa apresentar na heroína uma moça negra, como seria razoável. Razoável, talvez, mas inadmissível para o público de senhores e sinhás a
que se dirigia. Isaura é branca, pelo menos na aparência, a sua pinta de sangue
negro completamente disfarçada em sinais de beleza.
Só um Castro Alves se atreveria a celebrar o que modernamente chamamos a negritude; esse falava no negro de igual para igual, proclamava os
padrões de beleza negros:
Lá nas areias infindas
Das palmeiras no país
Nasceram crianças lindas
Viveram moças gentis...

Para a sociedade brasileira de então, filhos de negros não seriam jamais
“crianças” – eram crias e moleques... E o que dizer das “moças gentis”?
Mas Castro Alves foi um gênio, e gênios não se bitolam por padrões
correntes, por mais imperativos. E o corrente eram es preconceitos que nem
mesmo o nosso Bernardo Guimarães, embora pessoalmente rebelde e provadamente compassivo, pôde como romancista, desafiar.
De Osvaldo Cruz, sucessor de Raimundo Correia, diz-se que ele entrou
nesta Casa em obediência ao critério de convocação de expoentes, já que na
sua admirável vocação de cientista (ele próprio se dizia “um modesto homem
de laboratório”), não teve tempo para dedicar-se a obra literária.
Em verdade, ele entrou aqui como expoente – mas dentro de uma categoria muito rara – na especialíssima categoria de herói.
Há os heróis que matam – aqueles que eu certa vez, num assomo de
petulância juvenil, ousei chamar “os grandes carniceiros da História” –
Alexandre, César, Napoleão – e há os heróis cuja luta não visa a morte, mas a
vida dos homens; cujas batalhas são de salvar, não de matar. São os heróis
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mais altos, cuja pura auréola os deve colocar no círculo superior dos bem-aventurados, no Paraíso.
Osvaldo Cruz foi um desses heróis angélicos; sua vida curta e generosa
foi um só combate contra o inimigo invisível, o infinitamente pequeno, imolador de homens. Seu terreno de campanha, o Brasil, sua arena especial a cidade do Rio de Janeiro, bela sempre, então como agora, mas perigosa para
quem nela vivia, mortífera para quem nela chegava, com a febre amarela devorando uma cota impressionante de vidas desde os primeiros bafejos do verão.
O que foi essa luta, outros, antes de mim, nesta mesma tribuna, já a
narraram superiormente; basta reler as palavras de Afrânio Peixoto, ao receber
Osvaldo na Academia.
E a briga do herói não era só contra a peste, mas contra os interesses
contrariados, a inveja, a ignorância; meu Deus, há interesses contrariados até
quando se trata da recuperação de uma cidade, de um país!
Mas, purificado o Rio, a cidade de novo aberta, liberada da sua permanente quarentena, Osvaldo Cruz se transportou à Amazônia, numa cruzada
contra a malária que dizimava os operários construtores daquela estrada de
ferro de terrível memória, a Madeira-Mamoré. De passagem, ele expulsou
a febre amarela da Cidade de Belém do Pará, porto de grande movimento das
frotas internacionais.
O que ainda teria feito por nós esse homem, se a morte não o derrubasse ainda em quase mocidade, aos 45 anos de idade – dá um pouco de vertigem pensar.
Em todo o caso, Osvaldo conseguiu comprimir em sua curta vida os
desempenhos de muitas vidas, como se tivesse pressa, como se adivinhasse
que a contagem regressiva das suas horas já começara, 14 anos atrás, no
momento em que ele assumiu, sob o título despretensioso de Diretor-Geral
da Saúde Pública, a tremenda tarefa que o cobriu de glória.
Mestre Aloísio de Castro, sucessor de Osvaldo Cruz, era um exemplar,
já em segunda geração, de um muito importante grupo de médicos, dos quais
o “anjo” foi, sem dúvida, o seu ilustre pai, o Dr. Francisco de Castro.
Extremavam-se esses doutores no cultivo das Belas Letras, no manuseio
dos clássicos, no trato requintado do idioma, num gosto parnasiano do termo
raro, da construção preciosa. Nos seus compêndios de Medicina, a par do
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ensinamento meramente profissional, está sempre visível a preocupação do
autor em produzir igualmente trabalho de fino lavor literário, graças à qual
transcendiam da sua condição original de manuais médicos e se colocavam
entre as obras de Literatura propriamente dita.
Tinham eles o seu epígono não em outro médico mas em Rui Barbosa
– o padrão das formas clássicas revividas. Haviam, aliás, herdado esse pendor
dos grandes mestres da Medicina francesa do século passado, cujos requintes
de prosa escrita eram notórios – os Trousseau, os Jaccoud, os Dieulafoy.
Guardo, do professor Aloísio de Castro, uma lembrança bem de acordo
com a aura meio romântica que o cercava. Levou- me à sua casa a minha querida e saudosa Lota de Macedo Soares, a acompanhá-la em postulado de já
nem sei que cruzada artística em que então se empenhava.
Apanhado de improviso – creio que Lota era suficientemente íntima da
casa para lá chegar assim – o mestre nos recebeu, no seu salão, sentado ao
piano vestido num robe de cetim cor de vinho. E, interrompendo docemente
as veemências de Lota, quis saber quem eu era, sorriu satisfeito ao se inteirar
do meu oficio, e começou a tocar um pouco, para me pôr à vontade, creio.
Foi tudo extremamente gentil e, para mim, inesquecível: o piano de cauda,
sobre o qual havia retratos em moldura de prata, o salão em penumbra e o
amável cavalheiro dedilhando delicadamente o prelúdio de Chopin.
Se houve, neste País, um homem de letras a quem não se pudesse taxar
de alienado, como é de gosto dizer-se agora, ou de encerrar-se em torre de
marfim, como no tempo em que ele fez a sua opção na vida, será esse homem
aquele cuja saudade ainda choramos, de cuja Cadeira me acerco, apesar do
direito que me dais, meio receosa de ocupá-la.
Cândido Motta Filho. Numa vida que, em termos humanos, pode considerar-se longa – quase oitenta anos – esse paulista inquieto fez de tudo e
tudo fez bem, quer no plano intelectual, quer no político, quer no social. E se
em todas essas atividades saiu-se com singular felicidade, é que recebera de
nascimento dotes acumulados, sobressaindo entre eles aquela clara inteligência a par de um largo e muito humano coração.
Acompanhando-o na sua rica biografia, vemo-lo, mal saído da Faculdade
de Direito, na posse do seu canudo de bacharel, tratar logo de ir diversificando
os seus interesses; e ei-lo advogado, jornalista, político, professor.
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E curioso é que, durante a vida inteira, se manteve fiel a esse leque de
vocações. Fiel, exímio e vitorioso: o advogado e jurista chegando a ministro
do Supremo Tribunal Federal; o jornalista que começara escrevendo uma
coluna judiciária e simultaneamente dirigindo a página de Literatura da
mesma folha, prosseguindo jornalista e literato até os dias finais, morrendo
como membro da Academia Brasileira de Letras.
Político: o moço que se fizera eleger juiz de paz do bairro paulistano de
Santa Cecília, atingiu a presidência do seu partido, o Partido Republicano.
Note-se que, nesse ramo da Política, a sua fé de ofício bastaria para encher
com lustro mais de uma biografia.
Moço, foi auxiliar da cúpula do Governo quando os seus detinham o
poder, foi deputado estadual constituinte. Entre uma atividade e outra sentou
praça nas hostes dos que fizeram a revolução constitucionalista de 1932,
opondo-se de armas na mão à primeira fase da ditadura de Vargas.
Com o governo Dutra chegou a Ministro do Trabalho. E no governo
Café Filho ocupou outra pasta, esta bem consentânea com os seus interesses e
atividades mais autênticos – a pasta da Educação e Cultura.
Professor, iniciou-se na carreira de mestre no Patronato Agrícola do
Estado; e, de escola em escola, alcançou a cátedra de Direito Constitucional,
na gloriosa Faculdade de Direito de São Paulo.
Um outro apaixonado interesse de Cândido Motta Filho foi o problema, ou antes, o drama do menor abandonado. Aquele humano e grande coração em que falei acima muito cedo se voltou para esse tema angustiante,
manifestando-se quer em estudos muito acurados, quer em ação direta. Na
prática, envolveu-se de modo nada platônico, tendo chegado a Diretor do
Serviço de Proteção de Menores do seu Estado.
Na teoria, além de vários escritos dispersos, publicados na imprensa,
foi o autor de um livro importante, A Defesa da Infância contra o Crime.
Mas não foi como jurista, nem como sociólogo, nem como homem de
Estado, nem como jornalista de longo tirocínio – não foi por nenhum desses
títulos exponenciais que Cândido Motta Filho entrou nesta Casa. Títulos que
sobejamente lhe garantiriam o ingresso aqui – como a vários outros ilustres
companheiros.
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Cândido Motta Filho ocupou esta Cadeira 5, na Casa de Machado de
Assis, graças à sua essencial condição de homem de letras, atividade que, a par
das outras, exerceu com fidelidade, constância e talento. Caracterizava-se como
escritor, além da lucidez e da originalidade do enfoque nos temas abordados,
pela exposição clara e bem informada, aliada à preocupação estética da forma.
E, circunstância singular, esse escritor que se interessava indisfarçavelmente pelo dizer lapidar, pela boa linhagem vernácula da sua escrita, formou
entretanto no bando iconoclasta da Semana de Arte Moderna, “representante
da insubordinada Geração de 1922”, no dizer de Cassiano Ricardo, sendo
mesmo um dos seus elementos mais atuantes, dentro do núcleo central do
grupo, com voz na imprensa diária.
Muito já se tem dito sobre a Semana de Arte Moderna. Aqui desejamos
apenas assinalar um aspecto curioso do movimento, que funcionou com
muito mais ruído e consequências a posteriori; no momento da sua promoção, quase se reduziu às rodas inquietas da intelligenzia da capital paulista.
É o próprio Cândido Motta quem nos confessa a sua defasagem com
a trilha revolucionária do Movimento Modernista, quando diz que “não
sabia o que significava, em 1922, o Modernismo, porque o movimento de
renovação era feito com a cumplicidade de muitos que nunca saíram das
regras acadêmicas”.
Mas, modernista ou não, sua obra de escritor não se interrompeu
nunca; e, se a não podemos chamar de copiosa, é surpreendentemente variada,
confirmando a condição básica de polígrafo que define o seu autor.
Ele fez biografias e comentários biográficos: a história da vida daquela
fascinante personagem do Brasil da belle époque, que foi Eduardo Prado, teve
em Cândido Motta Filho o seu biógrafo definitivo.
Os estudos sociais, a interpretação de temas políticos receberam também a sua abordagem atenta, quer fosse a obra de Alberto Torres, quer a tentativa de explicação de Rui Barbosa, quer a singular mistura representada por
O Caminho das Três Agonias, estudo interpretativo de três entidades tão
diversas entre si: o duro e fascinante homem de Estado que foi Feijó; o suposto maldito e na realidade o menino pateticamente genial, Álvares de Azevedo;
e os mistérios do temperamento e vida da indecifrada esfinge do Cosme
Velho – aquele que é o deus desta Casa – Machado.
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Na Crítica Literária, que cultivou desde os verdes anos, através de uma
ininterrupta atividade jornalística, e onde operou mais na postura de apreciador diletamente que na do árbitro e pontífice, temos o belo volume de anotações inteligentes, de descoberta muito pessoais e avaliação equilibrada, que
são as Notas de um Constante Leitor.
Mas se eu tivesse que marcar uma preferência pessoal na obra de
Cândido Motta Filho, indiscutivelmente me inclinaria pelos seus dois livros
de memórias. O primeiro, Contagem Regressiva, cujo título é um achado tão
feliz que por si só já valeria um volume; o segundo, de publicação póstuma.
Dias Lidos e Vividos. “Dias lidos”, em vez de “idos” apenas, não valendo
como simples trocadilho, mas depoimento confessional de uma realidade.
Esses dois meio desordenados depoimentos, escritos sem preocupação
cronológica nem ligação formal de episódios, neles está o retrato do
homem, sua essência particular, seus sentimentos íntimos em simbiose com
as lembranças.
A própria seleção das memórias, o espírito que preside à sua escolha, o
que o memorialista conta e omite, o que recorda e o que esquece – deliberada
ou involuntariamente – dão com largura para se fazer uma ideia da persona,
da criatura, que nos é tão viva e às vezes adoravelmente ressuscitada pelas
recordações.
Livros feitos sem método preestabelecido, indo e vindo do menino ao
homem, do velho ao rapaz, e que nos revelam, de forma positiva e esclarecedora, o que seriam os ideais humanos, as concepções filosóficas e sociais de
Cândido Motta Filho – a par de suas preferências artísticas, literárias, estéticas. E tem-se ali igualmente uma galeria preciosa de contemporâneos seus,
retratos feitos às vezes num traço único – grandes figuras do Brasil, flagrantes
de personalidades mundiais com quem o narrador teve contato.
Na verdade, pode-se dizer que Cândido Motta Filho não se conta
muito, conta mais os outros; e é através dos outros que com frequência se
revela. Até mesmo nas lembranças de infância, a gente enxerga o mundo do
seu tempo através dos olhos do menino; e é essa visão do mundo, nos voltando em ricochete, que traduz e explica o garotinho tímido, canhoto e de frágil
saúde, perseguido pela solicitude inquieta dos seus, sempre receosos de que o
garoto “não vingasse”.

972

DISCURSO DA SRA. RACHEL DE QUEIROZ

973

Vingaria sim, vingaria magnificamente, conforme o testemunho de sua
bela vida, que afinal logrou alcançar quase oito décadas. Vingaria; vingou.
Fui conhecer melhor Cândido Motta Filho depois que ele, aposentado
do Supremo, deixou Brasília e veio se fixar no Rio. Nosso ponto de encontro
era a sala do escritório de nosso irmão José Olympio, editor de nós ambos.
Motta, sempre discreto, falava e sorria – aliás mais sorria que falava, quando a
roda era grande. Nos grupos de dois e três é que se expandia, brincava, contava casos e defendia pontos de vista.
Certa vez, eu saía apressada de um dos almoços na Editora para a sessão do Conselho Federal de Cultura, que começa às duas horas, e o Ministro
Motta Filho ofereceu levar-me no seu carro. Dávamos a volta pelo Parque do
Flamengo, quando veio à nossa conversa o assunto netos, meus e dele, todos
maravilhosos, claro. E de repente ele se pôs a explicar, meio complicado, a
vocação profissional do seu neto Nélson, o Nelsinho.
– Adora música, principalmente a popular, desde pequeno, é queda
irresistível...
Tive a impressão de que, de certa maneira, o avô justificava o rapaz
ante os possíveis preconceitos elitistas da senhora literata. E protestei com
veemência:
– Mas eu sou fã do Nelsinho! Fã de firma reconhecida! Tenho os discos
com as músicas, não perco a coluna dele no jornal, e sempre que posso o vejo
na TV! É um doutor em música popular. E, além disso, ministro, ele é lindo!
O ministro visivelmente inchou o peito naquele orgulho inocente que
só os avós conhecem; os seus olhos luziram, seu sorriso clareou mais, e ele
acabou concordando, beatífico:
– Sim, é lindo!
E a concordância em torno daquele neto e daquele adjetivo selou uma
cumplicidade afetuosa entre nós. Daí por diante, mal me via, ele abria o sorriso, adiantava-se para me apertar a mão e, assim que apanhávamos um local
para conversar sossegados, íamos discutir, conspiratoriamente, não de inquietações políticas ou novidades das Letras – mas, doce e consoladamente, de netos.
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Senhora Rachel de Queiroz,
Seja-me permitido lembrar em hora excepcional como esta, precisamente a hora do vosso encontro com a nossa Academia, quanto se faz presente o
ato sempre público que foi o vosso trabalho intelectual em quase meio século
de vida literária. Sei muito bem que, a partir de 1930, quando o vosso
romance de estreia O Quinze e o romance A Bagaceira, de José Américo de
Almeida, abriram o novo processo da ficção brasileira, sei muito bem que o
compromisso se estabeleceu entre uma escritura e o seu tempo. E melhor seria
dizer entre a escritora, que sois vós, e os grandes problemas do homem, do
mundo e da vida.
Não há, porém, compromisso voluntário em matéria literária. E, porque se impõe vocacionalmente, responde por uma espécie de destinação intelectual que supera todas as contingências humanas. E por isso mesmo é que,
quando o escritor é autêntico, a biografia apenas conta como um dado menor.
O que realmente conta é a obra literária como resultado do trabalho intelectual, sua colocação histórica, o reconhecimento crítico, sua contribuição como
esclarecimento para a nossa condição existencial. E quase acrescento que, para
o escritor, a vida real é a que viveu nos instantes da criação.
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Esta, pois, é a vida que nos obriga a dizer de vós, que a vossa vida tem
início com o romance O Quinze.
A significação desse romance, quando agora se visualiza por inteiro o
círculo de vossa obra literária, não se restringe à dimensão mesma da narrativa. Mas, à sombra dessa dimensão, no conjunto dos componentes e no fundo
da armação arquitetônica, integram-se as constantes que – em vossa novelística, vossa Dramaturgia e vossa crônica – caracterizam toda a vossa obra literária. Poder-se-á afirmar, em consequência, que vós a vós mesma já vos denunciáveis em O Quinze. É de fato o núcleo original que, na variação dos gêneros, abriga os roteiros da romancista de João Miguel, Caminho de Pedras, As
Três Marias e Dôra, Doralina; da autora das peças “Lampião” e “A Beata
Maria do Egito” e da cronista de A Donzela e a Moura Torta, O Brasileiro
Perplexo e As Menininhas e Outras Crônicas.
O romance, pois, se de enorme interesse na moderna ficção brasileira –
e particularmente na novelística nordestina – é também de interesse crítico
flagrante no círculo da vossa própria obra. Um lado explicativo da obra nele
se coloca em consequência das constantes literárias que permanecem como
raízes. E não é por outro motivo que os livros posteriores, ao invés de distanciarem-se, reprojetam-se em O Quinze. Temos que considerar, pois, a participação no ciclo nordestino e a interferência na moderna ficção brasileira.
O ciclo nordestino, efetivamente, ao encontrar-se com O Quinze,
como que se renova nas próprias bases. É o documentário, enxuto e realista,
que nasce para espelhar uma região de sofrimentos. A ficção se põe a serviço
da brasiliana no sentido de, refletindo uma região típica em toda sua fermentação social, valorizá-la no cerne mesmo dos problemas humanos. É através
desse conteúdo, que configura o ciclo na própria variação temática – e à sombra de figuras como o retirante, o cangaceiro e o beato – que se precipita para
interferir na moderna ficção brasileira. E, na contribuição que oferece, vem o
acervo estilístico na linha da expressão direta e da incorporação da fala; o
acervo temático na base dos problemas sociais como a seca, o cangaço e o
fanatismo, e o acervo técnico no sentido do processo narrativo moderno já
com o esquartejamento da ação episódica. E, se o romance O Quinze pôde
assim concorrer para revalorizar o próprio ciclo nordestino, está claro que reivindica uma colocação histórica na moderna ficção brasileira.
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Não há como discutir-se, em verdade, esta colocação. É tanto que se
torna uma das primeiras consequências do movimento modernista como
resultado da experiência linguística fora da Poesia. Esse nativismo realista,
porém, embora de conteúdo regional, ultrapassa já O Quinze o romance de
costumes porque aciona a matéria social em todas as consequências. A revelação que provoca é de fato um testemunho e, porque o é, converte-se numa
espécie de julgamento.
Mas, se engendra pela ficção o julgamento de um tempo, nada mais
necessitaria para impor-se como de validade extrema. Provam-no os próprios
elementos da ficção. No tipo social, homem ou mulher, não faltam a personagem e a caracterização. No episódio, sempre um retrato ostensivo, está presente a cobertura literária. Atmosfera e cenário se completam e completam o conjunto. Abrindo esse caminho – que alarga o ciclo nordestino – O Quinze responde pela obra posterior e a justifica como partindo de uma base de centro.
A ficção posterior, pois, vossa Novelística e vosso Teatro encontram
em O Quinze uma das principais referências críticas. Pusestes nele, em verdade, a vossa identidade. Os grandes recursos, responsáveis pela continuidade da
atmosfera ficcional em todos os romances e todas as peças, têm aí sua origem.
Concentra-se o drama da seca e a história de alguns, convertendo-se em história de todos, expõe o sofrimentco e a piedade em sua projeção maior que é a
dos dias comuns. No fundo da desolação, que compusestes na febre dos nervos, há vida nos corpos e dor nas almas. Articulam-se os quadros e a realidade
literária – de tão visual – torna-se um mundo animado. E, força nesse mundo,
a figura humana com interesse excepcional na personagem feminina.
É através da personagem feminina, efetivamente, que vós, atingindo a
órbita social e aspectos do problema humano nordestino, fizestes do Teatro
um veículo para a auscultação. Em O Quinze, aliás, com chave no diálogo e
na cena imediata, na personagem e no episódio, a Dramaturgia já se revelava à
sombra mesma do documentário. Tornar-se-á mais objetiva, fazendo-se sobre
o acontecimento, quando os temas são o cangaço e o fanatismo. Em ambos os
casos, no fundo das peças – “Lampião” e “A Beata Maria do Egito” – é a
mulher que aciona a ficção como vida e humanidade. A inquirição psicológica, movida por vossa percepção feminina, situa a mulher nordestina frente aos
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três dramas: a seca, o cangaço e o fanatismo. É Conceição, em O Quinze; é
Maria Bonita, em “Lampião”; é a Beata, em “A Beata Maria do Egito”.
Essa mulher sertaneja, que apenas em vossa ficção dispõe de conformação precisa na grande saga do Nordeste, não se isola individualmente porque
se integra nos próprios dramas regionais. Os dramas crescem porque ela está
presente, deles participa, anima-os de paixão. Explicando-os mesmo, a esses
dramas de tessitura social, Maria Bonita e a Beata não escapam à influência de
O Quinze. O palco poderá abrigar mais vida, revelar mais fisicamente as
situações, mas as constantes temáticas não ultrapassam o romance. A romancista, que sois vós, poderá aceitar novos roteiros como em Caminhos de Pedra,
As Três Marias e Dôra, Doralina – em decorrência da experiência amadurecida, mas a verdade é que O Quinze permanecerá como a base do encontro.
E permanecerá sobretudo nas duas peças que compõem o vosso Teatro
– “Lampião” e “A Beata Maria do Egito” – peças que, pela importância literária, situam uma verdade quando obrigam a revisão crítica. E a verdade é que
o Teatro brasileiro, ao contrário do que se verificara com a Novelística e a
Poesia, só posteriormente participaria da eclosão modernista revolucionária.
Podeis estar certa, Sra. Rachel de Queiroz, de que muito concorrestes para
isso quando, em vosso Teatro, o nativismo regional surgiu como um espaço
capaz de exprimir o drama. A peça “Lampião”, ao impor ao movimento renovador a condição brasileira como matéria de validade artística, abriu de fato a
nova perspectiva que “A Beata Maria do Egito” consolidaria.
Na peça “Lampião”, isolando a paisagem nordestina, o que fizestes foi
dela retirar o seu tipo social mais característico: precisamente o cangaceiro.
Transfigurá-lo, situando-o na literatura heroica, seria um direito vosso e com
defesa, aliás, no melhor exemplarismo clássico. Fiel ao depoimento, porém,
preferistes arrancar da vida a própria peça e fixar com realismo a figura de
Lampião. A personagem, afinal, fora um homem e possuíra um caráter. E, por
isso mesmo, dispunha de crônica e de estória excessivamente vivas na tradição
oral. O desafio seria o de limitar os recursos imaginativos para, favorecendo o
trânsito biográfico, respeitar o homem na crua fixação do caráter. O enquadramento literário exigia – da vida para o drama – mas exigia os valores
sociais e humanos.
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Fizestes, porém, o que devia ser feito. E por isso, quando o drama se
abre no momento em que Lampião se encontra com Maria Bonita, a personalidade da personagem de tal maneira se mostra que não a entenderemos senão
como a resultante de um código moral bruto. O triângulo é primitivo – justiça, vingança, liberdade – e, em consequência, eterno. O cangaceiro existe em
função do código e, na evolução do drama, a mulher permanece no bando
como um ser isolado, e isolado não porque seja mulher. Maria Bonita, ao
ingressar no grupo por motivos que não estão no código, permanece em conflito, com a adaptação incompleta, a afinidade sendo maior entre o cangaceiro
e os cangaceiros que entre o homem e sua mulher. E, porque o código é que a
impõe, a variação não é biológica, mas sociológica.
Pudestes demonstrar, deste modo – com as peças “Lampião” e “A
Beata Maria do Egito” – que, a vossa preocupação foi a de trabalhar um
gênero literário como o Teatro para auscultar a alma brasileira numa espécie
de mural primitivo. E, sobretudo, pudestes demonstrar que, como povo,
temos os nossos próprios valores entre os valores humanos.
Não será difícil verificar, já agora, por que a vossa Dramaturgia se relaciona com o romance O Quinze. Ele, o vosso romance de estreia, continua
sendo a base do encontro. E tanto que, ao retomarmos o veio novelístico de
vossa obra literária, temos que admitir João Miguel, por exemplo, como uma
extensão de O Quinze em outro espaço. É um homem comum, João Miguel,
seu crime e sua mulher. Mas, como em O Quinze, como nas peças de teatro,
a grande preocupação, sendo principalmente humana, é social no sentido de
uma fixação do mundo nordestino. O drama da seca, rural em sua agressividade, tem a complementação na pobreza urbana. E, como fechando o círculo,
a pequena sociedade burguesa, e na comunidade provinciana, não tarda a surgir com As Três Marias.
A base do encontro, como se verifica, ainda é o romance de estreia.
Comprova-o, e quase meio século depois, o romance Dôra, Doralina que,
apesar da extroversão como nos romances anteriores, tem na figura – a criatura humana de todos os dias – a própria razão de ser da ficção. A veracidade,
herdada de O Quinze e que domina fisicamente cenários e ambientes, de tal
modo excede nas caracterizações das personagens que as impõe como gente
de registro civil. O exemplo maior outro não será senão Dôra, ou Doralina. A
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aparição é tão sensível na dimensão humana – vivendo, amando, sofrendo –
que a temos em carne e sangue e nervos como símbolo e imagem da nossa
própria condição.
A ficção, na Dramaturgia ou na Novelística que se ilustra com o
romance de Dôra, Daralina,, assim enraizada em O Quinze, demonstra que
em vós a preocupação social – nascida da preocupação humana – não será
traída. No romance mesmo, nesse romance O Quinze, os componentes já
denunciavam a escritora que não tardaria a valorizar a crônica e transformá-la
em instrumento de ação literária. O poder de observação, a linguagem direta,
a percepção objetiva, a capacidade de testemunhar, tudo isso define a cronista
que atingiria a participação para impor o debate. A cronista, aliás, nascida
estava em alguns dos quadros e em inúmeras situações de O Quinze.
E vale verificar como a crônica, entre a Novelística e a Dramaturgia – e
a exemplo do que já ocorrera com Aluísio Azevedo – não contraria as constantes literárias de vossa ficção. O trabalho, inspirado no acontecimento imediato e por isso mesmo jornalístico, se processa através daquelas constantes. A
personagem dispõe de caracterização como no romance e na peça de teatro. O
episódio vinga pelo movimento e o realismo. O recurso descritivo é igual,
seco em sua densidade, refletindo concretamente a imagem, o quadro e a figura. A crônica, finalmente, e por que instrumento de ação literária, permite a
vossa maior constante que é precisamente a preocupação social.
É o debate, é o julgamento, é a opinião.
A base do encontro, que é o romance O Quinze, esclarece a colocação
de vossa obra literária. Por este lado, e à sombra do reconhecimento crítico,
nada a discutir e a acrescentar. Mas, fora do reconhecimento crítico, como
explicar a base do encontro que, na diversidade dos gêneros, faz de vossa obra
literária um monobloco de unidade e coerência? Como explicá-lo, em verdade, como explicá-lo?
O ato de escrever, que é o mais público de todos os atos – primeiro o
Romance e depois o Teatro e a Crônica – demonstra que vós sois, desde o
primeiro dia, uma participante. E sempre foi vosso o interesse flagrante pela
criatura como parte da humanidade e de um povo. Um pouco da personalidade de um ator, talvez, no sentido de participar na personagem sem alienar a
sua própria personalidade. Essa aceitação assim responsável, sempre um desa980
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fio à vocação criadora, revela-se na tradutora e na tradutora de gente como
Dostoievski e Emily Brontë.
Mas, e porque excessivamente participante, vós não tínheis como ficar
entre os livros com as janelas fechadas. O mundo do lado de fora – principalmente o mundo brasileiro, social e geográfico, cultural e humano – sempre
reclamou o vosso sangue e os vossos sentidos. E é certamente por isso que,
como escritora, sois incapaz de criar literariamente fora da participação. A
vossa inspiração está no grande encontro com as criaturas, os seres e as coisas
e, por isso mesmo, frente às realidades imediatas. A verdade é que, não sendo
uma intimista, muito menos um poeta a reinventar universos, vosso caminho
criador se processa pelo testemunho, de ver ou de ouvir, mas pelo testemunho.
E por isso mesmo – reanimando a paisagem e a gente que estão em
volta, o drama que conheceis, o humilde cotidiano do homem comum – é
que jamais pudestes evitar, através da Crônica, o jornalismo literário. E não é
por outro motivo que o acontecimento, mais que a saga, provoca a vossa
motivação. Sabeis como transmitir a esse acontecimento a compreensão afetiva que, vinda de vós, já se denuncia como a própria participação. E por isso
mesmo o mundo exterior poderá mudar, alterar-se, mas a primeira identidade
física não será esquecida.
Afetivamente, para vós, Sra. Rachel de Queiroz, sempre existirá o que
existiu como existiu. Provam-no o vosso sertão, a vossa cidade e a vossa ilha.
Não são espaços vazios porque, humanizando-os, vós os mostrais como se
vidas neles escorressem com destinos e almas. É o poder, o extraordinário
poder da participação – vós que estabelecestes a própria liberdade como
exemplo para a liberdade de todos – a vossa interferência para que pessoas
não sejam ameaçadas ou feridas. Há valores a proteger, é verdade, também há
princípios. E não por outra coisa sempre reclamastes o diálogo, denunciando
o escapismo e a fuga, pedindo reconhecimento e soluções para os grandes
problemas. E se vossa solidariedade sempre foi indiscutível, a humana compreensão não afasta a análise fria, crises e conflitos submetidos ao processo
lógico que reflete a vossa auscultação interior. Essa é a auscultação que prova
que, em vós, a inteligência tudo comanda.
E comandou inclusive vossa vocação para que uma definitiva e
autêntica obra literária se fizesse. O vosso lugar nesta Casa, pois, não é
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apenas vosso. É também e sobretudo da Literatura Brasileira, porque ninguém a serviu melhor que vós, Sra. Rachel de Queiroz, com talento e
amor, respeito e dignidade.
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DISCURSO DO SR. PONTES DE MIRANDA

Nunca, em toda a minha vida, me candidatei a qualquer cargo ou função, aqui ou no estrangeiro. Os que exerci no Poder Judiciário e no
Ministério das Relações Exteriores, de que sou aposentado, me foram excepcionalmente destinados, sem concurso e sem pedido meu. Nas próprias
Academias de que faço parte, ou fui um dos fundadores, ou incluído apenas
mediante consulta que me fizeram. Participei de bancas examinadoras em
concursos para professores de Universidade, e uma das vezes, foi meu companheiro o saudoso e querido Hermes Lima. Estou a dizer-vos isso, eminentes
acadêmicos, para frisar que só me candidatei, em toda a vida, a esta Academia.
Nela fui preterido, uma vez, há mais de meio século, quando era jovem, e
recentemente, de novo estimulado por alguns amigos, voltei a concorrer e,
pela segunda vez perdi. Quando ia atingir os 87 anos, candidatei-me, espontaneamente, pela terceira vez, e fui eleito. Estou certo de haver um desígnio de
Deus em tudo isso: reservou-se-me a grande honra de, mesmo com uma infinita saudade, suceder o meu querido amigo Hermes Lima. Quando recordo
que, na manhã de um domingo, em que estaríamos juntos (os dois casais)
para almoçar, fui dolorosamente surpreendido com a notícia de seu falecimento, o que me causou um impacto terrível e grande pesar. Mas tenho
muito de comum, nas convicções, com os ocupantes anteriores.
985

986

RECEPÇÃO DO SR. PONTES DE MIRANDA

A minha entrada, digamos, foi o terceiro prêmio que recebi desta
Academia, pois já havia anteriormente recebido dois, que adiante mencionarei, e aqui me encontro para os diálogos que manteremos na Casa de
Machado de Assis, e para me lembrar dos que por aqui passaram, deixando,
porém, um rastro de saudade e foram iluminadas as suas presenças nesta Casa.
Quando cheguei ao Rio de Janeiro em 1912, tive o privilégio de conhecer e conviver com José Veríssimo, Rui Barbosa, Clóvis Beviláqua, Coelho
Neto, Lafayette Rodrigues Pereira, Osvaldo Cruz, Artur Orlando, Carlos de
Laet, Oliveira Lima e, por pouco tempo, no Itamarati, o Barão do Rio
Branco. O meu primeiro livro, A Margem do Direito , foi escrito em
Pernambuco, aos 17 anos e, ao chegar ao Rio de Janeiro, a Editora Francisco
Alves já o tinha publicado em Paris. Um ano após a minha estadia nesta cidade, a Editora Briguiet lançou o meu livro A Moral do Futuro, com o prefácio
do Acadêmico José Veríssimo, um dos fundadores desta Academia, que foi, é
e está sendo um dos grandes intelectuais do Brasil. Continuei escrevendo e
lançando livros e artigos, aqui e no estrangeiro. Com o livro A Sabedoria dos
Instintos recebi o Prêmio de Literatura desta Academia, livro que dediquei à
memória de Machado de Assis e de José Veríssimo, e, poucos anos depois,
faz mais de meio século, o prêmio de erudição, Prêmio Pedro Lessa, com o
livro Introdução à Sociologia Geral.
Passemos a falar da Cadeira 7. O patrono, Castro Alves, faleceu aos 24
anos, e quem lê, hoje, o que ele escreveu, não só se ufana de ter tido o Brasil
homem tão dedicado ao ser humano, qualquer que fosse a raça, como também pelo sentimento, pela substância e pelo lirismo dos seus poemas. A
Poesia enchia a vida de Castro Alves.
Tão jovem, Castro Alves cantava e recitava. Em “A Cachoeira de Paulo
Afonso”, que contém o que se passou com Maria, Lucas e o filho do senhor
dos escravos, Lucas queria vingar-se deste, que ofendera Maria, mas a mãe lhe
revelou que se tratava de um irmão dele. O suicídio de Maria e de Lucas, no
barco que trepidava na cachoeira, descrito pelo poeta, tinha de ser posto em
poema, como o fez Castro Alves. Tinha Castro Alves de ser considerado,
como é, uma das maiores inteligências do Brasil. Imaginemos o que teria feito
Castro Alves se tivesse vivido muitos anos.
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Antônio Valentim da Costa Magalhães, que foi o primeiro ocupante da
Cadeira 7, nasceu no Rio de Janeiro, em 1859, portanto há 120 anos. Aos 20
anos de idade, já era jornalista e escritor. Escreveu livros de Prosa e de Poesia.
Em 1877, entrou na Faculdade de Direito de São Paulo e como jornalista,
muito brilhou. Antes dos 20 anos, publicara Ideias de Moço, Grito da Treva
e General Osório, com Silva Jardim. O seu livro de versos Cantos e Lutas
repercutiu. Escreveu o Entreato com Eduardo Prado e o Boêmio com
Raimundo Correia. Em 1882 saiu o seu livro Quadras e Contos. Com a
morte do pai, o que o feriu profundamente, recitou para a mulher o poema
“O Nosso Morto”. De 1886, são os seus Vinte Contos; de 1887, as Horas
Alegres; de 1888, as Notas à Margem; de 1889, Escritores e Escritos. Uma
interrupção na sua vida de escritor. Só em 1895 saía Filosofia de Algibeira;
em 1896, Bric à Brac, e em 1897 o seu primeiro romance, Flor de Sangue.
Nos últimos anos de vida, escreveu outros: Fora da Pátria, Na Brecha, Novos
Contos e Outono.
Em Euclides da Cunha havia o sociólogo, o historiador, o geógrafo e o
literato. Com a República, volveu ao Exército, ele que havia sido expulso da
Escola Militar, na Monarquia, por sua trepidante afeição pelo Estado republicano. Deixou o Exército. Enquanto construía a ponte em São José do Rio
Pardo, escreveu Os Sertões. O Barão do Rio Branco confiou-lhe a chefia da
Comissão Mista Brasil-Peru; e então, ele conheceu a Amazônia, e escreveu
Contrastes e Confrontos, À Margem da História e Peru versus Bolívia. Em
1909, foi assassinado. Lamentei e lamento, ainda hoje, não o ter conhecido.
Foi um matemático e, mais do que isso, uma pessoa preocupada com o que a
Matemática insere no cérebro dos seres humanos. Lembrei-me dele quando, a
respeito da minha conferência sobre Direito, em Berlim, 1930, na Deutsche
Juristen-Zeitung, o Professor Ernst Heymann disse que eu havia vindo da
Matemática e da Filosofia para o Direito.
Afrânio Peixoto, como os seus antecessores nesta Cadeira, e, esperemos,
todos os seus sucessores, tinha um forte amor ao Brasil. Inteligência profunda. O médico, que se fez, invadia campos de outros processos sociais de adaptação – o Direito, com a sua tese de doutorado Epilepsia e Crime e com a
posterior função de professor de Medicina Legal, a Política e a Literatura. Na
Academia Brasileira ele encontrou o lugar que mais lhe convinha. E não se
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pode esquecer o peso da Religião que havia em Afrânio Peixoto. E o poeta
existia em todo ele. Em Afrânio Peixoto, o cientista, o pesquisador, o professor e médico estão como árvores enormes junto a uma outra cujas folhas
como que acariciam aquelas, e tal árvore, tão diferente, era a Literatura. Quem
lê a Rosa Mística de Afrânio Peixoto e outros livros seus, percebe a iluminação da psique, e não se pode negar o que nos artigos e livros de Ciência ele
injetou de Arte e até de Poesia. Mas o cientista não deixou, desde cedo, de
revelar, como em Esfinge se percebe, o que o psicólogo inseria no Romance.
As personagens, homens e mulheres, foram concebidas por Afrânio Peixoto,
pelo romancista, mas por dentro e até mesmo, digamos, mais ao fundo, já
atuava o psicólogo.
Afonso Pena Júnior foi o poeta mais preocupado com o latim, algo de
descida nos séculos, como se fosse para ver, através do tempo, a nossa língua,
aliás a mais latina ainda hoje. Quando se lê e se vê o que os acadêmicos escreveram e fizeram, inclusive os que ocuparam a Cadeira 7, reconhece-se que a
Academia teve, tem e terá uma missão intelectual e histórica que está no coração do Brasil. O discurso-resposta de Alceu Amoroso Lima pronunciado na
posse de Afonso Pena Júnior corresponde ao que estava no cérebro e no coração de dois exemplos da sabedoria. Não vou recitar-vos aqui o que Afonso
Pena Júnior escreveu, e seria assunto para uma hora de leitura, apontando o
que foi o intelectual e o jurista. Quando se discutia se A Arte de Furtar tinha
sido escrita pelo Padre António Vieira, foi Afonso Pena Júnior um dos pesquisadores, e o seu livro A Arte de Furtar e Seu Autor não pode ser posto
abaixo de qualquer dos outros discutidores. Foi ele que o atribuiu, e provou, a
Antonio de Sousa de Macedo. Tem-se a impressão de que Afonso Pena
Júnior, além de investigador e de crítico, estava a exercer função de juiz. Aliás,
tal característica exsurgia e exsurge a cada momento, em muitos membros
desta Academia. Nem sempre se pode fazer o bem sem se julgar. No final do
livro de Afonso Pena Júnior, A Arte de Furtar e seu Autor, aponta-se a relação
da obra do português anônimo com as viagens de Antonio de Sousa de
Macedo, em contradição com a estadia do padre António Vieira no Brasil.
Como os brasileiros, muitos vivos e mortos, membros desta Academia, percorreram a História do Brasil e de Portugal! Principalmente, baianos e mineiros.
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A Cadeira de que hoje tomo posse teve como patrono Castro Alves,
nascido na Bahia, foi ocupada por Euclides da Cunha e por Afrânio Peixoto,
outro baiano, e por um mineiro, Afonso Pena Júnior, e de novo pelo baiano
Hermes Lima. Hoje, aqui está um alagoano.
Honra-me esta Cadeira por ter escrito, antes da Declaração dos
Direitos Humanos, livros sobre os Direitos do Homem, dos quais dois
foram, como já mencionei, queimados, e a obra Democracia, Liberdade e
Igualdade, assuntos que já marcaram a Cadeira 7. Quem não encontraria isso
no grande espírito de Castro Alves, que faleceu com 24 anos? Antonio
Valentino da Costa Magalhães, numa Poesia de 1879, quando não tinha
ainda 20 anos, disse:
Deus habita a consciência.
O coração descerra
Aos óculos do Bem
O calix purpurino.
Vem perto a Liberdade.
E é isto a Ideia Nova.

Nascido em 1902, Hermes Lima estudou profundamente e ingressou
na Faculdade de Direito em 1920, e um dos seus professores, Homero Pires,
meu amigo, colocou Hermes Lima e Pedro Calmon na redação do jornal O
Imparcial. Formado em Direito e jornalista, Hermes Lima foi secretário e oficial de gabinete do governador da Bahia, e foi ele quem sugeriu para secretário
de Educação o jovem Anísio Teixeira, que seria o assunto do seu último livro,
escrito em 1978, Anísio Teixeira, Estadista da Educação. É difícil encontrar-se
um retrato intelectual e sentimental de tanta fidelidade e de tanto fulgor. Em
1924, antes de completar os 23 anos, Hermes Lima foi eleito deputado da
Assembleia Legislativa da Bahia. É digno de mencionar-se que, no mesmo
ano, venceu dois concursos na Bahia, com duas teses dignas de leitura:
Conceito Contemporâneo de Sociologia e Intervenção Federal. No ano de
1925, já em São Paulo, candidatou-se à Cátedra de Direito Constitucional,
com duas brilhantes teses, Princípios Constitucionais e Direito da
Revolução. Foi logo redator do Correio Paulistano, da Folha da Manhã e da
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Folha da Noite. Lecionou no Instituto de Educação, com a sugestão de
Fernando de Azevedo, que todos nós aqui devemos lembrar com saudade.
Vindo para o Rio de Janeiro disputou, em 1933, a cátedra de Introdução à
Ciência do Direito, com a tese “Material para um Conceito de Direito”. O
brilho das aulas e a maneira de ajustar-se aos estudantes e de ajustá-los à sua
missão levaram-no a criar admiradores e adversários. Quem inveja quase sempre odeia. Em 1934, foi nomeado Diretor da Escola de Economia e Direito
da Universidade do Rio de Janeiro. Anos antes já proliferava no Brasil, horrível confusão entre Comunismo, Anarquismo e Socialismo, e até religiosos
eram acoimados de comunistas. Foi a razão para que eu escrevesse e publicasse, em 1933, o livro Anarquismo, Comunismo e Socialismo, a fim de que se
evitassem misturas de conceitos e até as perseguições. Hermes Lima era socialista, e não anarquista, nem comunista. Com o motim de 1935, injustamente
foi preso. Lembre-se aqui o que dissera Graciliano Ramos, companheiro de
prisão: “[...] a demorada reclusão mudava os caracteres, exceto a Hermes
Lima, atencioso, calmo, dedicado e tranquilo.” Era o homem mais civilizado
que ele já vira, naquele ambiente, onde tudo era perturbante e de desleixo,
Hermes Lima era “polido, correto, de amabilidade, polidez e correção permanentes”. Quero apenas acrescentar que este foi o homem, o intelectual, que os
ilustres acadêmicos conheceram, e o homem, o intelectual, o amigo, que
conheci. Casou-se em São Paulo com uma mulher extraordinária, que ele bem
merecia, e foi um pai como poucos para o seu enteado, e recebeu deste o
amor, o carinho e o respeito que nem todos os filhos sabem dar.
Só em 1945, em virtude de acórdão do Supremo Tribunal Federal, voltou Hermes Lima à sua cátedra, tendo, no intervalo, exercido, com brilho, a
profissão de advogado. Depois, diretor da Faculdade Nacional da
Universidade do Brasil. Já em 1946, foi eleito deputado federal do então
Distrito Federal. Em 1961, chefe da Casa Civil da Presidência da República;
em 1962, ministro do Trabalho e Previdência Social, e logo após, em novembro, presidente do Conselho de Ministros e ministro das Relações Exteriores;
em 1963, ministro do Supremo Tribunal Federal. Em 1951, 1952, 1957 e
1960, foi delegado do Brasil na ONU; em 1954, na X Conferência
Interamericana em Caracas, e em 1957, membro da Delegação do Brasil na
Conferência Econômica da Organização dos Estados Americanos.
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No discurso que Hermes Lima pronunciou em 1945 aos estudantes,
ele, que fora demitido em 1936, e preso sem julgamento, percebe-se a grandeza do jurista, do político e do escritor. Com o amor de Hermes Lima à sua
pátria e à humanidade, não deixou de mostrar o que tinha havido de acertado,
ele o preso e o demitido que tanto sofrera, e o disse com palavras que evidenciam a inteligência, a honestidade e o amor da verdade e da justiça, que estavam enraizados em Hermes Lima.
Com o meu livro sobre Introdução à Sociologia Geral, que a Academia
premiou há mais de meio século, e com os Princípios de Sociologia, de
Fernando de Azevedo, em 1935, e a Introdução à Ciência do Direito, de
Hermes Lima, tem-se evidente o que de novo fez o Brasil no terreno dos processos sociais de adaptação. Todos os membros desta Casa de Machado de
Assis devem lembrar Sílvio Romero, que foi fundador da Cadeira 17, hoje
ocupada por Antônio Houaiss; Oliveira Viana, da Cadeira 8, e outros acadêmicos, que foram de certo modo e são sucessores de Euclides da Cunha.
Tem-se aludido a Hermes Lima com reiteradas referências à sua ligação
com o pensamento marxista, mas devemos repelir tal assertiva. Na sua mente
estão lições de todos os grandes cientistas da Sociologia e muito se pode
colher do que ele escreveu para a juventude de hoje, como o fez para a do seu
tempo. Daí devermos continuar na divulgação do seu primeiro livro. Quando
ele lançou o seu livro Problemas de Nosso Tempo, dois processos sociais de
adaptação foram o assunto inicial, a Religião e a Política, digamos a Religião
e o Estado. Depois, a Moral e a Ciência. À análise dos fatos da vida política
desde 1930 Hermes Lima dedicou exame e apreciação que bem revelam a sua
coragem e a sua lealdade. O que ele apontava como causas do fracasso da
revolução é o que todos nós ainda hoje reconhecemos. Frisemos, porém, que
a atuação de alguns bispos e arcebispos, como a do papa, muito mudou, e
algo hoje se teria de acrescentar ao que escreveu Hermes Lima. Quanto ao
terceiro capítulo dos Problemas de Nosso Tempo – Religião, Moral e
Ciência – apenas teríamos hoje de recorrer à aplicação do teste que aconselhamos, que é a de medirmos em cada ser humano os pesos dos sete processos
sociais de adaptação (Religião, Moral, Arte, Economia, Política, Direito e
Ciência), para sabermos quais as correções que teríamos de fazer.
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Fernando de Azevedo, no livro Princípios de Sociologia (11.ª ed.,
1973), refere-se ao que lançamos há mais de meio século, Método de Análise
Sócio-Psicológica, que desapareceu do mundo, e nem na minha casa ou na de
Fernando de Azevedo se pode encontrar. A crítica de Hermes Lima que então
fez à Igreja em grande parte está adstrita àquela época. Muito mudou e muito
vai mudar.
Quanto ao livro de Hermes Lima, publicado em 1939, sobre Tobias
Barreto, a Época e o Homem, não há outro que a ele equivalha, nem, sequer,
que para algo mais possa contribuir. Muito se colhe sobre o Brasil e seus problemas quando se leem as críticas de Hermes Lima a Tobias Barreto, com os
seus elogios e as mais acertadas exprobrações.
Em Notas à Vida Brasileira (1945), há alusão a Machado de Assis e a
Tobias Barreto: “Em Machado de Assis, predominava a vocação literária. Em
Tobias Barreto a vocação crítica e reatora.” É Tobias Barreto o patrono da
Cadeira 38, cujo Fundador foi Graça Aranha.
Os problemas políticos brasileiros foram sempre assunto dos escritos
de Hermes Lima. No livro Ideias e Figuras, o que ele pensava mais clara e
veementemente se revela.
Em Travessia, as memórias de Hermes Lima são precisas e reveladoras.
Aqui estão dois dos seus colegas de turma, Pedro Calmon e Genolino
Amado. O literalismo de Hermes Lima e o seu amor aos fatos e desígnios do
Brasil foram evidentes.
O que mais caracterizava a atividade intelectual de Hermes Lima era a
presença atenta à vida do Brasil, ao que ocorria nas dimensões sociais. A sua
mente sempre buscava o que concernia ao passado, ao presente e ao futuro
dos seres humanos e da sua pátria. Não foi só um sociólogo escritor; foi um
atento e devotado vigilante do que ocorria e podia ocorrer. Tinha de ser político. O seu livro Lições da Crise mostra como examina, com honestidade e
imparcialidade, o que se passou no Brasil desde 1930.
Nunca se encontrou em Hermes Lima, quer nos seus escritos, quer nos
seus discursos, quer nas suas conversas, algo que não fosse revelação do seu
amor ao Brasil, ao povo, com coerência, claridade e honestidade.
Nos elementos comuns de Hermes Lima e de quem vos está falando,
houve sempre a dedicação à Democracia, à Liberdade, à Igualdade e Deus
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deu-nos duas companheiras que muito nos auxiliaram na luta que tivemos
que enfrentar: a ele, D. Nenê, e a mim, Amnéris, ambas paulistas.
Com o livro Introdução à Ciência do Direito, Hermes Lima concorreu,
com exatidão e brilho, para o ensino universitário no Brasil. Compõe-se a
obra de 35 capítulos em ordem sistemática, que atendem, com clareza e louvável contribuição, ao que se havia de considerar o caminho certo para se chegar às conclusões. Nos cinco primeiros capítulos, o que ele focalizou foi a
situação do direito no mundo social, frente à moral e quanto às concepções
filosóficas. Depois, mostrou a escala histórica, a teoria do fim do Direito, a
Justiça e a Equidade, o Direito e a Economia. Nos Capítulos X-XVI, XIX e XX,
passou a discorrer sobre o conteúdo do Direito positivo, as suas fontes, a codificação, a interpretação da lei e a revelação científica do Direito. Sobre a eficácia da lei no tempo e no espaço dedicou dois capítulos, o XVII e o XVIII. Os
direitos e os deveres jurídicos foram assunto dos capítulos XXI-XXIII. Com finalidade de fácil colheita pelos leitores e pelos alunos, há os capítulos XXIV-XXXI,
em que se conceituam todos os ramos do Direito. Após isso, focalizando a
Ciência do Direito, a evolução histórica do Direito, e o Direito Brasileiro
(Capítulos XXXII-XXXIV), revelou a sua dedicação ao ensino, a sua concisão
nas lições e a sua pertinência no expor. Finalmente, passou à Técnica Jurídica,
da qual trata no último capítulo. Há citações de acadêmicos: Martins Júnior,
com o Compêndio da História Geral do Direito, em 1898; Clóvis Beviláqua,
com Juristas Filósofos, de 1897, com Teoria Geral do Direito Civil, de 1929,
e outros livros; Pedro Lessa, com seus Estudos de Filosofia do Direito, de
1916; Fernando de Azevedo, com os Princípios de Sociologia, de 1935; e o
autor do discurso de hoje, com o Sistema de Ciência Positiva do Direito,
1922, e Fontes e Evolução do Direito Civil Brasileiro, 1928. Outros livros,
de grande vulto, foram examinados por Hermes Lima, razão pela qual ele
mereceu o agradecimento dos leitores e dos alunos, pois não se lhe poderia
negar o que fez pela cultura jurídica do Brasil. Apontando nomes citados por
ele, quero apenas confirmar o que todos sabem: a Academia acolheu grandes
juristas, posto que não tenham sido assunto para o livro de Hermes Lima,
mas constam de outros trabalhos dele. As obras estrangeiras que ele leu e
citou foram das melhores do mundo.
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Resolvi aludir aos juristas acadêmicos que Hermes Lima citara e dizer
que muitos outros constaram e constam da Casa de Machado de Assis, para
lamentar que algumas pessoas o reprovem, pois lamentam que a Academia
haja recebido juristas. O assunto é em consideração à Academia. Os meus
prêmios foram de Literatura e desde muito cedo, há 70 anos, já eu escrevia
poesias e prosas literárias em português, alemão, inglês e francês. Pense-se em
Lafayette Rodrigues Pereira, em Rui Barbosa e em tantos acadêmicos.
“Letras”, no nome da Academia Brasileira, nunca foi somente a propósito de
poesia, contos, novelas, romances e crônicas. Aqui estiveram Osvaldo Cruz,
Santos Dumont e outros. A Academia exerceu e exerce a sua grande missão e
temos de estar atentos ao que ela fez e ao que a ela deve à cultura brasileira e
mundial.
No livro Garra, Mão e Dedo, disse eu que não foi, verdadeiramente, o
Homem que fez a Assembleia, e sim que foi a Assembleia que fez o Homem.
Daí a relevância, para os seres humanos, dos diálogos, das conversas, das reuniões, dos clubes e das academias. Mas, nas academias, a finalidade é fazer
valores ou elevá-los, ou, como se dá com as Academias de Letras, de Artes e
de Ciências, colhê-los e com eles iluminar-se e iluminar o mundo em que elas
operam. Disse bem, no começo do século passado, Joaquim José Caetano
Pereira e Sousa: “Entende-se por esta palavra (Academia) uma companhia de
pessoas literatas, que cultivam as Ciências e as Artes e se ajuntam para comunicarem entre si os frutos dos seus estudos”. E citou a Academia da História
Portuguesa, criada em 1720, e outras, inclusive a Academia de Ciências de
Lisboa, em 1779. Pense-se nos acadêmicos que, no século III, se reuniam no
Museu de Alexandria; nos acadêmicos de Granada e de Córdoba; na
Academia fundada no palácio de Carlos Magno, em 782: na Academia
Pontaniana que foi fundada por Antonio Beccadelli, em Nápoles, em 1433;
na Academia Platônica, fundada em 1474 por Lorenzo de Médici; na
Academia Científica, de 1603, de que foi membro Galileu; na de Florença,
em 1657; na Real Academia de Ciências, de 1757; na Academia Francesa, de
1635; e na de Ciências, de 1666, extinta em 1793; na Real Academia de
Ciências fundada na Alemanha, em 1700, planejada por Leibnitz; na
Academia Imperial de Ciência de São Petersburgo, Rússia, que Catarina I instalou em 1725; e na Academia Britânica para a promoção de estudos históri994
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cos, filosóficos e filológicos, em 1902, a despeito de ter-se pretendido criá-la
muitos anos antes, em 1616. Os Estados Unidos da América tiveram a
Sociedade Filosófica de Filadélfia, em 1727; a Academia de Artes e Ciências
de Boston, em 1780; a Academia de Ciências Naturais de Filadélfia, em
1812, e muitas outras.
No Brasil, houve e há, felizmente, muitas Academias. A Academia
Brasileira da Bahia foi criada em 1724, dita dos Esquecidos, e a do Rio de
Janeiro, a dos Felizes, em 1736, bem como a dos Seletos, em 1751. Em
1791, teve o Rio de Janeiro a Academia Científica; em 1786, a Sociedade
Literária. Em 1896, criou-se a Academia Brasileira de Letras em que nos
achamos. Todos nós, seres humanos, somos mortais; a Academia, não. O que
se deve aos patronos das Cadeiras, aos fundadores e aos sucessores, inclusive
aos atuais ocupantes, bem mostra o que o Brasil fez pela Academia.
Aqui estou para a convivência intelectual e afetuosa com todos os eminentes acadêmicos e agradecemos às pessoas que estão presentes a atenção a
esta sessão de posse.
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AS LETRAS JURÍDICAS
Há cidades que são como as criaturas humanas, das quais só guardamos
alguns traços essenciais. De umas, lembramos mais as linhas projetantes de
uma catedral, a imponência de uma praça, um teatro que a outros serviu de
modelo, um jardim de canteiros simétricos ou, então, um grupo de crianças
álacres expandindo saúde em seus trajes tradicionais; de outras cidades, o que
nos resta na memória é apenas uma visão de conjunto, a composição aparentemente arbitrária ou intencionalmente racionalizada de suas vias públicas, ou
de sua dominante arquitetura. Segundo nossos pendores afetivos ou culturais,
a cada localidade fazemos corresponder um símbolo que nem sempre coincide com aquele que seus habitantes vaidosamente ostentam.
De Bolonha, a douta, o que mais me impressionou não foram as suas
arcadas conventuais, nem a vetusta Universidade, onde nós brasileiros apontamos, orgulhosos, entre os brasões dos reitores que lhe ornam os capitéis,
grandes nomes da linhagem lusitana ou hispânica, raízes de Coimbra e Salamanca. Nem mesmo domina o campo de minhas lembranças a torre inclinada
dos Garisendi, de cujas bases contemplei a passagem das nuvens para reviver a
aflição de Dante, sentindo pender sobre ele e Virgílio o vulto aterrador do
gigante Anteu para os transferir à última plataforma do Inferno:
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Qual pare a riguardar la Garisenda
sotto ‘1 chinato, quando un nuvol vada
sovr’ essa si, che ella incontro penda.*

Da cidade natal dos pintores Caracci e Domenichino e dos físicos
Galvani e Marconi, o que mais se fixou em meu espírito com sinais indeléveis
– vede como têm força os idola tribus! – foram as capelas ou arcas erigidas
para relembrar juristas da Escola de Bolonha, a qual, a partir do século XI,
reconstruiu amorosamente as lições do Direito Romano hauridas nas matrizes do Corpus Juris Civilis de Justiniano. Felizes tempos aqueles em que o
povo eternizava na praça pública figuras de jurisconsultos, ao lado de santos e
de heróis! É que a humanidade, na sua constante aspiração de liberdade e
igualdade, sentia que os glosadores medievais, como Irnério, Accursio e
Odofredo, estavam lançando as bases de uma nova ordem social, legítima,
porque fundada na constante tentativa de realizar o justo. Foi na mesma
época que, da alma popular, brotaram os cantares dos trovadores, intérpretes
espontâneos de sua gente, preparando a emergência das línguas novilatinas,
flores do Lácio ainda incultas, mas destinadas a resplandecer na poesia lírica
de Petrarca, nas éclogas de Garcilaso de la Vega, nos ensaios de Montaigne,
ou na epopeia de Camões.
Perdoai, senhores, se, com certo artifício de bacharel, estou reivindicando para as Letras Jurídicas não os puros valores estéticos dos poemas ou
dos romances, mas apenas a humilde função dos alicerces que somente existem para bem servir. Nem seria por outra razão que as portas desta
Academia se abrem, periodicamente, para acolher juristas, desde os fundadores, como Clóvis Beviláqua, até Pontes de Miranda, que hoje festivamente recebemos, passando por uma plêiade tão grande de diplomados em leis,
cujos valores se projetaram nas mais diferentes manifestações do espírito,
que incorrem em graves erros e lacunas aqueles que pretendem escrever a
História da Cultura brasileira, fazendo abstração de nossas Faculdades de
Direito tradicionais.

* Divina Commedia, Inf., XXXI, 136.
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DOIS AMIGOS
A Hermes Lima, cultor da Ciência Política e do Direito, sociólogo e
ensaísta de excelsos méritos, ligam-me linhas afetivas que remontam à minha
juventude, quando, entre surpreso e arrogante, ainda nos bancos da
Faculdade de Direito de São Paulo, dele recebia o convite para lecionar latim
e Literatura latina, talvez no primeiro curso destinado a preparar jovens para
exames vestibulares. Foram três anos de convívio, ao lado de Alfredo Ellis, o
historiador e antropogeógrafo, três anos em que mais aprendi do que ensinei.
Aprendi com Hermes Lima a arte de não ostentar ciência como condição
essencial à sabedoria; dele recebi o sereno contemplar dos fatos e dos
homens, com aquele seu sorriso aberto que era como que uma ponte estendida à compreensão.
Quando inesperadamente nos deixou, foi parte de minha existência
que partiu com ele, como bem o soubestes retratar nos belos versos em que
confidenciais:
À medida que os anos passam, cresce,
alteando-se, junto a nós, como um suave abrigo,
num obscurecer de céus em que anoitece,
aquele algo de nós que morre em cada amigo.*

A um amigo sucede outro amigo; a um jurista, outro jurista. Nossa
amizade, Sr. Pontes de Miranda, é quase tão antiga, pois, mesmo antes de
contarmos com a vossa prestigiosa presença em São Paulo, no 1.º
Congresso Internacional de Filosofia realizado no Brasil, como parte das
comemorações do IV Centenário da Cidade, já compartilhara dos valores de
vosso espírito, desde os aforismos da Sabedoria dos Instintos e da Sabedoria
da Inteligência até o monumental edifício jurídico que viestes construindo,
pedra por pedra, livro sobre livro, com tal dedicação e desvelo que por certo
vos cabem, mais do que a qualquer outro, os versos de Castro Alves, o
patrono de vossa Cadeira:

*Obras Literárias, Rio de Janeiro, 1960, p. 471.
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Quando ante Deus vos motrardes
Tereis um livro na mão:
O livro – esse audaz guerreiro
Que conquista o mundo inteiro
Sem nunca ter Waterloo.

AS CONVICÇÕES DO SÉCULO XIX
Quem, ao dedicar-se à Jurisprudência, desde a década de 1920, não
encontrou em vossos livros manancial inexaurível de doutrina, abrindo caminhos insuspeitados à experiência jurídica ou política de nossa Pátria?
Ainda há pouco tempo, convidado por Mano Rotondi, o venerando
mestre da Universidade de Pádua, para traçar o panorama da Ciência Jurídica
brasileira nos últimos cem anos, tive a oportunidade de assinalar a vossa decisiva presença em quase todos os quadrantes do Direito. Não creio seja esta
ocasião adequada para analisar quanto contribuístes para a renovação de
nosso saber jurídico, bastando salientar que, se com a obra clássica sobre o
Habeas Corpus soubestes dar consistência dogmática à defesa dos direitos
fundamentais do homem, com as demais colocastes nossa cultura jurídica no
mais avançado posto da tradição do Ocidente, desde os domínios do Direito
Constitucional aos do Processual, do Civil ao Mercantil, do Internacional
Público ao Privado.
A mim, particularmente, logo no início de meus estudos, já tocados
pelo sortilégio da Filosofia, os que mais me seduziram foram os vossos livros
Sistema de Ciência Positiva do Direito, Introdução à Sociologia Geral e
Introdução à Política Científica.
Mal saídos de uma Conflagração Universal, que iria pôr fim a todo um
ciclo de Cultura fundada em desmedida crença na capacidade criadora dos
indivíduos e nos poderes demiúrgicos da Ciência, ainda continuamos, por
algum tempo, tanto no Brasil como no resto do mundo, alimentando a ilusão

* Espumas Flutuantes, in Obras Completas. Rio de Janeiro, 1921, Vol. I, p. 310.
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de podermos manter intocáveis os antigos ídolos que haviam encantado as
gerações de Spencer e de Renan. As épocas históricas são dominadas por
natural força de inércia, e, mesmo quando o tufão das guerras e das revoluções varre a face da Terra, custa a se recompor, segundo novos lineamentos, a
realidade abalada pelos cataclismos sociais que, inesperadamente, cavam brechas e abismos na convivência humana.
Mesmo em tais crises de estrutura, por mais que lancemos olhares perscrutadores e angustiados, tentando romper os mistérios do futuro, jamais nos
libertamos das raízes que nos vinculam ao passado. Somos, queiramos ou não,
como o pressentiu o gênio de Nietzsche, os eternos portadores do cadáver de
nós mesmos ao cimo da montanha, o cadáver das velhas crenças que formam
parte essencial de nosso ser, de sentimentos arraigados que pesam como capa
de chumbo embaraçando a compreensão dos novos tempos.
Destarte, como seria possível não compreender o sentido da obra que
escrevestes por ocasião do primeiro centenário da Independência do Brasil,
quando fomos naturalmente levados a fazer o balanço de nosso passado, em
visão de futuro? Não foi por acaso que o ano crucial de 1922 acusou um
saldo, à primeira vista minguado, mas do mais alto alcance nos planos político e artístico, com os movimentos da Semana de Arte Moderna e do
Tenentismo, duas formas distintas mas convergentes de descobrir o Brasil.
Não podemos olvidar que é também do mesmo ano o vosso Sistema de
Ciência Positiva do Direito, destinado a rasgar novos horizontes à vida jurídica nacional, o que demonstra a sincrônica solidariedade dos valores em cada
ciclo cultural.
Focalizada a essa luz, sem o anacronismo perigoso de projetar para o
passado as perspectivas do presente, a vossa obra maior de 1922 oferecia à
meditação brasileira admirável panorama da cultura jurídica do século XIX,
a qual, na realidade, só começa a perder substância a partir da Primeira
Guerra Mundial.
Se é certo que ainda vos mantínheis apegado a verdades consideradas
definitivas, mas que hoje sabemos também relativas e provisórias, tais como a
da universalidade do princípio de causalidade ou o primado do método indutivo; se ainda vos fascinava a ideia do progresso ilimitado, baseado nas leis
científicas de pretensa objetividade isenta e transpessoal, já era um grande
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passo reconhecerdes o caráter estatístico das leis e a lacunosidade dos ordenamentos legais, reivindicando mais autonomia aos juízes no ato de julgar,
como condição de justiça concreta.
Fostes, com efeito, o primeiro a empunhar, no Brasil, a bandeira da
Livre Investigação do Direito, desde que lastreada em adequados conhecimentos sociológicos; e o fizestes com o entusiasmo que animou a geração que
assistia ao declínio da Belle Époque, reclamando a supremacia dos fatos
sociais perante a presumível plenitude hermética dos códigos.
Filho da Escola do Recife, como com acuidade o advertiu Clóvis
Beviláqua, comungastes com Tobias Barreto em veneração talvez desmedida
pela cultura germânica. Era com incontida alegria de descobridor de novas plagas que fazíeis a enumeração das novas teorias que deveriam nortear o Direito,
dando valor de “princípios”, equiparáveis aos das Ciências Naturais, às diretrizes traçadas por von Büllow, Zitelmann ou Sternberg, princípios esses aos
quais vossos discípulos acrescentaram, depois com igual deslumbramento,
aureolando-os com o vosso nome, outros mais, como o do “espaço social”, da
“integração dos círculos sociais” ou da “diminuição do quantum despótico”.
Seria enlearmo-nos numa crítica externa infecunda lembrar que a
Teoria do Conhecimento, em nossos dias, já superou asserções ilusórias do
Cientificismo Oitocentista, mostrando quão relativa é a objetividade das chamadas Ciências Exatas, e que, bem longe das certezas inabaláveis, o que caracteriza o saber científico o reconhecimento de sua constante refutabilidade crítica, através de renovadas tentativas e testes experienciais.
Verdade é, porém, que, se vos empolgavam os triunfos das Ciências
Positivas, tivestes o mérito de não vos deixar seduzir pelas soluções unilaterais
ou monocórdicas que erigiam, ora a Física, ora a Matemática, ora a Biologia, em
modelo exclusivo da Realidade, talvez porque o hábito da Jurisprudência nos
leva, a nós juristas, a uma compreensão unitária e orgânica da vida e do mundo.
O DESAFIO DA REALIDADE
A “Realidade”, palavra que significativamente sempre grafais com maiúscula, foi e talvez continue sendo o vosso tormento, a esfinge que vos devora, ou,
consoante vossas próprias palavras, “a sibila de matéria e de espaço”.
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Espírito essencialmente positivo, vinculado ao mundo da causalidade e
do factual, nem por isso vos contentais com a fácil redução do real à trama
tentadora das aparências ou de meros símbolos linguísticos. Se tudo são relações, não vos iludis confundindo o que nossos sentidos nos oferecem com o
“Real em si”. Eis uma afirmação que a alguns parecerá estranha, sobretudo a
quantos vos apresentam como adepto ortodoxo do Neopositivismo, para o
qual seriam desprovidas de sentido, porque não suscetíveis de verificação analítica ou empírica, todas as asserções de natureza metafísica sobre o ser em si,
ou os valores fundantes da Ética.
Ainda agora, ao rever vossas obras principais, desde os escritos da
juventude até os mais recentes pronunciamentos, vi confirmado o vosso persistente reconhecimento de que a rede objetiva das relações, tanto no mundo
físico como no mundo moral, submetidos ambos às mesmas leis universais,
não exclui, mas antes exige, a “existência” (o termo é vosso) de “algo” que se
furta e se furtará sempre à nossa capacidade cognoscitiva.
De Sabedoria da Inteligência destaco alguns tópicos elucidativos desse
vosso realismo fundamental, cujo pressuposto é o “ser em si” que recua à
medida que a Ciência avança, sem que esta jamais logre decifrá-lo por inteiro:
As relações são reais. Não há realidade que não sejam relações. [...] Por
mais relativistas que sejamos, não devemos e não podemos excluir a coisa em
si [...] Ninguém jamais viu o fundo dos vulcões, mas ele existe [...] como existe a coisa em si [...]. No final todos têm razão: cantorianos e pragmatistas,
idealistas e empiristas, o Monismo e o pluralismo, “porque o mistério das coisas é o uno no múltiplo”.

e, finalmente:
a Metafísica toca com as suas mãos imensas, com os seus milhares de tentáculos, toda a periferia do objeto: a sua afirmação é toda a “esfera” da verdade.
Mas não “penetra” a coisa: os dedos só sentem a superfície, o que está por
fora ou o que a Ciência, para ver, dissociou e discerniu (Obras Literárias, cit.,
pp. 148, 151, 152, 156 e 163).
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Os mesmos ensinamentos, com mais rigor técnico, vemo-los repetidos
em Sistema de Ciência Positiva do Direito, onde reiterais que “não há dúvida
que é impossível elidir a coisa em si”. No vosso entender, “o terror e a hostilidade à coisa em si é em grande parte o apego à crença vulgar, ao dualismo
do senso comum, criador da epistemologia conservadora”. Como se vê, o
Monismo científico, em virtude de sua pluralidade imanente, não vos leva a
repelir, como destituído de sentido, o problema da “face oculta do Real”.
Com base no princípio do “plurimo no uno”, a concepção unitária do cosmos não exclui, como se vê, mas antes postula o “ser em si”, como tema de
inevitável Ontologia. (Op. cit., Vol. I, pp. 6, nota 1, e 121 e segs.).
Dir-se-á que, com o volver dos anos, abandonastes essas teses que,
mutatis mutandis, seriam redutíveis às do “realismo crítico” que, conscientemente ou não, está implícito em todas as investigações do empiriocriticismo
de Mach, Cornelius e Avenarius, os autores mais presentes em vossas páginas
filosóficas da década de 1920, mas não é o que acontece.
Se lermos, com efeito, com a devida atenção, a monografia que, consoante consta do Prefácio, sentistes a necessidade de escrever, em 1937, O
Problema Fundamental do Conhecimento, fácil é perceber que, ao contrário
de afirmações correntes, aceitastes com reservas as afirmações que brotavam
do “Círculo de Viena”, com Wittgenstein, Schlich e Carnap à frente, bem
como os ensinamentos de Bertrand Russell e seus continuadores.
Fácil é compreender o vosso entusiasmo quando, após eclipse de mais
de 20 anos, durante o qual haviam predominado as ideias intuicionistas de
Bergson ou do pragmatismo anglo-americano, podíeis ver jorrar, novamente,
das fontes vivas da experiência um novo fervor em prol de teses tão caras ao
vosso espírito, quanto à necessidade de um pensamento essencialmente vinculado às ciências empírico-positivas ou confundido com as Ciências mesmas!
Quero aqui sublinhar, antes de mais nada, a modernidade dos conhecimentos revelados nas pesquisas gnoseológicas, que então realizastes ao nível,
das mais recentes e decisivas disputas em curso na Europa ou na América do
Norte, desde as investigações fenomenológicas de Husserl até as contribuições da Nova Lógica ou da Teoria da Linguagem. Não incorrestes, em suma,
no equívoco de tomar nuvem por Juno, enamorando-vos por figuras secundárias como a de Ludwig Noiré, que fora o encanto e o pecado de Tobias
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Barreto, mas soubestes assumir posição própria perante o que havia de mais
representativo nos debates epistemológicos de vosso tempo. É esse um traço
que merece ser assinalado em vossa produção científica: a atualidade da informação essencial, quer se trate de Filosofia, de Política, de Sociologia ou de
Direito, orientação que passou a predominar cada vez mais na Cultura brasileira, corrigindo-se aquele vazio de gerações a que se referia Sílvio Romero,
quando anunciávamos como novidades de última hora teorias já superadas, há
muito tempo, em suas fontes inspiradoras...
Volvendo, porém, à linha central de vosso pensamento, se a vossa
Teoria Fundamental do Conhecimento, entendida como Teoria da Ciência,
assume certo ar de autossuficiência, sob as vestes modernas da linguagem neopositivista, não vos deixastes, no entanto, seduzir pelo “fisicalismo” do primeiro Carnap, assim como vos pareceu que no logicismo de Schlich se ocultavam resquícios de idealismo: antecipando-vos, de certa forma, às mais atuais
posições neopositivistas, continuastes fiel às linhas de um realismo crítico
assente em novas bases. Chegastes mesmo a reclamar uma nova Ontologia,
não como teoria clássica do Ser, mas como estudo das estruturas do Real,
muito embora reconhecendo a inviabilidade de penetrar-lhe a natureza íntima
(Op. cit., p. 41, nota, e p. 49). Poder-se-ia afirmar que o que vos separa dos
analistas da linguagem ou do logicismo matemático, cujos altos méritos a
todo instante proclamais, é, em suma, a vossa convicção de que não se podem
conceber relações que não sejam “relações reais”. No fundo, poderíeis concordar com o espírito sutil de Paul Valéry quando nos adverte sobre a ilusão
de contrapormos ao Real as aparências, pois, “bien vite, on vient à penser que
ce Réel ne vaut mieux que ses apparences”, e que “le mépris du Réel suit
immediatement le mépris le l’apparence – comme le corps suit son ombre”
(Cahiers, Paris, 1973, I, p. 502).
É claro que vosso pensamento adquire novos contornos, em 1937, mas
o vosso realismo essencial persiste até se converter, na referida monografia,
numa teoria sistemática sobre o jecto. Que é jecto? À primeira vista, parece
que tudo se reduz a um signo linguístico, mas, a bem ver, o que reiterais é a
referência imprescindível à “Realidade em si”, oculta, pressuposta tanto
naquilo que é asserido pelo “sujeito” como naquilo que é captado do “objeto”. Como ponderou Djacir Menezes, o jecto é o que escapa às garras apreen1005
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soras de nosso poder cognoscitivo, o “inefável” de Hegel, o “incognoscível”
de Spencer, mas, julgo eu, é sobretudo, a “coisa em si”, que, nos escritos juvenis, quisestes transladar do plano transcendental, em que a situara Kant, para
o plano empírico, no qual indefinidamente avançam as pesquisas científicas
do Real que, consoante acentuais, “é um deus, e, como todos os deuses, invisível e absoluto” (Obras literárias, cit., p. 29).
A bem ver, dais às crenças da mocidade vestes mais adequadas aos
novos tempos, mas são roupagens que não logram encobrir a antiga ansiedade, a nudez de nossa insuficiência perquiridora, a incapacidade irremediável
do homem perante a essência última das coisas, o que, de início, vos fazia
oscilar da finitude à infinitude, até uma confissão inesperada: “É temerário
negar a Deus [...] De minha parte não posso não crer: é impertinente a frequência com que O vejo em meus caminhos” (Obras Literárias, loc. Cit.).
Impossível vos parece, portanto, contestar que, além da rede de relações, que as percepções sensitivas vão tecendo, resta sempre algo de intocável
e de inatingível, fechada ao homem a via das essências. Daí ser a vossa Teoria
Fundamental do Conhecimento, em seu sentido predominante, um diálogo
com Edmund Husserl, o qual, tentando superar Kant nas linhas de um novo
platonismo visara a alcançar o eidos, a essência da Realidade. Não obstante
vosso acordo com o mestre da Fenomenologia quanto à necessidade de “volver as coisas mesmas”, reconhecendo que “perceber é perceber algo” (Op. cit.,
Porto Alegre, 1937, p. 63), reiteradamente contestais a posição husserliana,
de cunho idealista, sustentando uma solução que, em última análise, se mantém fiel à Filosofia metaempírica de Mach e Avenarius. Trata-se, como se
percebe, de assunto que deveria merecer mais atenta e demorada análise por
parte de nossos estudiosos das ideias, mas que não se harmoniza com a natureza deste nosso encontro, onde a Filosofia pura pode parecer conviva petulante e intruso...
UM ROMÂNTICO DO NATURALISMO CÓSMICO
É possível, meu caro Pontes de Miranda, que, a esta altura, já estais
estranhando a imagem que faço surgir de vossos escritos, bem diversa da rígida catadura que, em geral, se tem de vossa posição científica, tão habituados
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andam quase todos com os contornos castigados, para não dizer, retorcidos
de vosso estilo, mais preocupado com “a verdade fática” do que com o adorno da frase.
Talvez, causará maior surpresa se vos disser que, indo ao fundo de
vosso sistema de ideias, todo alimentado de aparente positividade estrita, descubro um romântico da universalidade cósmica, segundo o princípio que
enunciastes nas obras juvenis, e viestes confirmando pelo tempo afora: “a verdade do uno no múltiplo”. Estais convicto de que, na “peregrinação sacra”
dos “exploradores da Natureza”, a harmonia só existe no “Real em si” e que,
feitas as contas, o não conhecido é a razão última de nossa paixão de conhecer, tanto assim que não vos conformais com o “ignorabimus” desconsoladamente proferido por Du Bois-Reymond. (O Problema Fundamental do
Conhecimento, cit., pp. 29 e segs.).
Ora, o Direito, em vossa teoria, não é senão um momento da harmonia
cósmica, até o ponto de afirmardes que há sempre um aspecto jurídico em
todos os seres do universo. Vossa afirmação é, nesse sentido, peremptória,
bastando para comprová-lo uma única citação: “Quando o mineral se cristaliza em poliedros”, escrevestes, “há certo ritmo que, se não é o nosso direito,
deve ser algo de vivo e de natural como ele” (Sistema, cit., vol. II, p. 84).
Por essa razão, o Direito não vos parece ser “fenômeno peculiar ao
homem, e nem mesmo ao mundo orgânico” [...] pois “podemos mostrá-lo
entre os sólidos inorgânicos (espaço euclidiano) bem como no mundo das
figuras bidimensionais”, por significar apenas um sistema de relações e de
conciliações, de composições de forças, ou, por outras palavras, uma expressão da lei geral de expansão e de adaptação que governa o universo. (Op. cit.,
Vol. II, p. 26 e passim).
No contexto dessa concepção cósmica, perguntar-se-á como é que,
apesar de todo vosso extremado amor pelo determinismo causal –, a tal
ponto que o Direito só pertenceria ao “mundo do ser”, e nunca ao do “dever
ser”, – toda a vossa obra jurídico-política possa ter como fulcro essencial a
ideia de liberdade.
É que em vosso pensamento atua outro “princípio”, não menos relevante, que é o da adaptação contínua dos seres ao processo evolutivo do Real,
até culminar na autoconsciência do homem, o que vos aproxima, penso eu, do
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conceito de liberdade de Spinoza, como “consciência da necessidade”, à
medida que esta vai sendo revelada, segundo seus nexos causais, graças à indagação científico-positiva da Natureza, cujos resultados espontaneamente se
impõem a todos os espíritos.
Em vossa concepção, a evolução universal atinge o seu momento culminante com o advento do espírito como integração individual plena, quando o
homem torna “tudo o que é seu, objeto de sua posse”. Nessa ordem de ideias,
surge, em vossos escritos, a figura do Cristo, do “homem-deus”, como a plenitude da integração e da liberdade: “tudo nele está integrado, assim o dissestes, na sua divina humildade e todo ele entregue a si mesmo. Daí aquela estranha genialidade de ser sublime na fraqueza... Integrou-se, eis tudo” (A
Sabedoria dos Instintos, em Obras Literárias, cit., p. 54).
Não obstante essa visão panteísta (e que outro adjetivo poderia eu
empregar?) não falta em vossos escritos a atração rumo à transcendência, não
só pelo fato de ser pressuposta a “face oculta” das coisas no processo infindável do conhecimento, como também porque declarais que todas as verdades
se refletiram, certo momento, em Jesus, “como no espelho instantâneo da
Realidade” (Op. cit., p. 131).

NO JOGO DAS PERSPECTIVAS
Não estou certo, Sr. Pontes de Miranda, de ter conseguido oferecer
pálida ideia de todo o rico jogo de perspectivas que se projeta no decurso de
vossa longa e fecunda existência, nem penso poder sempre contar com a vossa
concordância, mas, no dizer acertado de Nicolai Hartmann, o drama de todo
escritor consiste em não lhe ser dado saber qual o sentido mais profundo e
duradouro de sua própria obra.
Está na moda remontarmos aos escritos da mocidade para melhor compreendermos a imagem dos autores, tendo tido sucesso a descoberta do
“jovem Hegel” ou do “jovem Marx”. Fui atraído a ver no “jovem Pontes de
Miranda” a raiz do batalhador que se espalma nas monografias jurídicas e na
recém-publicada. Democracia, Liberdade, Igualdade, na qual a conquista dos
valores mais altos da cidadania avança pari passu com as crescentes realizações
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das ciências positivas, o que vos leva a enaltecer o papel da educação do povo
como condição primordial à vida democrática. Nem vos falta, perdoai-me se
vos digo, o exagero de vincular, por excessivo apego intelectualista, os males
dos regimes autocráticos de nossa época à Filosofia intuicionista de Bergson,
em cujas lições outros juristas se inspiraram para captar a Justiça em sua pureza nascente...
Sei que jamais quisestes pactuar, um instante sequer, com qualquer
compreensão jurídica de tipo emocional, tão profunda é vossa crença no encadeamento do universo segundo leis quantificáveis. Em vossos ensaios juvenis
já se encontra, com outros ritmos, a mesma concepção cósmica que sempre
animou vossa atividade intelectual. Só que, nas meditações de adolescência ou
da primeira juventude, noto mais audácia e fantasia, achegadas ao gênio de
Nietzsche, cuja presença me parece marcante em vossos aforismos, mesmo
quando radicalmente vos afastais dele.
A escolha mesma do aforismo para expressão do pensamento é de
incontestável inspiração nietzscheana; aceitastes, com galhardia, o risco das
sentenças atômicas e conceituosas, que tanto se prestam a revelar a pérola de
uma ideia criadora encastoada na ostra da frase, como para ocultar a pedra
dura de um dogma.
Em vossos aforismos, que mereceram elogios encomiásticos de João
Ribeiro e justo galardão desta Academia, vossa cosmovisão é a da natureza
que progressivamente se autorrevela, graças ao constante esforço humano de
perquirir e conhecer, até surgirem o gênio, o sábio, o profeta, o super-homem, personagens que, a todo instante, ressoam em vossas sentenças, confirmando amorável convívio com as obras aliciantes de Nietzsche. Ama-se também por contrastes...
Tudo vos parece governado pela “Energia” primeva, a qual ordena o
mundo infindável das relações naturais e humanas segundo leis de simetria e
adaptação. É a “Energia” que colocais no princípio de tudo; não o “Verbo”,
que é a palavra absoluta e transcendente; nem a “Ação”, que é o impulso criador nos horizontes do poder humano. A “Energia”, ao contrário, é o princípio do Todo englobante, cujo conhecimento, jamais concluso, se impõe
como dever e missão irrenunciáveis aos seres humanos, sujeitos às leis do universo, as mesmas para os insetos e as estrelas.
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Se vos mantivestes fiel, de maneira geral, a tais premissas, podemos,
contudo, observar mutações naturais em vosso pensamento, vinculadas às
vicissitudes sociais e históricas de nosso atormentado século. Não ignoro que,
na 2.ª edição de vosso Sistema, julgais poder confirmar, serenamente, o já
pensado e escrito meio século antes (Op. cit., 2.ª ed., 1972, Vol. III, p. 317)
mas, se a linha essencial de vosso pensamento se mantém inalterada, não
posso deixar de observar compreensíveis mudanças, mesmo porque não transitamos pelo espaço social, passando de um a outro “campo de energia”, distintos apenas por diferenças de graus, num cenário neutro e homogêneo, mas
participamos, antes, racional e emotivamente, de um mundo concreto de exigências vitais, contrastantes e imprevisíveis.
Assim é que o vosso entusiasmo juvenil pela “Livre Indagação do
Direito” não se consolida nas obras posteriores de jurista, nos clássicos
comentários às Constituições, ao Código de Processo Civil, ou no monumental Tratado de Direito Privado, cujos 60 tomos já bastariam para demonstrar
que, no que se refere à experiência jurídica, não somos um povo subdesenvolvido, verdade que merece ser assinalada, desde a produção genial de Teixeira
de Freitas.
Nada tenho a criticar-vos, por terdes reconhecido que, por mais que o
jurista possa e deva se valer das pesquisas sociológicas, econômicas, psicológicas etc., segundo dados objetivos colhidos nas relações factuais, jamais
poderá ele transpor, a seu talante, os horizontes fixados pelo sistema das
normas jurídicas, horizontes móveis, é certo, em função de renovadas exigências sociais, mas que excluem o arbítrio do juiz, tão condenável como qualquer outro arbítrio.
Na realidade, a Escola da Livre Pesquisa do Direito, como o assinala
Max Ascoli, representou uma ventania romântica que percorreu todos os quadrantes do Direito. Ventania benéfica que derrubou os ramos secos do formalismo jurídico imperante numa fase dominada pela compreensão individualista dos valores sociais; ventania que, sacudindo os troncos da Ciência
Jurídica, teve a virtude de fortalecer as raízes do Direito, dando início ao processo de sua crescente socialização. O Socialismo democrático, que pregais, e
que, segundo me parece, corresponde ao ideal da Democracia Social, ao
Estado de Direito entendido como Estado da participação e da justiça sociais,
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acha-se em sintonia com o vosso entendimento do Direito como processo de
constante adaptação e integração, visando a compor em unidade os “supedâneos fáticos” com as diretivas consagradas nas regras jurídicas, sempre em
busca da justiça que pretendeis possa e deva ser “concreta, social, verificável e
conferível como fato”.
Se abrandastes, por conseguinte, a rebeldia juvenil contra o mundo das
normas, embora reafirmando a natureza “factual” da Ciência Jurídica, distinta
da atividade dos aplicadores das regras, parece-me inegável que, a exemplo
dos mestres alemães que teceram nova Teoria Geral do Direito a partir do
Código Civil germânico de 1900, em igual tarefa hercúlea vos empenhastes,
elaborando poderoso trabalho hermenêutico sobre as bases de nossa Lei Civil,
de 1916. Não desejo passar, aqui, sem reparo, que nessa construção de teórico do Direito, atuastes com admirável rigor técnico, bem como com ampla
visão histórica, na qual soubestes reservar papel de grande relevo aos antigos
ensinamentos tanto dos jurisconsultos romanos como dos praxistas portugueses, os quais preferiam a concretitude do real aos enunciados puramente formais das normas jurídicas.
Mas, se algo de significativo me parece ter mudado em vossa compreensão de jurista, como fruto de diuturnas e desveladas experiências, penso
que em outros pontos renunciastes também a certas afirmações da juventude
de cunho arrogantemente varonil. Estou certo de que não diríeis mais, nos
dias de hoje, que a mulher é simples reflexo da idealização que dela faz o
homem que a ama; nem que a mentalidade feminina “consiste em simples
jogo, mais ou menos ardiloso, de imagens e vãs mundanidades”. Nem tampouco correríeis o risco de asseverar que Eva “não foi feita para o Paraíso,
mas para ser expulsa...” (A Sabedoria dos Instintos, em Obras Literárias, cit.,
pp. 57 e 59).
Paladino ardoroso dos direitos humanos, aprendestes que, afinal, em
matéria de sexo, tudo nos une e nada nos separa... inclusive no plano dos
méritos, das prerrogativas e dos deveres: é essa a lição que, inegavelmente,
brota de vossos livros, a partir da maturidade.
Ai de nós se não tivéssemos a oportunidade e o encanto de alterar
ideias e sentimentos, captando no humus da vida humana a inspiração de
renovadas perspectivas!
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É com essa bagagem cultural multiforme, que, esta noite, a nossa
Academia vos recebe. Filósofo, jurisconsulto, sociólogo, ensaísta e poeta, por
duas vezes laureado por esta Casa, por três vezes batestes à sua porta, e, por
fim, foi ouvido o apelo do Don Juan que, certa feita, enxergastes em todo
descobridor da Natureza e da vida, em todo aquele que, no ardor da conquista, sabe aguardar paciente, a resposta oculta no âmago dos seres.
Ninguém entra tarde em nossa Confraria, mas sempre a seu tempo e à
sua hora, e, incontinente, o tempo retroage ao instante do nosso primeiro ato
criador. No vosso caso, Sr. Pontes de Miranda, podeis relembrar, para vaidade recíproca, o que escrevestes, pouco mais que adolescente:
“Na história da inteligência, os últimos lembrados são os mais gloriosos. Glória que tarda é maior, porque exigiu mais altos espíritos que a pudessem sentir e proclamar.”
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Sessão solene extraordinária
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I
DISCURSO DO SR. OTTO LARA RESENDE

Não é sem ponta de temor que ingresso na Academia Brasileira. A
Cadeira que me toca é das mais ilustres. Fundada por Oliveira Lima, seu
patrono é Varnhagen. A Academia não tem Cadeiras cativas, que se transmitam segundo uma linha única de afinidade. Assim pensavam Machado e
Nabuco, duas das minhas primeiras e mais fiéis admirações. Num País de
poucas instituições, e num País que a elas tem pequeno ou nenhum apego,
a Academia vai sendo um milagre de continuidade, a caminho do seu primeiro século.
Ao contrário de outras, a Cadeira 39 tem mantido, sucessivamente, a
sua vocação. Interrompeu-a em parte o antecessor imediato, jornalista por
excelência. Ao receber Elmano Cardim, disse Levi Carneiro: “Contrariando
certa tradição acadêmica, de significado primoroso – um historiador não
sucede a outro historiador, nem a um poeta outro poeta – tem persistido a
Academia em reconduzir, nessa Cadeira, um historiador após outro historiador. Convosco se quebra essa norma e se restabelece a tradição.”
Entre a História e o Jornalismo, há uma comunhão que dispensa prova.
Ambos debruçam-se sobre a realidade, com espírito de pesquisa, de objetividade e de fiel interpretação. Já se disse que o jornalista é o historiador à queima-roupa. A História, como o jornal, não dispensa a liberdade. Ninguém
pode considerar-se livre se não houver liberdade de imprensa, porque a liber1015
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dade de imprensa acarreta, desencadeia e garante a liberdade política em toda
a sua plenitude.
Não seria oportuno nem teria eu autoridade para aqui discorrer sobre
os que me antecederam. Todos têm sido estudados de forma competente.
Sobre o patrono Varnhagen, ocupou-se por várias vezes José Honório
Rodrigues, em particular em seu livro História e Historiografia.
Sobre Oliveira Lima, figura sedutora, estilo fascinante, muitas vozes se
pronunciaram. Bastaria mencionar o que sobre esse “Dom Quixote Gordo”,
na expressão de Gilberto Freyre, escreveu outro pernambucano – Barbosa
Lima Sobrinho. Historiador, diplomata e memorialista, escritor em suma,
Oliveira Lima foi também, e profundamente, jornalista.
Não seria fácil, de resto, dizer quem, nesta Casa, a começar do primeiro
Presidente, até Vossa Excelência, Sr. Austregésilo de Athayde, não foi ou não
é jornalista. Talvez Alberto de Faria, que sucedeu Oliveira Lima, com a merecida admiração que despertou o seu Mauá, esse “Caxias de nossa unidade econômica”, na feliz expressão de Tristão de Athayde.
Jornalista e professor, Rocha Pombo, trabalhador infatigável, está
incorporado à nossa história do Simbolismo. Seu dramático itinerário pessoal
é bem representativo da luta de quem no Brasil se decide a fazer vida intelectual: “A pobreza tem delícias que a opulência não conhece” – escreveu todavia sem amargura, antes com um toque de humildade.
Sobre Rodolfo Garcia, que ainda cheguei a conhecer, na Biblioteca
Nacional, depuseram, entre tantos outros, Josué Montello e Francisco de
Assis Barbosa. Discípulo de Capistrano, Garcia foi um modelo de honradez
intelectual, de erudição, de paciência e de obstinado devotamento ao Brasil.
Nesse marcante traço do culto ao passado, do amor do Brasil, o Brasil
de sempre, de hoje e de amanhã, é nessa nota permanente, é aí que está o fio
invisível que passa pelos sucessivos titulares da Cadeira 39 e a todos os une e
junta no teimoso empenho de amar e engrandecer a Pátria a que pertencemos.
Com espírito de humildade e de cooperação, sinto-me honrado no
caminho de tão alta linhagem. Inicio o rito acadêmico sem que deva abrir
mão do que tenho sido e do que sou. Muitas vezes já se disse que esta é a
Casa da Liberdade. Ninguém aqui se aliena, ou faz o que não quer. A
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Academia não implica o academicismo. Onde não acrescenta, em compensação nada tira.
Mentiria, porém, se não dissesse que o peso das convenções intimida e
pode mesmo aterrorizar. Uma dessas convenções é este fardão, de que se tem
falado muito mal – e dele felizmente se fala mais mal aqui dentro da
Academia do que lá fora, primeiro porque é aqui dentro que o sofremos e,
segundo, quem sabe, porque também seja verde, como as uvas de La Fontaine.
Manuel Bandeira, que só o envergou duas vezes, na própria posse e na recepção a Afonso Arinos, chamou-o “aurisplendente”; e nele não se sentiu – é o
Poeta quem o diz – “glorioso itinerante ad immortalitatem, mas como um
daqueles batráquios ‘chamarrés de pustules’ do Chantecler de Rostand”.
Não sei eu como me sinto, ou como deva me sentir. Para ser sincero,
totalmente sincero, no modesto horizonte de minha vida, não se tinha desenhado, ambicioso, o “sonho” desta ilustre Companhia. A realidade impôs-se,
porém; paciência. Aceito o vosso gesto leviano e atencioso de acolher-me, sem
que tenha de renegar ou retirar qualquer palavra atirada contra as vossas, agora
nossas vidraças. É possível assim que, jovem, eu não tenha sido suficientemente
iconoclasta, pecado de que ainda posso, quem sabe, vir a recuperar-me.
Pertenço a uma geração que tem o privilégio de admirar a geração missioneira que a precedeu. Na obra demolidora da renovação modernista, pouco
ou nada ficou a nosso cargo. Na Academia já encontramos, reconciliados,
alguns dos grandes nomes de 1922, que a passagem do tempo só fez crescer
em nossa admiração. Esta é assim a Casa dos velhos amigos, a que se juntam
outros tantos, mais novos. A título de exemplo, permito-me citar quatro dos
que já se foram e deixaram marca indelével em nossa cultura: Manuel
Bandeira, José Lins do Rego, João Guimarães Rosa e Álvaro Lins. São também, como tantas outras, no plano pessoal, saudades insanáveis.
Senhores acadêmicos,
Récem-retirado do vosso convívio, o perfil de Elmano Cardim dispensa
retoque ou enfeite. Homem sereno, de trato afável e firme, jamais perdeu o
prumo com que discretamente impôs sua presença nos quadros da grande
imprensa e da vida pública. Sua vida decorreu sob o signo de uma qualida1017
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de-mestra: a coerência. Desde muito cedo, ainda adolescente, quando se iniciou como jornalista, virtudes e qualidades juntavam-se na justa medida da
moderação que tão bem casava com sua harmoniosa personalidade. Dessa
fonte provinha a natural elegância com que sempre se conduziu, num país de
temperamentos arrebatados, afeitos ao improviso e a fáceis emoções. Sempre
participante, nunca alheio, Elmano Cardim conservou impertubável o traço
da tolerância e da compreensão – reservado, sóbrio, polido.
O Jornal do Commercio foi dos poucos jornais por que não passei, em
minha já longa trajetória profissional. Talvez por isso pudesse machadianamente dizer que conheci Cardim de vista e de chapéu. Na verdade, conheci-o
de longa data e muitas vezes nos falamos, em encontros de rua, no acaso do
cotidiano. Nossa prática mais longa deu-se, porém, em Lisboa. Ciente de que,
como ele, eu não conseguia desprender-me do vício de ler jornais, Cardim vinha à tarde procurar-me para saber das novidades e tomar conhecimento do que
acontecia deste lado do Atlântico. No seu jeito macio, civilizado, sentava-se
às vezes ao lado da minha mesa e me pedia que o esquecesse, enquanto mergulhava na ruma dos jornais e revistas que eu lhe passava. Já afastado da direção do Jornal e distante do Brasil, em viagem de recreio, queria tudo saber
sobre a Pátria atribulada, vítima crônica de crise aguda. Sua atitude acolhedora, sua palavra prudente, sua larga experiência, tudo nos convidava a segurá-lo
para um dedo de prosa.
Moderado, mas firme, ou moderado porque firme, sabia divergir com
civilidade, a ponto de cativar o interlocutor que dele dissentisse.
Não tendo tido o privilégio de sua convivência no democrático exercício de confrades na mesma sala de redação, acertei com Odylo Costa, filho,
seu companheiro do Jornal do Commercio, uma conversa que me desse de
Elmano Cardim uma visão humana e profissional. Jornalista como Cardim,
seu amigo de toda a vida, enriquecido com um roseiral lírico intimamente
ligado ao seu cárater afetivo, Odylo, convidado para sempre, partiu sem que
tivéssemos podido realizar o nosso projeto. Nem por isto devo omitir aqui a
fraterna homenagem que lhe devo, por ter sido o cireneu indormido do displicente candidato que afinal se elegeu e ora aqui se encontra, para vossa e
minha surpresa.
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Quando pleiteou na Academia a Cadeira a que lhe dava direito o seu
mérito, Odylo foi visitar o velho amigo Elmano Cardim, no cumprimento de
um rito que inibe certos candidatos e lhes aparece como insuportável via crucis, mas que também pode ocultar agradáveis surpresas, encontros e reencontros que consolam, nestes tempos de tão pouca formalidade e de tanta solidão
e distância. Disse então Cardim a Odylo: “O meu voto é teu, mas te daria
com mais prazer a minha vaga, porque ficava tranquilo quanto ao elogio acadêmico que compete ao meu sucessor”.
Tendo conhecido e lidado com cerca de vinte Presidentes da
República, tal como ele próprio confessou, Elmano Cardim jamais quis ir
além do lugar que lhe coube, de sábio e leal conselheiro das horas difíceis e
tormentosas. Podia ter sido Ministro de Estado no governo do Presidente
Eurico Dutra, que lhe era reconhecido pela atitude que assumiu o Jornal do
Commercio sobretudo no desenrolar dos fatos que desaguaram no episódio
de 29 de outubro de 1945.
Nove anos mais tarde, depois do trágico suicídio de Getúlio Vargas,
Cardim exerceu junto ao Presidente Café Filho um papel que não seria excessivo chamar de histórico. Alçado pelo destino à posição com que talvez
jamais sonhara, Café daria a Cardim a pasta ministerial que ele escolhesse.
Ainda uma vez, porém, Cardim nada quis, para continuar o “redator de
banca” que, jovenzinho, com limitada experiência, incluindo sua passagem
por um diário dirigido por Rui barbosa, um dia entrou anônimo, em 1909,
na antiga sede do Jornal do Commercio, na Rua do Ouvidor.
Cardim parecia ter especial prazer em ocultar-se, ainda que se soubesse
que era redator de importantes matérias não assinadas. Assim se identificava
mais intimamente com o Jornal do Commercio. É possível, porém, que, com
o tempo, a quebra do anonimato não lhe fizesse mossa. Podia até ocorrer que
lhe caísse bem. Nos anos 1930, quando esteve no Brasil Robert Garric,
Elmano Cardim tomou-se de entusiasmo por sua pregação, numa prova de
fidelidade, jamais desmentida, à cultura francesa. Com isto, dava prova também de abertura e sensibilidade diante da questão social, na linha da Igreja e,
em particular, de Leão XIII. Cada conferência de Garric tinha, no Jornal do
Commercio do dia seguinte, no seu prestigioso Registro, minuciosa e perfeita
resenha. Ao passar pela Bahia em 1937, Cardim conheceu Afrânio Coutinho,
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que lhe mostrou a coleção de recortes do Jornal, com o esmerado resumo das
conferências de Garric, pronunciadas dois anos antes, em 1935. É o próprio
Afrânio Coutinho quem depõe: “Cardim ficou encantado e nunca mais se
esqueceu.”
Outros depoimentos haverá, no mesmo rumo. Está nas memórias de
Afonso Arinos de Melo Franco, em sua Alma do Tempo, um episódio que
convém recordar. Afonso tinha sete anos, em 1912, quando seu pai lhe deu a
ler a reportagem do Jornal do Commercio sobre as exéquias do Barão do Rio
Branco. Foi dos primeiros textos de que Afonso tomou conhecimento inesquecível. Aí estão os dois Melo Franco, pai e filho, Afrânio e Afonso, que
mais tarde passariam pela chancelaria a que Rio Branco imprimiu estilo e
prestígio perenes. Foi aqui na Academia que Afonso Arinos veio a saber, pelo
próprio Cardim, que a reportagem de 1912, caprichada, era da autoria do
jovem repórter que por merecimento viria a escalar todas as posições, até chegar a direção do Jornal.
Episódios assim não podiam deixar de falar à sensibilidade do velho
jornalista. Ainda anônima, sua pena granjeava respeito e admiração que resistiam à passagem do tempo. No jornal e no livro, na conferência e na conversa, Cardim está jungido à disciplina da sobriedade. Sua voz nunca se alteia;
tampouco suas palavras se perdem em floreios ornamentais. Era um ático.
Escrevia com clássica limpeza, um pouco por temperamento, um pouco por
imposição do ofício diário em que apurou a expressão enxuta e objetiva.
Se formos contar a colaboração anônima que deixou no Jornal do
Commercio, a obra de Elmano Cardim é volumosa e farta: não é pequena,
porém, a bagagem que traz seu nome. Seus livros e suas palestras estão diretamente vinculados aos valores e aos homens que, por toda a vida, dele mereceram reverência e inalterável apreço. Uma trindade santíssima tinha lugar de
honra em sua devoção de brasileiro: Rui Barbosa, Rio Branco, Joaquim
Nabuco. Invocou-os sempre, a eles sempre voltou, para fortalecer as convicções e o civismo que no seu coração nunca sofreram abalo ou desgaste.
Depositário de um tesouro que se confunde com a História do Brasil,
Cardim não deixou desmaiar sua confiança no Jornal do Commercio .
Cultivou-lhe minuciosamente o passado. Exaltou cada uma das figuras de
prol que por lá passaram, desde o fundador Plancher até Félix Pacheco. Seu
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interesse pela imprensa levou-o a pesquisas e estudos para além do Jornal.
Trabalhos como “Jornalistas da Independência” e “Justiniano José da Rocha”
são prova eloquente de que, na imprensa, através dos jornais, buscava entender a fisionomia do Brasil, sua alma profunda, a razão e o fundamento de
nossas instituições.
Cardim não tinha a “prosa grandíloqua” de Félix Pacheco. Escrevia em
voz baixa e se esmerava em viver na penumbra, na pauta que não comporta
dós de peito nem dissonâncias. Admirava, por contraste, os que pertenciam a
outra família espiritual. Não se cansava de louvar a “perfeição altissonante do
estilo sem par” de Rui. Suas letras, porém, estão mais próximas da vertente
machadiana, ainda que isentas de malícia e até de sense of humor diante do
nem sempre divertido espetáculo do mundo e dos homens. Cardim acreditava
piamente que o jornalista só se engrandece quando encontra sua hora e sua
vez no contexto histórico. Vinte anos antes ou vinte anos depois, sustentava
ele, Patrocínio seria ninguém, porque fora da exaltação da crise, sem a forte
causa que lhe reservou o destino, não teria topado com a oportunidade de sua
grandeza e de sua revelação. Sem essa insubstituível ocasião, ninguém chega a
ser alguém. Nítido, tal conceito a seu modo fatalista percorre toda a obra de
Cardim e talvez explique o meticuloso interesse com que, para além do
Jornal, se aplicava em domar por dentro e interpretar para fora os episódios
políticos e sociais de que foi testemunha. Não buscava por certo a circunstância para engrandecer-se, mesmo porque estava consciente de que os grandes
homens não são os que mandam, mas os que inspiram.
Senhores acadêmicos,
Tenho presentes, neste momento, duas autorizadas advertências. Uma é
de Pedro Calmon: “Considero que o pior discurso é o discurso longo.” A
outra é de Antonio Houasiss: “Em momentos assim, é mister ser breve.”
Entre tantas sugestões que recolhi no estudo da obra e da vida de
Elmano Cardim, uma só me parece impositiva, para não prolongar por mais
tempo o pesadelo desta posse. Refiro-me à sua permanente fidelidade ao
princínio da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento, da liberdade
de imprensa. Da liberdade. Não há, em sua obra de jornalista, um só momen1021
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to em que hesite. Tendo vivido duas guerras, com a subversão de tantos valores, um houve de que jamais descreu: “A liberdade deve ser uma religião em
nossos espíritos” – repetia com Croce, em 1943.
O grande advogado da liberdade que é Sobral Pinto, antigo colaborador do Jornal do Commercio, entreteve longo e diário convívio com Elmano
Cardim. É de seu “inesquecível amigo” que Sobral me fala em depoimento
epistolar inédito:
O seu espírito era eminentemente conservador e a sua grande paixão era o Jornalismo, mas o Jornalismo político, no alto e bom sentido. Cardim se identificava plenamente com a orientação do Jornal do Commercio, tradicionalmente
conservador, legalista, ordeiro e brasileiro. Cardim era um enamorado da inteligência e um entusiasta da Cultura debaixo de todos os ângulos. É claro que
para isso muito concorreu a tradição mais do que secular do Jornal do
Commercio. As ideias e o ponto de vista pessoal, Cardim os manifestava na
primeira Vária. Aí ele lançava, de maneira ordenada e em estilo austero, as
opiniões que manifestava nas conversas que mantinha com três ou quatro
amigos em cuja inteligência, cultura e critério acreditava. Posso afirmar, sem
receio de errar, que não tolerava nem a revolução nem a ditadura.

Perfil apolíneo, é o caso de perguntar se Elmano Cardim teve consciência da complexa e profunda transformação por que passou o mundo, e particularmente o mundo da imprensa, com o advento das novas e poderosas formas
de comunicação. Retirado da sua “banca de redator”, nunca se furtou a prestar
depoimento sobre a vasta matéria de sua experiência. Nos últimos anos, mais
de uma vez referiu-se à transformação de nosso tempo, em que seus olhos
pacíficos vislumbravam talvez contornos de uma convulsão, no permanente
“desconcerto do mundo” a que se referiu o poeta. Assim é que, no sesquicentenário do Jornal do Commercio, em 1977, dizia ele que neste meio século de
existência fora testemunha dos mais importantes acontecimentos que em nossa
terra e no mundo convulsionaram o universo, de maneira que “nestes próximos cinquenta anos se operassem maiores transformações do que em cinquenta séculos passados”. Viu a imprensa evoluir ou, se quiserem os saudosistas,
involuir, para popularizar-se. Acompanhou a decadência de muitos impérios e
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a ascensão de novos valores na comunhão dos homens. E como todos aqueles
que vivem muito – são ainda palavras suas – habituou-se a não se espantar
com o imprevisto, nem a discutir o imponderável. Fugiu ao inconformismo,
para não submergir ao pessimismo, que envenena, aniquila e mata.
Senhores acadêmicos,
Tinha eu dez anos, quando pela primeira vez fui apresentado à glória
literária em pessoa. Três anos depois, aqui viria sentar-se o mensageiro dessa
mitologia que embalou os melhores anos de minha vida. É ele hoje o decano
da Academia: Alceu Amoroso Lima. Pois deu-se o caso que Tristão de
Athayde foi a São João Del Rei, a 16 de junho de 1932, pronunciar a primeira conferência que ouvi em minha vida. Trazia o título de “As Repercussões
do Catolicismo” e começava por contar um episódio espantoso da vida, tão
cedo tragicamente encerrada, de Jackson de Figueiredo, de quem sou afilhado
de batismo.
Permiti assim, conduzido ainda pela mão de Alceu, que evoque minha
cidade natal, berço de tantos homens ilustres, a começar pelo Tiradentes, que
Varnhagen, em sua portentosa obra histórica, infelizmente não quis compreender nem exaltar. Muitos nomes podiam aqui estar, ou ter estado, honrando a cidade do brioso e iroso Alferes, ainda que esta Cadeira 39 se mantivesse fiel a esse ar de família que têm entre si os oficiais do mesmo ofício, no
caso os historiadores. Afinal, de Barroso, de São João Del Rei, é Basílio de
Magalhães. Como de São João é o fino poeta que celebra a encomendação
das almas e os templos barrocos de nossa terra – Altivo de Lemos Sette
Câmara, que lá está, fiel, “sob os perpétuos sinos de São João Del Rei”,
segundo a expressão de João Guimarães Rosa, que menino, Joãozito, lá estudou e lá foi aluno de meu pai. De São João Dei Rei é ainda a figura ímpar de
Gastão da Cunha.
Senhores acadêmicos,
Se é com prazer que evoco a passagem de nosso decano pela minha
infância, não é também sem uma ponta de encabulamento que me vejo na
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contingência de arrebatar das mãos de meu velho amigo João Cabral de Melo
Neto o cetro que até agora detinha, de benjamin desta Casa. Na altura em
que nos encontramos, temo ao menos por mim, que já não seja um cetro, mas
seja antes um cajado em que prestes se arrime a idade provecta a que todos
estamos condenados, a menos que optemos pela única sinistra alternativa.
Como a imortalidade não é patrimônio dos acadêmicos, mas da Academia,
resta-me a esperança de que a renovação se faça sempre sem precipitação e
sempre sem preconceito de qualquer espécie, inclusive sem o receio do que é
novo, como nova, sempre nova e inovadora, há de ser a juventude. Ao fim e
ao cabo, nem por ser, como é, permanente convite à meditação sobre a morte,
a nossa falaz “imortalidade” tem necessariamente de voltar as costas à vida.
Senhor Afonso Arinos de Melo Franco,
Vai longe o dia em que nos conhecemos. Num certo sentido, posso
dizer que herdei vossa amizade, ou que ela em mim ao menos se fortaleceu, a
partir do legado de vosso irmão Virgílio. Tendo iniciado a minha vida de
imprensa sob o estúpido constrangimento da censura prévia, não hesitei diante
da convocação que Virgílio nos dirigiu, a um grupo de jovens mineiros, para a
inesquecível aventura de editar com a cara e a coragem um jornal que tinha, ao
fim da ditadura estadonovista, o ainda hoje atualíssimo título de Liberdade.
A ração de liberdade que nos foi dada ao longo da vida não bastou para
saciar o nosso apetite, que continua fiel aos ideais da juventude. Para tanto,
bastaria reler hoje a Declaração de Princípios do Congresso de Escritores que
nos congregou em São Paulo, em fevereiro de 1945. Da minha parte, de bom
grado volto a assinar essa Declaração, magistralmente redigida por dois
expoentes da cultura brasileira: Prado Kelly e Caio Prado Júnior.
Foi aí, nesse Congresso, que conheci Francisco de Assis Barbosa, secretário da mesa, voz estentórica, e como eu por todo o sempre amarrado à
banca das redações, meu companheiro da vida toda. Sou-lhe muito grato por
mais uma vez paraninfar-me, na imposição do colar que enriquece a liturgia e
a tradição desta Casa.
A vós, Sr. Afonso Arinos, só me cabe dizer o que sabeis e o que sabe o
Brasil; que sois uma afirmação nacional em todos os planos em que atuastes.
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E que sois também, dos mais altos, legítimo representante dessa original cultura mineira, em que tendes mergulhadas vossas mais remotas e melhores raízes.
Ser fiel a essa Cultura, quero crer que é ser brasileiro por excelência,
isto é, defender a República e a livre cidadania; desejar que o Brasil faça um
dia, mais do que a reforma ortográfica, a grande reforma social que abrirá ao
povo o seu definitivo lugar de protagonista da história.
Estou muito agradecido a todos vós pela delicadeza de me terdes acolhido.
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II
RESPOSTA DO SR.
AFONSO ARINOS DE MELO FRANCO

Senhor Otto Lara Resende,
Não creio que na história da Academia Brasileira haja muitos precedentes para a situação em que me encontro, neste momento em que tenho a
honra e a alegria de saudar-vos. Na verdade, em duas cartas prementes, concitais-me “a deixar o novo acadêmico o mais possível de lado e, pretexto dele,
que não tem nenhuma importância (sic), partir para um pronunciamento”;
urgis que vos “deixe na confortável sombra”, sob o especioso pretexto de que
sois asmático e clamais “não, não, não abrir uma luz em cima” de vós, mas
“contribuir para um pronunciamento que, vossa pessoa à parte, possa ter sentido e atualidade”. Enleado por instâncias tão desusadas quão surpreendentes,
o pobre orador se veria na contingência singularíssima de, ao receber Otto
Lara Resende na Academia, não falar em Otto Lara Resende! E tão descomedido arranjo em nome de quê? Em nome de algo a que denominais enigmaticamente “o bom senso”.
O possível espanto provocado pelo choque entre causa e efeito, ou seja,
a invocação do bom senso como origem de sugestão aparentemente insensata
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merece decifração que a situe no austero e proclamado quadro da normalidade mineira.
Há muitos anos, em artigo para os Diários Associados, sob o título
“Minas e o Bom Senso”, eu já procurava desmitificar o famoso equilíbrio dos
montanheses. O artigo fez, obviamente, as delícias do diretor Assis
Chateaubriand, que nele se sentiu justificado e compreendido. Hoje tentarei
levar um pouco adiante a pesquisa esboçada naquele escrito de mocidade.
Nosso Mestre Aurélio, como sempre exato e próvido, auxilia a tarefa,
ao mostrar a diferença entre bom senso e senso comum. O bom senso é a
faculdade intuitiva de distinguir entre o verdadeiro e o falso, enquanto o
senso comum não passa da submissão às opiniões predominantes em determinada época. Donde se conclui que aquilo que ofende o senso comum pode
muito bem não violentar o bom senso. Essa explicação semântica que, espero,
terá a aprovação de Antônio Houaiss, desmancha a contradição, para tantos
marcante, na psicologia social dos mineiros. De um lado a prudência, a moderação, a reserva, o espírito conciliador, a fala matizada, a poupança e a matreirice do povo. Do outro lado a garrulice, o ímpeto, a inovação, a leviandade
criadora boquirrota dos seus líderes mais representativos.
O Tiradentes pregou a Independência e a República às escâncaras,
pelas ruas do Rio, pelas estradas da Mantiqueira, pelas ladeiras de Vila Rica,
a ponto de afugentar interlocutores cautelosos. O Aleijadinho, segundo seu
primeiro biógrafo, Rodrigo Bretas, era homem de “fala arrebatada e gênio
agastado... intolerante e mesmo iroso”, o que não impediu aquele Vulcano
convulso e disforme de dominar sempre seu gênio pela continuidade isenta da
criação. Bernardo de Vasconcelos, depois de comandar a insurreição parlamentar liberal, tomou subitamente as rédeas do carro do “regresso”, lançando
as bases do Partido Conservador. Teófilo Otoni, capitão da liberdade em
1842, saiu da prisão para lançar-se à conquista das selvas do Rio Doce e às
benesses da rusticidade pacífica. Cesário Alvim, na casa dos trinta anos, atirou-se como “um torpedo” (a expressão é de Joaquim Nabuco) contra
Cotegipe, a quem acusa de contrabandista. Na casa dos cinquenta, rompeu
com o seu próprio Partido Liberal e aderiu à República, no dia mesmo em
que os liberais chegavam ao poder com o Visconde de Ouro Preto. João
Pinheiro, fundador do Partido Republicano e constituinte da República,
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recolheu-se, antes dos quarenta anos, à sua olaria de Caeté, desgostoso com
um país onde “se cultiva a política pela política, na triste alternativa da demagogia sem fundo e do despotismo sem freio”. Juscelino Kubitschek, entre valsas e serenatas, viveu uma das mais estranhas aventuras pessoais no nosso
século, ao realizar no Planalto aquilo que Otoni tentara nas florestas. Carlos
Chagas intuiu a ligação entre a criança enferma, a casa de barro e o inseto
doméstico e, confundindo o conservadorismo científico, iluminou a origem
social da doença incurável de milhões de brasileiros. Nas Letras, Guimarães
Rosa, Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava, para só citar amigos e
companheiros de geração, domaram as rebeldes palavras e revelaram novos
caminhos para a exploração do mundo interior.
Desde muito tempo, o mineiro, como tipo humano, atraiu mais a atenção dos observadores do que a terra de Minas. Antes da Inconfidência,
Martinho de Melo e Castro, poderoso Secretário da Marinha e Ultramar,
escrevia o seguinte nas instruções dadas ao Governador Visconde de
Barbacena: “Entre todos os povos de que se compõem as Capitanias do Brasil,
nenhuns talvez custaram mais a se sujeitar e reduzir à devida obediência [...]
como foram os de Minas Gerais.” Antes da Independência, José Bonifácio
escrevia ao Príncipe D. Pedro, de partida para Minas:
Não se fie V.A.R. em tudo o que lhe disseram os mineiros, pois passam no
Brasil pelos mais finos e trapaceiros do Universo, fazem do preto branco,
mormente nas atuais circunstâncias em que pretendem mercês e cargos públicos e outros deitar poeira aos olhos de V.A.R. para se livrarem dos crimes e
atentados que cometeram.

Mas o severo julgamento do Andrada não correspondia à opinião de
outro sábio naturalista como ele, Saint-Hilaire, que assim se refere ao caráter
dos montanheses:
Nenhum povo tem, mais que os mineiros, tendência à religião sem fanatismo.
Ao mesmo tempo espirituais e refletidos, são levados naturalmente aos graves
pensamentos. Sua vida e seu caráter os dispõem a uma doce religiosidade. Os
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mineiros, em geral, são bem dotados pela Providência: que lhes deem boas
instituições e tudo se poderá esperar deles.

O Reverendo Walsh, pastor anglicano, capelão do embaixador inglês
Visconde de Strangford, visitou Minas no fim do Primeiro Reinado. Em seu
livro disse que os mineiros “tinham entrado com entusiasmo no processo da
Independência; agora eram firmes adeptos do sistema constitucional, mas
contrários aos extremos opostos da anarquia e do despotismo”. Francisco
Otaviano estampou no Correio Mercantil do Rio a mais célebre página até
hoje escrita sobre os serranos, na qual endereçava velado apelo dos liberais a
Teófilo Otoni. Esta página foi reproduzida por Afonso Celso na Tribuna
Liberal, a 29 de maio de 1889, dia seguinte ao da morte de Otaviano e uma
semana antes que o pai de Afonso Celso, Visconde de Ouro Preto, chegasse
ao poder chefiando o último gabinete do Império. A republicação foi um
segundo apelo, não mais a Teófilo Otoni, que já morrera, mas a Ouro Preto,
para que viesse salvar a Monarquia dentro da liberdade. Infelizmente, era
tarde demais.
Pedro Nava e eu, alunos do Internato Pedro II, líamos, comovidos, a
exortação inserta na Antologia Nacional, preparada pelo nosso Diretor
Carlos de Laet:
Estrela brihante do Sul, formosa Província de Minas, porque desmaias no
azul da nossa Pátria, quando ela precisa que cintiles com toda tua pureza antiga? [...] Tu que tiveste por largo tempo a primazia no paço dos césares e nos
comícios do povo, por que aniquilas, na indiferença e no desânimo?

Hoje os mineiros, nos seus cautos conciliábulos, relembram, como se
fossem cicatrizes de agora, as frases denunciadoras do grande jornalista:
Onde estão os teus filhos? A terra em que eles nascem já não tem força para
produzir esses gigantes [...] que escalaram o Olimpo da Monarquia absoluta?
[...] A lousa do túmulo caiu sobre o cadáver de alguns, a mão de ferro do
ostracismo comprimiu a garganta dos outros [...] Formosa Província de
Minas, surge, surge; não te é lícito tão longo repouso. Já dizem os cortesãos,
com insultante sarcasmo, que a soberba mãe dos Gracos, depois de resistir,
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corajosa, à violência brutal, estendeu os pulsos às cordas de seda da
Hipocrisia.

Suspendei o manto diáfano da retórica romântica e tereis a nudez forte
da verdade.
A atenção para com os mineiros, por parte dos mais qualificados
observadores, prosseguiu tempo em fora. Em 1940, meu saudoso amigo
Miran de Barros Latif publicava o injustamente esquecido As Minas Gerais,
no qual acentua a esquivança atuante do mineiro, nele relembrando a quadrilha popular:
Minha gente eu vou-me embora
Mineiro está me chamando
Mineiro tem este jeito
Chama a gente e vai andando.

Miran observa ainda:
A Província de Minas Gerais fecha-se assim num regime autárquico e isola,
em suas montanhas, o único tipo brasileiro realmente montanhês, diferente do
nordestino, do homem da orla litorânea de Pernambuco ao Rio de Janeiro, ou
do homem do Sul de São Paulo ao extremo Rio Grande.

Alceu Amoroso Lima, nosso venerado decano e mestre, no seu clássico
Voz de Minas, publicado em 1944, traça uma síntese iluminante do cárater
mineiro, na qual procura mostrar que os defeitos e as qualidades não se contradizem, antes constituem traços complementares de uma só fisionomia: desconfiança e modéstia, pessimismo e ironia, rotina e tradição, suscetibilidade e
recato, timidez e pudor, conformismo e tendência à estabilidade.
Em 1954, Rubem Braga descreveu e observou o convívio quase maçônico dos mineiros do Rio:
Os mineiros, eu conheço os mineiros. É de vê-los, os mineiros, quando uma
tarde se telefonam. [...] Durante dois, três dias, sempre que se encontram na
rua ou em um bar, se detêm um instante, como duas formigas que se cumpri1031
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mentam e anunciam [...] às vezes vem Milton, às vezes vem Abgar e sinto que
Rodrigo telefone a Afonso e a Drummond. Ainda não me expliquei [...] Uma
vez estava presente, mas, de súbito, compreendi que se ia realizar um rito exclusivamente mineiro e achei melhor me retirar. Eles ficaram sussurrando.

Nossa irmã mais moça, Rachel de Queiroz, destacou em uma das suas
crônicas escolhidas: “Louve-se nos mineiros, em primeiro lugar, a sua presença suave [...] Não gritam, não empuram, não seguram o braço da gente [...]
não têm arroubos nem arrogâncias.”
Ouçamos a palavra de um paulista de Guaratinguetá, Francisco de Assis
Barbosa, que traz o sangue dos desbravadores, daqueles que partiam da antiga
Vila das Graças Brancas à beira do Paraíba, para cruzarem a garganta fronteira do Embaú, na Mantiqueira, rumo aos sertões das Gerais. Analisando as
doutrinas econômicas de João Pinheiro, Chico Barbosa encontra nelas uma
espécie de neocapitalismo, mas, diz ele, “com o toque demoliberal, respeitando o poder público, como coisa sagrada, a liberdade”. Este rumo mereceu a
concordância do nosso companheiro, o severo historiador José Honório
Rodrigues, em recente comunicação à Academia.
Para encerrar a série, lembrarei a observação recente de um escritor da
nova geração, Léo Gilson Ribeiro, a propósito de vossa eleição para esta
Academia:
O mineiro é o mais genuinamente barroco de todos os brasileiros [...] Barroco
é uma denominação por si só dúbia porque, se significa, por um lado, interiorização mítica ou filosófica, reflexão humanística sobre a vida e a morte, por
outro lado significa igualmente esplendor incontido, renovação revolucionária,
insubordinação.

Esta posição equilibrada e advertida do pensar e do sentir dos mineiros
mantém-se em face dos problemas do Brasil atual. A turbulência recente de
Minas não é subversiva, mas expressiva de uma realidade econômico-social
que é nacional. Na verdade, Minas tem sido, desde o século XVI, o ponto de
convergência e choque entre os caudais da civilização brasileira, tanto no sentido material, quanto no cultural. A originalidade mineira é não ser original, é
constituir a sua formação amálgama ou fusão das várias formas de ser nacio1032
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nais. Por isso Minas apresenta, mais nitidamente talvez que outros Estados, o
conflito entre uma industrialização avançada e uma estrutura agrária retrógrada. Cidades apressadas e campos modorrentos, umas e outros sem bases
sociais estáveis, pelo excesso de pressa e excesso de modorra. O urbanismo
industrial não consegue absorver o desajustamento do interior, que se desloca
para os centros populosos. É mais fácil manter-se o conformismo nas regiões
niveladamente atrasadas do que naquelas, como Minas, contraditoriamente
desenvolvidas. Esses altos e baixos mineiros são como as suas montanhas.
Tornam mais agros os caminhos do que os das planícies. O protesto mineiro
está na tradição da sua gente. É a identificação da injustiça, sob a máscara da
desigualdade. É a tradição alvissareira e indicadora, que já se encontra em
Bernardo de Vasconcelos, ao dizer que as reformas políticas são inseparáveis
das reformas sociais. Alceu Amoroso Lima, em artigo sobre o que ele chamou
“As duas Minas”, viu, com seus claros olhos, a permanência de uma posição
que já identificara no livro clássico que foi citado. Nosso mestre Alceu mostrou, mais uma vez, que só existe ordem onde há liberdade, mas também só
existe liberdade onde há ordem. A libertação é uma fase de reconstrução da
ordem, pela reconquista da liberdade.
Teófilo Otoni, quando pendurou a clavina liberal para lançar-se na
aventura da Nova Filadélfia; João Pinheiro, quando reclamou o desenvolvimento econômico e social fora da anarquia e do despotismo; Juscelino
Kubitschek, quando lançou as bases da grande indústria e descerrou as cortinas do Planalto, nunca aceitaram a desordem nem aplicaram a opressão.
O humanismo mineiro tem a sua parte espiritual nas Letras e nas Artes,
mas tem a parte social no amor dos homens, decorrência necessária do amor
de Deus. A abrangência cultural e religiosa desse humanismo social liberta a
grande maioria dos mineiros da prisão, ao mesmo tempo materialista e utópica, do marxismo. Como disse Saint-Hilaire, os mineiros, mesmo quando não
têm fé, são portadores de uma religiosidade que os leva aos graves pensamentos. Essa linha de humanismo social se compõe com a posição da Igreja
Católica. A frase segundo a qual a religião é o ópio do povo, já era uma frase
quando proferida, mas transformou-se em tolice. A religiosidade mineira, a
que se referiu Saint-Hilaire, deve contribuir para fazer de Minas a região
onde, provavelmente mais esperanças se acendam em favor da justiça social
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sem ideologia política. Note-se que religiosidade pode ser independente de
religião. É uma espécie de emanação cultural da fé, mas não a pressupõe.
Entretanto, a “brilhante estrela do Sul” se encontra agora desmaiada, como
no artigo de Francisco Otaviano. Seus líderes, como proclamava a chamada
“pena de ouro do Império”, ou descansam sob a lousa dos túmulos, ou
calam-se pelo ostracismo imposto de fora. É natural que, em resultado dessa
longa imposição do autoritarismo contra a formação espontânea de líderes
mineiros, eles não aparecem, em termos de confiança popular, embora devam
existir, em termos de qualificação pessoal. As turbulências democráticas costumam ser enfrentadas com êxito por líderes democráticos. Mas estes só se
formam democraticamente. Na ausência deles, ou dessa formação, é natural
que as multidões encham as praças públicas de Minas – a praça é do povo, já
dizia Castro Alves – para dar ressonância direta às advertências, denúncias,
reclamos e presságios.
Tudo o que procuramos reunir, com base em impressões de não mineiros, sobre a psicologia social destes, mostra que as expansões de há pouco
nada indicam de que possa causar surpresa.
Sr. Otto Lara Resende,
Se me demorei, talvez mais que devia, em falar da nossa gente, não foi
por qualquer espírito provinciano que, de resto, estou longe de condenar.
Bernardo de Vasconcelos já dizia, na sua Carta aos Senhores Eleitores da Província de Minas Gerais: “Eu tenho provincialismo, não o nego [...] E poderá haver patriotismo sem provincialismo?” A intenção deste vosso colega foi de cumprir seu dever acadêmico, sem esquecer vossas instruções, ou seja, saudar-vos,
tanto quanto possível como expressão do espírito e da cultura de Minas.
Parafraseando ainda uma vez Bernardo de Vasconcelos, na Carta aos
Eleitores, podereis dizer: “O meu sangue, o meu coração, eu todo sou mineiro.” Quanto ao sangue, vosso nome o comprova. Vindos de São Paulo, os
Laras desde cedo se instalaram nas Gerais, enquanto os numerosíssimos
Resendes, no começo do Império, subiram da região do Sul e se espalharam,
com seu café e seu gado, pela Zona da Mata e pelo Centro não minerador. Ao
mineirismo do sangue juntais o do coração, ou seja, a vossa sensibilidade pes1034
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soal e literária, a vossa efusão reservada, a vossa piedosa ironia, o vosso ceticismo tolerante e a exteriorização intensa e saudável da vossa inteligência,
fundamente marcada pelo espetáculo do sofrimento humano. Com vosso trepidante talento conservai-vos, como nos belos versos de Raul Leoni, “nas
confluências do mundo errante e vário, entre forças que vêm de toda a parte”,
mas, no meio dessas visões chocantes da vida, sentis constantemente a presença invisível de Deus.
Já vos definistes como um falante que ama o silêncio. Muitos mineiros
são assim. A comunicabilidade extrema pode ser sintoma de reserva. O fogo
de artifício brilha enquanto dura, mas não dissipa a sombra. Esse tipo de
expansivo mostra-se, mas não se revela. Nós os conhecemos: Capanema,
Abgar, Pedro Nava, Fernando Sabino. Outros, caladões, se revelam mais, ou
se defendem menos: Drummond, Cyro dos Anjos, Alphonsus Filho. Há
boquirrotos fechados em copas, e caixas encouradas que são vitrinas.
Mineiros, há, como Otto, que se resguardam com o biombo da exuberância,
mas se revelam nas obras literárias. Sua verdade está na sua ficção.
Conduzidos pelos personagens e situações vamos encontrar o autor, Otto
Lara Resende. A sinceridade não é o esforço de descobrir o interlocutor. Isso
se chama franqueza. A sinceridade é a descoberta irreprimível de si mesmo,
sem falar de si. Em certos escritores, esta descoberta não se faz por intermédio das confissões, ou das memórias, mas através da ficção. Vossa visão literária da vida e dos homens nada tem de cínica ou desesperada, mas é profundamente pessimista. O cinismo intelectual traduz frieza e indiferença, e o desespero significa revolta e ausência de fé. Tudo isso é o contrário de Otto Lara
Resende, crente e tolerante. Seu pessimismo, às vezes doloroso, é fruto da
experiência, que mata as ilusões, mas não sufoca a esperança. Esta vida, este
mundo são tristes e injustos, mas Otto crê em um trânsito constante para
outra Justiça. Isto o salva, e a outros como ele, da queda nos despenhadeiros
do cinismo e do desespero. Por isso o pessimismo de Otto, diante de um
mundo injusto, se faz sofrer o leitor, fá-lo também confiar. Confiar em qualquer coisa que não está escrito, nem prometido, nos seus livros, mas que é
sempre uma indefinível presença.
Se, como escritor, Otto Lara Resende adquiriu prestígio nacional,
como jornalista conquistou popularidade, também nacional. No Jornalismo
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ele não deixa nunca de ser o escritor, como é de tradição no Brasil. Escritor
público, diziam os antigos sobre os jornalistas escritores que ora se dedicavam
à poesia e à ficção, ora à crônica da atualidade, à história e ao pensamento
político. Otto, entre outros de sua geração, representa a linhagem brasileira de
Evaristo da Veiga, Francisco Otaviano, José de Alencar, Machado de Assis,
Quintino Bocaiúva, Artur Azevedo, Eduardo Prado e aquele querido amigo
que o antecedeu na Cadeira, nosso saudoso Elmano Cardim. A Academia se
desvanece, hoje, de muitos continuadores dessa tradição, como Alceu,
Athayde, Calmon, Barbosa Lima, Montello, Magalhães, Adonias e Rachel.
A grande obra jornalística de Otto Lara Resende, embora seguindo a
tradição dos jornalistas homens de letras, não se afasta de herança cultural de
Minas, advertindo-se que a herança cultural não é estática, mas evolutiva. Seu
jornalismo tem fundo político, e isto desde 1945, quando se fundou em
Minas, ao fim do Estado Novo, o semanário Liberdade, movimentado por
Otto e outros jovens, com o auxílio de alguns companheiros mais velhos,
como meu irmão Virgílio. O Liberdade representava a presença de uma nova
corrente liberal, solidária com a queda da ditadura. Hoje, ao fim de quinze
anos de autoritarismo, é significativo e estranho que o ideal de libertação não
seja, para a juventude, liberal. Ao contrário, tem-se a impressão de que, visando muito ao povo e pouco aos indivíduos, o empenho de libertação das novas
gerações, em face do autoritarismo declinante, é sobretudo antiliberal. Aí,
creio, a juventude está se afastando do povo a que quer servir. Neste ponto as
ideologias políticas antiliberais estão levando a juventude, não a operária, mas
a de classe média, a um arremedo atrasado da mocidade francesa de 1968,
hostil a De Gaulle, com o seu radicalismo neo-anarquista. Não vou me estender sobre o assunto que, embora de grande importância, escapa às finalidades
de um discurso acadêmico.
Otto ficou fiel às posições da sua mocidade mineira. Sua visão política
é conciliadora e liberal, nunca discriminadora e radical, como a dos profetas
dos autoritarismos redivivos. A solidariedade social, inerente ao novo liberalismo, não é ideológica e, por isso, difere dos movimentos ideológicos de
libertação, que terminam, fatalmente, em outro autoritarismo. A diferença é
capital, no reconhecimento da herança cultural mineira. A ideologia mecaniza
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a cultura, padroniza a iniciativa mental. Chama o fanatismo de liberdade, o
nivelamento de igualdade e a despersonalização de fraternidade.
As virtudes religiosas da fé, da esperança e da caridade são emanações
espirituais da natureza humana, como as ideias políticas da liberdade, da
igualdade e da fraternidade são emanações naturais da consciência social. Por
isso mesmo, a transformação destas ideias em fanatismo, nivelamento e despersonalização corresponde a privar o homem da sua consciência social, a
entregá-lo como instrumento passivo ao anti-humano.
Sr. Otto Lara Resende,
Chegais à Academia por vós mesmo, com o vosso nome nacionalmente
reconhecido nas Letras, no Jornalismo e na meio lendária fulguração que
cerca o vosso convívio, pela invenção faiscante do vosso diálogo. Vindes aqui
dar relevo ao espírito da nossa Província, representado, na unidade e na variedade, pelos grandes nomes de Abgar Renault, Cyro dos Anjos e Mário
Palmério. Chegais à Academia por vós mesmo, mas nela não entrais sozinho.
Convosco entra o brilhante grupo mineiro dos vossos amigos de mocidade,
inseparável da vossa trajetória intelectual: Edgar de Godói da Mata-Machado,
João Etiene Filho, Francisco Iglésias, Alphonsus de Guimaraens Filho,
Murilo Rubião, Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos, Hélio Pelegrino,
Wilson Figueiredo. Vossa geração montanhesa oferece ao Brasil a unidade
mineira, dentro da sua variedade. Mas vossa geração exprime também a continuidade, na vivência de certos valores inerentes à vossa formação. Continuidade
não é imobilidade, mas permanência e constância. Constância e permanência
que sempre oferecemos ao Brasil. Sede bem-vindo entre os companheiros.
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I
DISCURSO DE D. MARCOS BARBOSA

Para tomar posse da Cadeira 15, que vem sendo nesta Casa a da Poesia,
escolhemos o mais poético dos meses, talvez por ser na Europa o da Primavera e entre nós o das Mães e de Maria. Quando optamos em maio pelo
dia 23, o nosso Presidente não pareceu muito de acordo por razões de ordem
prática, mas logo cedeu às do coração quando lhe disse – a ele que assistiu ao
centenário de sua mãe – ser, justamente, o aniversário da minha, que perdi aos
dois anos. Deixai que vos recorde o segundo quarteto do famoso soneto de
Luís Guimarães Júnior, “Visita à Casa Paterna”:
Entrei. Um gênio carinhoso e amigo,
o fantasma talvez do amor materno,
tomou-me as mãos –, olhou-me, grave e terno,
e passo a passo, caminhou comigo.

Não é apenas a piedade filial, senhores, que me faz evocar a mãe que
não conheci, e ter a impressão de ser conduzido por suas mãos ao transpor
esta noite os umbrais da Academia. Vereis em breve por quê. Mas permiti
que antes me demore um pouco a fitá-la, nesse dia em que faz anos na
eternidade.
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Não consigo porém imaginar-lhe o rosto. Deixou apenas vagos retratos, do tempo em que a fotografia era ainda uma descoberta tateante, e os
amadores do interior se contentavam com pouco: o que importava era mais a
invenção, a maravilha, a mágica, que a pessoa fotografada, cujas faces descoravam no retrato antes mesmo que a morte as viesse empalidecer. O seu rosto...
Minha mãe era bonita,
era toda a minha dita,
era todo o meu amor!

disse célebre poeta, patrono de uma das vossas Cadeiras, Junqueira Freire, que
usou por algum tempo o mesmo hábito que eu. Eu só posso repetir o primeiro verso: “Minha mãe era bonita.” Mas apenas de ouvido. Quando diziam
“Era a moça mais bonita da cidade!”, o seu rosto se desenhava, nítido, ante
aqueles olhos estranhos que o haviam refletido, mas onde eu não podia divisar – ai de mim! – senão um vago clarão...
Creio que sua constituição delicada é que levara o seu tutor a transferi-la do Rio para Minas, com as cinco irmãs órfãs, como no poema de
Alberto de Oliveira:
Foi para melhores climas,
que o médico em voz austera:
“É já levá-la, dissera,
para as montanhas de Minas”.

Lá encontraria, por breve tempo, a saúde e o marido. E, quando mais
tarde partiu, não deixou a casa vazia como a moça do poema:
Ficou deserta a casinha
inda a lembrar tristemente
o vulto esguio da doente
e o longo adeus que lhe ouvira.
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Pois quatro crianças enchiam a sua de bulício, mesmo naquele dia,
sendo que o terceiro, eu creio, mal começava a falar...

O FUNDADOR DA ACADEMIA
E quem seria, senhores acadêmicos, esse tutor de minha mãe, esse Tio
Lúcio cuja memória aprendi a venerar, e que em breve passava a ser, para o
menino que só dispunha de poucos livros e duas antologias, uma espécie de
elo com a vasta galeria de poetas e romancistas que começavam a desfilar ante
os seus olhos maravilhados? Quem seria ele senão Lúcio de Mendonça, talvez
o principal arquiteto da Casa imaterial que nos abriga esta noite? Passemos a
palavra a Machado de Assis, no primeiro discurso deste Cenáculo: “Iniciada
por um moço, aceita e completada por moços, a Academia nasce com alma
nova, naturalmente ambiciosa. O vosso desejo é conservar, no meio da federação política, a unidade literária.”
Se restasse alguma dúvida sobre o moço a quem se refere o primeiro
presidente desta Casa, bastaria consultar o discurso, logo em seguida, do
secretário Joaquim Nabuco:
Nós somos quarenta, mas não aspiramos a ser os Quarenta. Nenhum de nós
lembrou seu próprio nome, todos fomos chamados e chamamos quem nos
chamou... Houve uma boa razão para nos reunirmos ao convite do Sr. Lúcio
de Mendonça. [...] As Academias, como tantas outras coisas, precisam de antiguidade. Uma Academia nova é como uma religião sem mistérios; falta-lhe
solenidade. [...] Não tendo antiguidade, tivemos que imitá-la, e escolhemos os
nossos antepassados. Escolhemo-los por motivo, cada um de nós, pessoal, sem
querermos, eu acredito, significar que o patrono de sua Cadeira fosse o maior
vulto de nossas Letras.

Não podia ser maior a importância de Lúcio de Mendonça na organização desta Casa, onde se encontrava também seu irmão e quase pai,
Salvador de Mendonça, combativo republicano, mas amigo do imperador
que o faz ministro plenipotenciário em Washington e lhe dizia, segundo o
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testemunho de minha prima: “Faça a sua República, mas me nomeie professor no Pedro II...”
Perdoai-me, pois, se a Academia, de que escutava falar tão menino e tão
longe dos grandes centros de cultura, se me afigurava, como nos confidenciou
também Otávio de Faria, uma espécie de “destino”. Destino a que em vão
tentei fugir batendo às portas de um mosteiro, ao terminar meu curso de
Direito e interromper o de Letras. Ia acontecer-me o mesmo que a Thomas
Merton, nascido igualmente em setembro de 1915, e que compara sua aventura, em O Sinal de Jonas, à do profeta bíblico, que a baleia engole e vai lançar em Nínive, onde Deus o mandara. No seu Mosteiro de Getsêmani, em
obediência ao abade, empunha de novo a pena, e vê-se em breve projetado em
todas as línguas e praias culturais. O mesmo sucedeu comigo, ainda que em
proporções bem menores, como sói acontecer entre coisas americanas e brasileiras. E eis-me batendo à vossa porta.

A VINGANÇA DA PORTA
E agora seja-me permitido lembrar ao menos o título de um dos mais
conhecidos sonetos de Alberto de Oliveira, “A Vingança da Porta”, e voltar um
pouco a Lúcio de Mendonça, talvez temeroso de defrontar-me, como é preciso,
com as sombras luminosas de Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Amadeu Amaral e
Guilherme de Almeida –, enquanto a de Odylo Costa, filho me sorri e anima.
Minas é a terra das manhãs brumosas,
das noites cheias de ideal poesia.
Como a Alemanha, legendária e fria,
Minas é a terra das canções saudosas.
Aos filhos cerca de extremoso afeto.
Chega o estranho... pois bem-vindo seja!
Nos altos morros a geada alveja,
mas arde a chama no hospedeiro teto.

Nessa Minas, sul de Minas, Cristina, que celebra nesse poema que não
encontro em seus livros mas em carta de minha mãe, Lúcio de Mendonça
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contrai as primeiras núpcias com aquela a quem saúda, um pouco blasfematoriamente, “Ave Marieta”, vindo depois a casar-se no Rio com uma Süssekind.
Minas e a Alemanha, como no poema. Era pois natural que para Cristina, já
lhe tendo respirado o ar tão puro, levasse as sobrinhas órfãs, sem perceber que
se cumpria o provérbio: “Deus escreve direito por linhas tortas.”
Os que conhecem a obra de Lúcio de Mendonça (que não merecia ser
tão esquecida em seu conjunto) devem lembrar-se o quanto atacava, não só o
imperador e a Monarquia, mas igualmente a Igreja, o papa e o Clero... Eram
Vergastas e Clamores, como nos títulos de seus livros, misturando-se às
Névoas Matutinas e às Canções de Outono... E eis que as sobrinhas, levadas
para Minas, iam integrar-se, em contato com a família de meu Pai, na fé católica e na prática dos sacramentos... Desde os meus primeiros alvores, portanto, vi-me rodeado de toda a corte celeste no quarto de minha tia mais velha,
verdadeira Doutora da Igreja, que me falava de todos aqueles Anjos e Santos
que subiam e desciam pelas paredes, e do Filho de Deus deitado na manjedoura ou pregado na cruz. Isso explica que esse sólido universo religioso
tenha lançado raízes e crescido comigo, a ponto de tê-lo ido buscar mais lenamente nos claustros de um mosteiro, de onde agora tenho a permissão de
ausentar-me de vez em quando para o vosso convívio.
O Mosteiro de São Bento... Felício dos Santos conta-nos, em Casos
Reais a Registrar, seus baldados esforços para obter que Lúcio de Mendonça
votasse, no Supremo Tribunal, a favor dos monges, cuja causa era justa e
podiam perder tudo o que tinham. A resposta foi negativa: os monges não lhe
pareciam sequer dignos de justiça... Caro Tio Lúcio! Se lembro isto esta noite,
esta vingança de sua porta que se abre para um monge beneditino, é apenas
para ver nesse episódio um sinal de que outra porta, como no Salmo 23,
abriu-se enfim para ele: a da verdadeira, a da eterna imortalidade.

UM MAU EXEMPLO
Mas estou até aqui dando um péssimo exemplo a falar de mim próprio,
quando essa difícil tarefa caberá ao vosso Decano, designado pelo Presidente,
que soube adivinhar meu coração. Tendo alguém dito a Gilberto Amado que
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o discurso de Alceu Amoroso Lima, ao recebê-lo, fora melhor que o seu,
replicou o novo acadêmico: “Pudera! Com o material de que dispunha...”
Hoje Tristão de Athayde não dispõe de um mapa-múndi, como chamou a
Gilberto, mas de uma parca obra e um pífio autor, que tornarão mais admirável ainda a bela oração que irá produzir, e cujo texto não conheço ainda, pois
preferimos ambos a mútua surpresa... Deixemo-lo com sua difícil incumbência e enfrentemos a nossa –, difícil, ao contrário, pela extensão da matéria e a
grandeza daqueles que me precederam, sobretudo o Patrono da Cadeira.

A CADEIRA DA POESIA
A Cadeira da Poesia... Odylo Costa, filho começou o discurso de posse
discordando de Guilherme de Almeida, que assim a chamara no seu. Poetas
houvera em muitas outras, e não eram apenas poetas os ocupantes da nossa. E
passa logo a mostrar como Gonçalves Dias, Bilac, Amadeu Amaral e
Guilherme haviam sido todos homens de jornal, conseguindo Gonçalves Dias,
como assinala minha saudosa amiga Lúcia Miguel-Pereira, colaborar ao
mesmo tempo nos dois Correios (o Mercantil e o da Tarde) que se atacavam
ferozmente...
Ora, a intenção de Odylo – poeta bissexto que fora sobretudo jornalista e só bem tarde, escorrendo sangue e lágrimas, começara a jorrar poesia –
era não parecer, aos antigos colegas, desprezar o antigo ofício. Pois viu-se
obrigado a reconhecer mais adiante:
Não foram apenas poetas Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Amadeu
Amaral, Guilherme de Almeida. Mas foram antes de tudo poetas, acima de
tudo, poetas. E poetas inovadores, com a inquietação dos abridores de caminho. Com Gonçalves Dias nasce a poesia romântica brasileira. A poesia
romântica? A própria poesia brasileira. O parnasianismo de Bilac era, no seu
tempo, uma revolução. Com Amadeu Amaral a forma se desprende do seu
rigor parnasiano. Guilherme de Almeida, como o escafandrista, se mostra um
minuto à superfície das águas, para depois mergulhar cada vez mais à procura
dos segredos escondidos – peixes cegos, conchas, abismos, estrelas do mar...
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E não será esta, então, Senhores, a Cadeira da Poesia?

A CANÇÃO DO EXÍLIO
Sim. E esta Cadeira privilegiada, que é a própria história da Poesia em
nosso País, o roteiro de sua própria evolução, constituiu também para aquele
que dela se aproxima – e ei-lo de novo a falar de si próprio – a história da
Poesia em sua vida. Creio que os primeiros versos que me soaram como versos, que me deram a ideia de uma realidade além da realidade, foram, como
para tantos, os da “Canção do Exílio”:
Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabiá.

Eu não sabia ainda o que significava essa bonita palavra “exílio”, que só
entrava no título; mas compreendia logo, pelos versos seguintes, que o poeta
(outra palavra misteriosa) estava longe das coisas que amava:
As aves que aqui gorjeiam
não gorjeiam como lá.

Observa Odylo, com muita argúcia, a rara circunstância que tornava
possível esses versos: estar o Poeta em Portugal, onde se falava a mesma língua da pátria distante. “Qualquer de nós” – comenta ainda Odylo – “trocaria
tudo o que escreveu pela canção da mais singela simplicidade”:
Minha terra tem palmeiras,
onde canta o sabiá.

Poesia sem um só adjetivo, como observa Aurélio Buarque de Holanda.
Poesia que poderia ser a própria Canção da Simplicidade sonhada por
Guilherme de Almeida. Poesia que terminou engastada, como joia, em nosso
Hino Nacional.
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O menino de Minas não sabia ainda o que era “exílio” nem o que fosse
“poeta”, mas já compreendia que era triste estar longe das coisas amadas (“as
aves que aqui gorjeiam / não gorjeiam como lá!”), e já compreendia o que era
saudade, “palavra doce, / que exprime tanto amargor”. E muito cedo iria
compreender que há uma outra saudade, uma saudade vertical, que não pode
ser calculada em algarismos, como sugeria Bastos Tigre (“distância multiplicada / pelo fator querer bem”), mas que resulta do “desconcerto do mundo”
(como diria Gustavo Corção) e da ânsia de abarcar, aqui e agora, o Bem e o
Belo eternos. Esta consciência da Poesia, ninguém a formulou melhor que
Baudelaire em trecho citado por Maritain:
É esse imortal instinto da beleza que nos faz considerar a terra e seus espetáculos como um vislumbre, uma “correspondência” do céu. A sede insaciável
de tudo o que está além do que a vida revela, é a mais evidente prova de nossa
imortalidade. É ao mesmo tempo “pela” poesia e “através” da poesia, “pela”
música e “através” da música, que a alma entrevê os esplendores situados além
do túmulo; e quando um poema extraordinário nos traz lágrimas aos olhos,
essas lágrimas não são o sinal de um excesso de gozo, mas antes o testemunho
de uma melancolia irritada, de uma postulação dos nervos, de uma natureza
exilada no imperfeito e que deseja apoderar-se imediatamente, ainda na terra,
de um paraíso entrevisto.

O artista – e não será o poeta o artista por excelência? – é sempre, nos
seus momentos mais altos, alguém como Jacó em plena noite, tentando vencer
em árdua luta o anjo, que desaparece pela manhã e o deixa coxo. Por isso é que
as obras de arte se multiplicam: o absoluto jamais é atingido e falta sempre
alguma coisa à beleza criada, até mesmo quando criada por Deus. “La beauté
boite”, diria Jean Cocteau em esplêndido trocadilho. E o poeta será sempre o
albatroz do soneto: “ses ailes de géant l’empêchent de marcher”. Ou aquele
que escutou, ao nascer, a maldição do anjo torto: “Vai ser gauche no mundo!”
Mas não podemos dizer que Gonçalves Dias já possuísse, como Poe ou
Baudelaire ou Drummond, essa nítida consciência da poesia, que vai florescer,
indubitavelmente, no último ocupante desta Cadeira, a ponto de ter chamado
Cantiga Incompleta ao mais importante de seus livros.
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O ROMANTISMO DE GONÇALVES DIAS
A poesia de Gonçalves Dias, mesmo na “Canção do Exílio” e a despeito de sua filiação romântica, era uma poesia com os pés na terra, e sobretudo
na terra brasileira:
Todos cantam sua terra,
também vou cantar a minha:
nas débeis cordas da lira
hei de fazê-la rainha...

E o consegue plenamente. Tendo voltado de Portugal, não se torna
apenas o maior poeta do Brasil de então, como se revela, na opinião de
Alexandre Herculano, superior aos portugueses, repetindo a proeza da nossa
Escola Mineira. Gonçalves Dias – como a última flor do Lácio que ele elevou
tão alto – foi também, podia-se dizer com toda propriedade, “flor amorosa
de três raças tristes”: filho natural de um português que lutara por manter o
Maranhão sujeito a Portugal, e de humilde mestiça analfabeta, onde se cruzavam, não sabemos em que proporção, sangue de índio e de negro. Assim o seu
indianismo, longe de ser apenas um postulado do Romantismo e uma questão
de moda, era uma afirmação da pátria e de si mesmo, capaz de produzir
obras-primas como o “I-Juca-Pirama”:
Um amigo não tenhas piedoso
que o teu corpo na terra embalsame,
pondo em vaso d’argila cuidoso
arco, frecha e tacape a teus pés!

Se de um lado Gonçalves Dias terá, como romântico, idealizado os selvagens, que falam e procedem como personagens de Corneille, de outro lado
quantas observações exatas em relação ao temperamento, aos costumes, aos
rituais e à história dos índios, já reveladoras do historiador e do etnógrafo!
Porém não só o Nacionalismo e o Indianismo, tão evidentes em
Gonçalves Dias, caracterizavam os românticos. Devemos acrescentar ainda o
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amor infeliz e o sentimento da morte. Nesse capítulo, o do amor infeliz,
como foi romântico o nosso poeta! Pois ainda que se tenha entregue a mil
aventuras e chegado a contrair casamento, por despeito, com a inditosa
Olímpia da Costa, jamais pôde esquecer Ana Amélia, que a mãe lhe negara
por mestiço, e que termina também casando-se com outro, tanto mais amada
quanto inatingível:
Contradições da alma humana!
Fui, sim, quem te dei o exemplo,
isso quis, e ora contemplo
essa grinalda – a chorar,
a fonte pálida, pálida,
e o branco véu a ondular!

Dizia o meu saudoso amigo Fernando Carneiro:
O momento perigoso do qual o romântico fugia, era o da correspondência
amorosa. A coisa sonhada era enorme, desmesurada. Ter de vê-la de perto,
sentir seu sabor natural, teria por força de ser uma decepção, da qual instintivamente fugia. As mulheres que os românticos amavam deviam possuir olhos
perjuros. Seu maior pavor era serem correspondidos... Nessa hipótese preferiam morrer. Morrer de amor.

E, prosseguindo, Fernando Carneiro se ocupa, com igual humour, da
terceira característica que atribuímos aos românticos:
A antecipação da morte estava na linha do Romantismo. O ideal clássico era
ser sadio e viver uma vida longa. Os românticos, entregando-se a todos os
excessos, morriam cedo. Era um ideal morrer cedo, “na flor dos anos”. E
assim morreram Álvares de Azevedo, Castro Alves, Casemiro de Abreu.
Quando Gonçalves Dias ultrapassava os 40 anos, havia um mal-estar entre os
românticos. Aquilo era um escândalo. E no ano seguinte Gonçalves Dias morria tragicamente, tuberculoso, só, num naufrágio, à vista da terra natal. Morria
de várias mortes.
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Uma “reabilitação”, concluía Fernando Carneiro.

O PRÍNCIPE DOS POETAS
Como vimos pelo discurso de Nabuco, cada fundador de Cadeira escolhia o patrono. Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac, cujo nome é um
perfeito alexandrino, escolhe Gonçalves Dias. Pois bem merecia o patrocínio
do poeta máximo, o que seria proclamado, em concurso da revista Fon-Fon,
“Príncipe dos Poetas Brasileiros”. Que Gonçalves Dias fosse o máximo não
restava para Bilac a mínima dúvida, declarando em artigo que o maranhense
fora “cinquenta mil vezes superior a Castro Alves e Casemiro de Abreu”. E
seria Olavo Bilac realmente o Príncipe dos nossos poetas? Diz-se que o mais
votado fora Alberto de Oliveira, mas os organizadores do concurso proclamaram Bilac para contentar o grande público. Certo escritor, ao lhe perguntarem
qual o maior poeta francês, respondia suspirando: “Hélas! Victor Hugo...” A
que outro definiria: “Un fou qui se croyait Victor Hugo...” Também Bilac,
entre nós, tornou-se o poeta por antanomásia. E para mim, apesar das preferências posteriores, continua com o cetro, por ter sido o que me cercou, na
infância, por todos os lados. Se a “Canção do Exílio” é, na verdade, a recordação mais antiga, logo as Poesias Infantis me tomaram de assalto. Antes mesmo
de tê-las na mão para meus exercícios de leitura, já as ouvia recitadas (minhas
tias eram professoras) por todos os alunos do colégio. Antes mesmo que aprendesse as estações do ano pela experiência (e só temos praticamente duas!) ou
pelas aulas de Geografia, via minhas irmãs e primas, de agasalho ou leque, com
frutos ou flores, a representarem o Inverno, a Primavera, o Verão e o Outono:
Cantemos, irmãs, dancemos!
Espantemos a tristeza!
E, dançando, celebremos,
a glória da Natureza!
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Mas a mim, que aprendera a Ave-Maria ao mesmo tempo que a fala,
surpreendiam-me os versos das Poesias Infantis que mandavam ler o que eu
sabia de cor!
Meu filho, termina o dia...
A primeira estrela brilha...
Procura a tua cartilha,
e reza a Ave-Maria!

Mas logo eram milhares de estrelas que se acendiam. Pois, mesmo antes
do fim das chuvas e de ter o adolescente entrado pelo sertão com “O Caçador
de Esmeraldas”, o caderno de minha irmã se abria como uma janela para a
contemplação das estrelas:
E eu vos direi: Amai para entendê-las!
Pois só quem ama pode ter ouvido
capaz de ouvir e de entender estrelas.
A princípio meras confidentes de seus amores terrenos (observa Amadeu
Amaral), as estrelas tornam-se depois as doce inspiradoras de seus sentimentos mais altos. Elas encarnam para ele (basta lembrarmos as “Virgens
Mortas”) as virgindades eternas. Subindo da juventude à maturidade (prossegue o seu sucessor), ele subiu do materialismo alado dos primeiros versos a
uma alta espiritualidade...

Amar para entender.
Dispensado de morrer cedo como os românticos, o parnasiano Bilac
imitou Gonçalves Dias em dois pontos: falta-lhe a família e roubam-lhe a
noiva. O Dr. Brás Martins o expulsa de casa quando troca a Medicina pela
Poesia. E a noiva – aliás irmã de seu amigo Alberto de Oliveira e também
Amélia como a de Gonçalves Dias – lhe é negada pelo irmão mais velho (o que
prova que nem sempre Amélia é que é “a mulher de verdade”). Mas, ao contrário da outra, recusará qualquer casamento, a ponto de Bilac considerá-la a
sua “viúva”. E só lhe resta, abençoando-a, maldizê-la:
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Maldita sejas pelo ideal perdido!
Pelo mal que fizeste sem querer!
Pelo amor que morreu sem ter nascido!

Mas apesar de todos os ímpetos românticos, Bilac permaneceu fiel à
perfeição da forma:
Quero que a estrofe cristalina,
dobrada a jeito
do ourives, saia da oficina
sem um defeito.

Aliás, para vergonha minha, autor de obras de tão pouco lavor e acabamento, vede o modelo que Bilac apresenta no seu famoso soneto “A um Poeta”:
Longe do estéril turbilhão da rua,
beneditino, escreve! No aconchego
do claustro, na paciência e no sossego,
trabalha, e teima, e lima, e sofre, e sua!

Beneditino, escreve... Vede a vantagem de minha presença na Academia:
mesmo que eu não dê o exemplo de bem escrever, meu simples hábito lembrará a todos o conselho de Olavo Bilac, de quem agora me despeço para evocar, ainda que rapidamente, Amadeu Amaral.

PRO DOMO SUA
Sem a fama dos antecessores e mais que ambos jornalista, Amadeu
Amaral mantém aceso o facho da Poesia. Se para Odylo sua forma se desprende do rigor parnasiano, prossegue no entanto na distorção romântica (e
também simbolista!) em relação à vida monástica:
Quem me conheça, muitas vezes há de
ver que na dor, como hoje, me enclausuro,
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monge vagando em corredor escuro,
alheio aos ecos da comunidade.
Por entre os claustros da Amargura arrasto
no pavimento a minha vil sandália.

“Não há um só ponto da existência, vocação e psicologia dos monges”,
observa André Frossard em relação aos últimos séculos,
[...] sobre o qual não nos tenhamos enganado! Nós os vemos ora a cavar a
própria sepultura (segundo Chateaubriand), ora empanturrando-se (segundo
Rabelais), – atividades dificilmente conciliáveis. Logo após termos cantarolado a preguiça dos monges, rendemos homenagem à paciente minúcia de
algum trabalho, classificando-o espontaneamente de trabalho beneditino.
Jamais os vemos como geralmente são: virtuosos, equilibrados, simples, quase
sempre a sorrir.

De outro modo, senhores, como teriam civilizado os bárbaros, que vieram a constituir a Europa e aos quais transmitiam, com a Boa Nova do
Evangelho, o cultivo da terra e do espírito? Sim, Bento de Núrsia, de cujo
nascimento celebramos este ano o XV centenário, foi o mais equilibrado dos
homens, unindo a oração e o trabalho, relegado pelos gregos e romanos aos
simples escravos.
UM PEQUENO PRÍNCIPE
Mas deixemos os bárbaros do século VI e voltemos aos do nosso, para
surpreender um deles, cinquenta anos atrás, a entrar na Academia. Guilherme
de Almeida não uivava às nossas portas, como o bárbaro de Bilac, pois era
sem dúvida o mais suave participante da Semana de Arte Moderna. Bastava
trazer debaixo do braço os 33 sonetos do seu primeiro livro, Nós, que se juntavam harmoniosamente aos 35 da Via Láctea, de Bilac, formando uma
esplêndida galeria, à espera de que Odylo Costa, filho viesse um dia com os
seus. E Guilherme conseguia realmente renovar e conservar ao mesmo tempo,
a ponto de poder propor aos colegas o seguinte dilema: “Ou me consideram
um poeta passadista, e nesse caso devo aceitar as honras de acadêmico, ou me
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consideram modernista, e nesse caso a minha entrada (na Academia) representa um triunfo para nós.” E para o seu livro Nós. Por curiosa e profética
coincidência, foi Guilherme de Almeida que marcou, após meu culto por
Bilac, o meu tempo de Ginásio; pois ao sul de Minas daquela época chegavam
mais facilmente as coisas de São Paulo que de Belo Horizonte, onde, a 24
horas de trem, Carlos Drummond de Andrade estava descobrindo que “no
meio do caminho tinha uma pedra”...
Não, Guilherme de Almeida não era um bárbaro. E, mesmo antes de
eleito “Príncipe dos Poetas”, fora, ao contrário de Gonçalves Dias e Bilac, um
Pequeno Príncipe no asteróide de sua família campinense ou campineira.
Transferido para São Paulo, tornar-se-ia, como observa Odylo, um poeta
citadino, que cantou “a alma triste das ruas”, mas também, se não me falha a
memória, a própria Rua da Felicidade.
Desta minha janela cá do alto
é que, aos poucos, minha alma se habitua
a sentir, nas calçadas e no asfalto,
a alma triste da rua.

E cantou as árvores. Não as que Gonçalves Dias foi contemplar no
Amazonas ou as “Velhas Árvores” de Bilac (que só gostava da Natureza nos
versos), mas as árvores da rua, as suas “verdes exiladas”, “doentes, raquíticas,
plantadas / em longas filas paralelas”... Como cantou também os varredores
“mudos de assombro, / sacola ao lado, vassoura ao ombro”.
E eles – coitados! – que, sendo honestos,
nada guardaram, varrem os restos
dos que tiveram para pôr fora!

E cantou também as órfãs, que já não mais existem:
Perpassam docemente as órfãs, olhos cheios
de sol, tontos de luz. E vão, duas a duas,
em fila aborrecida ao longo dos passeios,
na movimentação dominical das ruas.
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Guilherme parece ter escutado o conselho de seu antecessor e amigo,
Amadeu Amaral, que dizia:
Só vós, moços, chorais a vida que aborrece.
Só vós pedis à vida o que ela dar não pode,
e só vós recusais os bens que ela oferece!

Deixando de lado as frustradas paixões dos românticos, Guilherme de
Almeida viveu e celebrou o amor singelo, ao alcance de todos:
Uma mulher me disse: “Vem comigo!
fecha os olhos e sonha, meu amigo!
Sonha um lar, uma doce companheira
que queiras muito e que também te queira.
Um telhado... Um penacho de fumaça...
Cortinas muito brancas na vidraça...
Um canário que canta na gaiola...
– Que linda a vida lá por dentro rola!”
Pela primeira vez, eu comecei a ver,
dentro da própria vida o encanto de viver!

Guilherme disse, ao tomar posse da Cadeira 15, que Gonçalves Dias fora
as raízes, Olavo Bilac as flores, e Amadeu Amaral os frutos. A Árvore da Poesia
já estaria completa, e só lhe restava passar. Ora, ele já desempenhara também a
sua missão. Ele baixara os galhos da árvore para que o homem da rua pudesse
alcançá-los. Ele tornara, sem nenhum prejuízo da beleza, mais sumarentos e brasileiros os frutos que pendiam, como ao escrever, depois de Nós, Você.

A CANTIGA INCOMPLETA
Sim, com Guilherme de Almeida, a Cadeira 15 parecia ter atingido a
plenitude, e ele poderia talvez repetir os versos de minha saudosa amiga
Cecília Meireles:
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Eu canto porque o instante existe
e minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

Ora, Odylo Costa, filho vinha mostrar, paralelamente, que isto não era
verdade. Que existia, além do instante, o eterno. Que a plenitude, sonhada
por Poe ou Baudelaire, não se cumpre na terra. Por isso nos traria, como
trouxe, uma Cantiga Incompleta. E vinha trazer-nos aquele Deus não apenas
vislumbrado nas palmeiras e nas estrelas pelos outros. Mas que falara a
Abraão, Isac e Jacó no Antigo Testamento. E se tornara visível, no Novo, por
seu Filho, Jesus Cristo, que transforma a árvore da Poesia na da Cruz e da
Vida, e nos ensina a molhar o pão na vontade do Pai.

UM NOME COM VÍRGULA
Antes porém de nos concentrarmos nesse ponto – o essencial e o característico de Odylo – gostaria de deter-me um instante em nossa amizade.
Nascido apenas um ano depois dele (mas tão longe: Minas e Maranhão!) eu
já deparava, ao terminar meu ginásio de interior, com o seu nome nos jornais
do Rio! Nome que jamais esqueci, por ser o único nome que tinha vírgula e
um filho com f minúsculo... Sem que o conhecesse ainda, quando em 1947
publiquei o meu primeiro livro, Teatro, com prefácio de Gustavo Corção,
Odylo saudou-me, penso que na Tribuna da Imprensa, com generosa crônica,
Perdi o recorte dessa crônica, como perdi também a que escrevi mais tarde
sobre Odylo Costa, neto, crônica que viria selar para sempre nossa amizade.
D. Aquino Correia começou o discurso de posse com esta queixa: “Triste e
paradoxal condição é, de quem entra na imortalidade das academias, depararem-lhe, desde logo, os troféus da morte, no vestíbulo desses olimpos terrestres!” E ao pensar na morte de Odylo, impossível não contemplarmos, junto, a
do filho, que o veio matando pouco a pouco. Perdoai-me, senhores, se, focalizando sobretudo esse acontecimento-chave na vida de Odylo, deixarmos de
realçar como fora mister as várias facetas de uma carreira tão precoce e rica!
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Comentei aliás no Conselho Federal de Cultura, onde foi maior o
nosso convívio, que Odylo, capaz de integrar qualquer das Câmaras, tão
entendido no campo das Artes, da Ciência ou da História, acabara servindo
na das Letras, onde se integra melhor a Poesia, que é no entanto uma peregrina. E foi sobretudo a dor que fez surgir e dominar em Odylo a Poesia,
que o traspassou como um gládio. Que fez dele um fingidor, a fingir o que
deveras sentia:
A dor que Deus me deu, aceito-a. Ponho
máscaras mansas no meu sofrimento!

“Uma dor antiga”, como disse Drummond, “instalou-se em seu flanco
esquerdo / (para não dizer que em sua alma se instalou)”, dor que acompanhou com fidelidade os seus passos sem torná-lo amargo ou revoltado. A
ponto de que Odylo, de fala mansa e doce coração, convivia com ela, como o
irmão a conversar com o irmão.

ALÉM DA BOCA DA NOITE
Para essa dor – a de perder da noite para o dia o primogênito que mal
passava da adolescência à juventude – encontrei em crônica para O Cruzeiro,
que Odylo então dirigia, senão um consolo, pelo menos uma razão plenamente justificada pela fé que partilhávamos –, sim, partilhávamos, pois o que para
nós ainda é fé e esperança, passou a ser, para Odylo, face a face e plenitude.
Cremos na Ressurreição da Carne, isto é, que os nossos corpos um dia, quando o Senhor voltar, ressurgirão do pó e se unirão às almas já em glória, participando então plenamente da ressurreição de Cristo. E, se o Cristo ressuscitado era o mesmo, embora glorioso, também os nossos corpos serão os mesmos, embora subtraídos para sempre ao império da morte. E como poderiam
faltar na paisagem celeste os corpos dos jovens, aqueles que são belos até na
terra? Por isso Deus Pai, que decidiu poupar o seu Filho recém-nascido, aceitou o holocausto dos meninos de Belém, onde o sangue se misturava ao leite,
“formando um terceiro tom, / a que chamamos aurora”, para que não faltas1058
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sem ao céu as criancinhas “brincando com palmas e coroas”, como as vê a
Liturgia. E Deus, para poupar também seu filho adolescente e moço, que precisava chegar por nós à idade adulta, tem de escolher de vez em quando, na
terra, os jovens que hão de constituir, em sua nudez restaurada pela graça, o
mais belo ornamento do cenário divino.

UM GESTO DE GRATIDÃO
E desejaria, senhores, nesse momento de emoção, um parêntese, para
focalizar um fato, um belo gesto de Odylo, ligado no entanto a isso tudo.
Tendo ouvido que eu pretendera candidatar-me à vaga de Guilherme de
Almeida, mandou-me dizer por nossa amiga comum, Maria Luiza de
Queiroz, que estava pronto a retirar o seu nome, se assim fosse, não querendo
concorrer com quem tanto o consolara! Sua candidatura foi avante e tomou
posse com magnífico discurso, vestido – gracejava ele – de Mosteiro de São
Bento, comparando à nossa velha igreja o ouro do seu fardão.
O venerável D. Silvério Gomes Pimenta, que procedera na Academia a
D. Aquino, registrou em sua posse a perplexidade reinante: como fazer ele,
um bispo, o elogio de Alcindo Guanabara? Mas as páginas piedosas que respiga em sua obra parecem não convencer a Carlos de Laet, pois lhe aconselha,
em sua resposta, a precaver-se contra certos jornalistas que, ao lhe encomendarem um artigo sobre Jesus Cristo, perguntam simplesmente: “A favor ou
contra?” Eu não podia ambicionar melhor sorte que o elogio de Odylo: o
poeta, o amigo, cristão. O poeta bissexto que só se põe a cantar quando o
filho morre –, e não um “Cântico do Calvário”, como Fagundes Varela, mas
um cântico de Tabor!
Não cantemos as dores mas o Cristo.
Nem quanto sangue nosso se perdeu
mas o jogo, a conversa, a gargalhada
que cantou infantil em nossa casa.
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Odylo está falando no plural. Mas não se trata de um plural majestático. Está falando com a metade de sua alma, está falando com Nazareth, como
no “Soneto do Amor Teimoso”:
Amo-te hoje do mesmo amor teimoso
daquele dia em que te vi primeiro
e se te amei desde o primeiro instante
hei de te amar até o derradeiro.
Somam-se em mim para te amar a vida
e a morte: nem jamais eu suspeitara
que do capricho pela adolescente
viesse essa força indefinida e rara.
Amor feito resina, porque chora,
calado como as coisas, como o chão,
mas capaz de irromper – estranha lava –
numa festa de flor, só flor, mais nada,
cobrindo o tronco veho e os galhos secos
como as quaresmas que o teu filho amava.

A CASA REPLETA
Se Odylo nos deixou uma Cantiga Incompleta, deixou-nos uma casa
repleta. Pois diz da adolescente, que ele compara a uma palmeira esguia, com
tranças de mel:
Mas nela havia tanta eternidade,
que pôs Nossa Senhora do Bom Parto
nove bocas em torno à nossa mesa
e uma sombra perene em nosso quarto.
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Esta “sombra perene em nosso quarto”, que eu julgava ser a pequena
Aurora, que não passou de aurora por não ter desabrochado plenamente em
suas faculdades, essa sombra perene foi, como me esclarceu Rachel de
Queiroz, um natimorto. Só ele foi sombra. Pois Aurora foi luz por 13 anos,
apesar de tudo, como foi luz a ausência do primogênito, desabrochando em fé
e poesia:
Não deixes, filho meu, que a dor de amar-te
me tire o gosto do terreno barro
e a coragem dos lúcidos deveres.

E o gosto pelo humano barro permaneceu em Odylo. E a tal ponto que
até o barro de sua casa se humanizava e transfigurava, sentimento que transmitiu sem dúvida aos que o cercavam, como o genro poeta, que nos fala, num
pequeno poema antológico, da velha casa que se abandona por outra e parece
sofrer em sua carcaça e caliça.

DEUS NECESSITA DO PERDÃO DOS HOMENS
Encontramos, no Antigo Testamento, o salmo da família:
Feliz és tu, que temes o Senhor
e andas no seu caminho!
Ganharão tuas mãos o pão que comes,
e viverás feliz!
Tua esposa é a parreira carregada
no coração da casa.
Brotam teus filhos como as oliveiras
em torno à tua mesa.
Eis com que bens será abençoado
o que teme o Senhor!
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Na concepção do Antigo Testamento, onde brotaram os salmos, o
justo era sempre abençoado e feliz, tanto que os amigos de Jó acusam-no de
pecado, ao ver desabarem sobre ele as sucessivas catástrofes, que lhe arrebatam os filhos, os bens e a própria saúde, até que tudo lhe é devolvido ainda na
terra. Mas “Odylo e Nazareth, tão irmanados / que um não é sem o outro na
paisagem / de filhos e trabalhos ajustados / ao desígnio de Deus”, como
disse Drummond, Odylo e Nazareth compreenderam a mensagem de Cristo
no Novo Testamento, que transporta para a vida eterna – eterna! – a plena
felicidade. E Odylo assim termina o seu “Soneto de Jó”:
[...]
A Teus pés volto. Faça-se o que queres.
Tanto me deste que por mais que tires,
sempre me resta do que Tu me deste.
Deus necessita do perdão dos homens
e é esse perdão que venho te trazer.
Com o coração rasgado, mas ao alto,
Senhor, Te entrego os filhos que levaste
pelo amor dos meus filhos que ficaram.

E Odylo volta-se para Nazareth, no “Soneto da Fidelidade”, talvez o
mais belo saído de sua pena molhada em Camões:
Não receies, amor, que nos divida
um dia a treva de outro mundo, pois
somos um só, que não se fez em dois,
nem pode a morte o que não pôde a vida.
A dor não foi em nós terra caída
que de repente afoga, mas depois
cede à força das águas. Deus dispôs
que ela nos encharcasse indissolvida.
Molhamos nosso pão quotidiano
na vontade de Deus, aceita e clara,
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que nos fazia para sempre um.
E de tal modo o próprio ser humano
mudou-se em nós, que nada mais separa
o que era dois e hoje é apenas um.

A OBRA-PRIMA DE ODYLO
O próprio Odylo, que se considerava frustrado por não andar de bicicleta, não dirigir automóvel e não falar inglês, e que se queixava de não saber
fazer poesia concreta e tinha por incompleta a sua cantiga, considerava que
sua casa fora a sua obra. Não tanto a casa de barro, que também se humanizava, mas a casa viva – o pai, a mãe, os filhos, entre os quais genros e noras, e
entre os quais a doce sombra dos mortos. Esta casa, que se abria generosa e
acolhedora, para tantos e tantos amigos, só transpus o seu limiar no último
Natal, para ver-lhe os netos representarem diante do presépio. O mesmo presépio armado na sala de entrada como quando Odylo, agora ausente, era
criança. E lembrei-me então do último verso do seu “Soneto de Natal”:
E Deus nasce do chão como uma fonte.

Na água desta fonte e na que lhe brota dos olhos, Maria Nazareth continua a molhar o pincel que povoa de anjos, crianças e bichos os livros do
marido. Como continua a molhar o pão quotidiano “na vontade de Deus,
aceita e clara” num gesto odylico – e para ela idílico.
Recordemos ainda uma vez os versos de Odylo:
Não deixes, filho meu, que a dor de amar-te
me tire o gosto do terreno barro
e a coragem dos lúcidos deveres.

Poeta até então bissexto, Odylo Costa, filho percebeu afinal que o seu
mais lúcido dever era cantar. E cantou-nos, quase à Boca da Noite, uma
Cantiga Incompleta. Pois sabia que a completa, a que ele canta agora, não
pode – ai de nós – ser cantada na terra, neste vale de lágrimas. Estamos ainda
no exílio e não na Pátria. E
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As aves que aqui gorjeiam
não gorjeiam como lá.

NAS MÃOS DE UM PAI
Senhores! Se por mãos de mãe fui introduzido nesta vossa Casa, nela
acolhem-me agora mãos de pai. Bastaria dizer que de Alceu Amoroso Lima
recebi quem foi para mim o mais caro dos irmãos, segundo o espírito,
Gustavo Corção, que ele confiou aos meus cuidados, no tempo em que fui
seu secretário. Como também nos deu por irmã Madre Maria Teresa, a abadessa que colocou nas lábios de suas monjas os salmos que traduzi. Vejo
facilmente, nas mãos que me recebem, as de meu pai segundo a carne, que se
cruzaram para sempre, mas não cessaram de abençoar-me. Como também as
de outro que há mil e quinhentos anos nascia em Núrsia, e continuam a traçar
sobre nossa cabeça, pelas mãos de nosso abade, o sinal da cruz e da paz.
E a vós, que hoje me acolheis, senhores acadêmicos, que podia dizer-vos
senão aquela mesma saudação que ouvimos tantas vezes dos lábios de Cristo,
nestes dias de Páscoa:
“A paz esteja nesta Casa!”
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RESPOSTA DO SR. ALCEU AMOROSO LIMA

Sr. D. Marcos Barbosa, monge da Ordem de São Bento e poeta da
Ordem dos Trovadores do Reino de Deus, do alto dessa Poltrona azul, em
que pela vez primeira vos assentais, mil e quinhentos anos vos contemplam.
Não são 40 séculos, sem dúvida, como aqueles que, no Egito, contemplaram
do alto das Pirâmides os soldados de Napoleão, mas são 15 séculos bem vividos, desde esse dia do ano de 480, em que, na província sabina de Núrsia, em
plena dissolução do Império Romano, vinha à luz do dia uma criança que
não só iria sobreviver ao nascimento e à morte de vários tipos de civilização,
mas fundaria um império desarmado, um império monástico, de que sois hoje
entre nós, como monge e como poeta, um desses pilares ocultos que, na sombra e no silêncio dos claustros, representam o sinal mais vivo da supremacia
do Espírito entre os homens. Esta noite não é uma noite como outra qualquer. Pois é a primeira vez, ao longo desses 15 séculos, que um simples
monge, despido de qualquer outra dignidade sacerdotal ou civil, ingressa na
mais alta instituição intelectual de seu país. Dá vontade até de cantarmos,
como no Exsultet, o vere beata nox. Pois esse império monástico, a que pertenceis, é o reflexo desse mesmo Espírito encarnado, cujos pés caminharam
sobre as águas do Tiberíades e cuja sombra, ao longo dos séculos, é mais
luminosa de que todas as luzes das civilizações terrestres. Esse Espírito, Sr. D.
Marcos, é que vindes trazer para esta nossa Companhia tão terrena. Como
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Bento de Núrsia, que nos anos finais do século V da nossa era, descia das
ínvias regiões sabinas, para adestrar-se na cultura clássica das escolas da
Cidade Eterna, enquanto surgia em Ravena a tempestade do Leste, também
vós, em 1934, descíeis das montanhas mineiras, entre Maria da Fé e Cristina,
nomes predestinados entre Cristo e Maria, como uma mariposa atraída pelas
luzes da metrópole praieira e de sua Universidade recentemente fundada.
Aqui fizestes, ainda como Lauro de Araújo Barbosa, o vosso primeiro aprendizado jurídico e literário, em nível superior.
Ainda como Bento, o jovem provinciano de Núrsia, vinha assistir, na
Roma de 500, o desmoronamento do maior império do mundo – quando o
Imperador Teodorico, chegado de Ravena, açoitado pelas invasores e dilacerado entre romanos e bizantinos, tentava em vão redourar os brasões periclitantes dos Césares –, também vós, mineirinho humilde das Gerais, vínheis
encontrar, na grande metrópole carioca, tanto o fim de uma era, que poucos
anos antes se encerrara em 1930, como os sinais de uma nova era em gestação. Essa década de 1920 a 1930, entre nós, encerrara o tempo do sibaritismo moral e da indiferença intelectual e social e dava entrada a uma nova era,
marcada pelo espírito das mutações políticas e sociais e das definições literárias e religiosas, que iriam transformar radicalmente o curso de nossa
História. Vínheis, em 1934, participar ativamente de uma dessas três grandes
revoluções da década anterior: a revolução política, com a aventura heroica
das 18 do Forte; a revolução literária com o Movimento Modernista, que iria
mudar os rumos de nossas Letras, e a revolução espiritual, que se iniciara também em 1922, com a publicação de dois livros sintomáticos do novo espírito
que se iniciava, Pascal e a Inquietação Moderna, de Jackson de Figueiredo e A
Igreja, a Reforma e a Civilização, de Leonel Franca S.J.
Descíeis das montanhas, Sr. D. Marcos, no momento exato em que se
travava, nas praias e também nos vales alpestres e no altoplano, o embate
político entre a República Velha e o futuro Estado Novo. Mas, sobretudo, o
embate social entre a geração liberal ou cética da primeira República que se
despedia e a nova geração, convertida ao Cristianismo ou ao radicalismo político, que se anunciava. A geração que se despedia era herdeira do século XIX,
imperial ou pragmatista. Entre esses estertores de um Brasil displicente, sibarita e agnóstico do século XIX, e os clamores do novo espírito revoltoso, tec1066
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nocrático ou ativista, que prenunciava os futuros extremismos de 1932 em
diante, chegava timidamente esse menino pálido e esquivo, com toda a sua
disponibilidade montanhesa intacta e o espírito oxigenado pelo ar puro das
serras, como um jovem Davi, armado apenas da sua funda infantil, que era a
Fé profunda daquela que vos trouxe ao mundo, a 12 de setembro de 1915 –
para afrontar os miasmas, os sarcarmos, as libertinagens e sobretudo as perplexidades intelectuais de toda era de transição. Vínheis enfrentar, exatamente, o mesmo ambiente e os mesmos problemas, ao menos analogicamente, que
Bento de Núrsia enfrentara na Roma imperial moribunda do século V. O
Rio de 1934, à hora de vossa chegada, e guardadas as devidas proporções, era
a Roma dos quinhentos à hora da chegada de Bento vindo da rústica Sabina.
Havia então no Rio, e com a graça de Deus ainda aqui está, e sobrevivente de tantas tempestades, desurbanas e desumanas, um venerando edifício
remanescente do século XVI. Era o prédio que, em meados desse século,
havia abrigado os frades carmelitas. E em 1808 acolheu a Rainha D. Maria I,
mãe do futuro D. João VI. Durante todo o Império, foi esse edifício a passagem elevada do Paço da Cidade para a Capela Imperial. Ali foi fundada, em
1838, a mais antiga instituição cultural da América Latina, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, cujas sessões, até novembro de 1889, foram presididas pelo Imperador Pedro II. Nessa relíquia colonial, funcionava, desde
1932, o Centro Dom Vital, fundado em 1920 por Jackson de Figueiredo, e o
Cardeal Leme pretendia instalar a primeira Universidade Católica brasileira.
Foi num dos seus corredores, coloniais e imperiais, que em 1934 me defrontei, de imprevisto, com um jovem pálido, tímido e desconhecido, que sem
qualquer apresentação vinha bater à nossa porta, como tantos outros de uma
nova geração insatisfeita com a disponibilidade filosófica e religiosa e principalmente com a substituição de um Império anacrônico por uma República
burguesa. De 1932 a 1942, por ali passou toda uma nova geração, particularmente para o agrupamento, na Ação Universitária Católica, dessa juventude
que optara ou pelos caminhos sociais comunistas ou pelos caminhos espirituais cristãos. Aconteceu, por essa mesma época, a chegada ao Brasil de um
monge alemão beneditino, D. Martinho Michler, que vinha diretamente dessa
Europa Central, onde a Primeira Guerra Mundial deixara toda uma geração
morta, mutilada, desesperada ou sem rumo. Especialmente na Alemanha a
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Zusammenbruch de 1918 criara um vácuo assustador. Junto a uma nova
visão da vida contemplativa e da oração, trazia esse monge a visão poética e
litúrgica de Romano Guardini. A mocidade alemã de então se dividia entre o
apelo espiritual da via contemplativa e o apelo político de duas vias totalitárias, a do Comunismo de Rosa Luxemburgo e a do Nazismo, representada
pelo futuro Füehrer. Como no Brasil também a vida política totalitária, representada pelo Integralismo, constituía um apelo, por vezes irresistível, para essa
mocidade em flor, nessa década de 1930 a 1940.
Também a nossa mocidade, posterior a 1930, oscilava entre a Revolução e a Reação, enquanto uma terceira via se anunciava, a da renovação
espiritual, monástica e litúrgica. As aulas de D. Martinho, no Casarão da
Praça Quinze, produziam um verdadeiro abalo nas consciências de uma elite
desses moços, ao mesmo tempo revoltados e ávidos de novos horizontes.
Também entre os seus jovens assistentes, se operou aquela distinção entre os
“sociais” e os “espirituais”. Os sociais se lançaram então naquele movimento
de ascensão popular, representada inclusive pela nova legislação trabalhista,
que caracterizou o que de mais novo trouxera à Revolução de 1930.
Quanto aos jovens do grupo “espiritual”, que iriam passar um dia de
doutores a monges, escolheram o mesmo caminho que há 15 séculos levara
Bento de Núrsia a deixar a cidade eterna imperial para fundar no Ocidente
uma nova cidade eterna monástica, que iria ser até hoje o caminho mais curto
e mais certo de se chegar à verdadeira Cidade Eterna.
Foi essa vida espiritual, D. Marcos, que o jovem mineirinho de Cristina
e Maria da Fé naturalmente escolheu. Era ela a que melhor atendia às duas
vocações inatas que trazíeis, em vosso coração e em vossa inteligência: a de
uma profunda e espontânea espiritualidade e a de uma veia poética irresistível.
Pois, poeta nascitur, como diziam os romanos. As duas inclinações se harmonizavam totalmente em vossa personalidade e até hoje nela convivem, com a
graça de Deus. Os mistérios de uma liturgia católica renovada, em que poesia
e prece se irmanavam naturalmente, numa fusão profunda, que uma a mais
pura espiritualidade cristã aos elementos mais concretos da Natureza, como a
água, o fogo, o silêncio, a contemplação, a Beleza, o canto, o trigo, o vinho,
todos esses mistérios, ao mesmo tempo transcendentes e imanentes, transmitiam a essa via monástica uma sedução, que afastou de vós qualquer hesitação
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entre a via jurídica profissional e a via sacerdotal e estética irmanadas. A via
monástica foi então, para vós e para quase todo esse grupo seleto da juventude de 1930 em plena disponibilidade, um horizonte de liberdade e plenitude,
em que beneditinos, jesuítas, dominicanos, carmelitas, franciscanos ou sacerdotes seculares marcaram essa curva de renascimento religioso nos destinos
do Brasil moderno. Como aliás se produz em todo o mundo e representa,
atualmente, um dos rumos mais imprevistos nesta mutação de milênios em
que nos encontramos, entre o século XX e o século XXI.
Os mosteiros e as abadias da vida monástica não iam representar uma
fuga ao mundo, para essa nova geração que sucedia à nossa da belle époque.
Representavam, sim, a consciência de uma Presença transcendental, em que os
vários caminhos de Deus vinham mostrar a este nosso fim de século que Ele,
longe de “estar morto”, como dissera Nietzsche, está cada vez mais vivo. É o
peso de Sua ausência em muitas consciências, junto à falência dos mitos e
ídolos terrenos, do Poder, da Riqueza, do Sexo, da própria Ciência sem Deus,
que comunica à vida contemporânea o medo, a inquietação, a angústia e o
vazio. A multiplicação dos suicídios, das tragédias familiares e da violência em
nossas metrópoles é uma repetição do que ocorreu no fim do Império
Romano e levou Bento de Núrsia a trocar Roma por Subiaco e a propor, aos
homens de seu tempo e de todos os tempos, um novo sentido do destino e
um novo modo de convívio humano, baseado no amor e na paz. O espírito
dessa via monástica que escolhestes, juntamente com vossos jovens companheiros, na fusão desse triângulo de “oração, cultura e trabalho”, se realiza
magnificamente na vossa própria personalidade e se traduz por uma palavra –
a “discreção”, que São Bento definiu como sendo “a mãe de todas as virtudes”. Não era uma ascese violenta, e muito menos qualquer espírito de
Intolerância fanática e rigorista, que essa Regra sublime recomendava aos
homens para norma de vida. Pelo contrário. Era a discretio o esprit de finesse,
em confronto com o espírito de geometria, como diria Pascal, o equilíbrio, a
sutileza, o entretom, a composição entre os extremos, o respeito ao próximo e
à justa diversidade entre os homens, a liberdade, a coexistência dos opostos
como elemento para alcançar o convivium, séculos mais tarde recomendado
por Dante, o respeito aos direitos e deveres espontâneos e naturais, para conter a tentação dos extremos. Era a união entre o trabalho e a oração. Era o
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respeito pela natureza física e pela natureza das coisas. Era o amor da Beleza,
a apologia do bom gosto, até hoje típico do espírito beneditino. Era a fusão
do moderno, como expressão da criatividade inesgotável e do dinamismo
humano, com o eterno, como expressão da transcendência e da sabedoria
divina. Pois a Verdade, como o Bem e a Beleza, são imutáveis em sua essência.
Mas a sua procura incessante, sempre em estado dinâmico, é a expressão da
grandeza do espírito humano. É tudo isso, creio eu, o que quer dizer essa discretio da Regra Beneditina, tão típica do que há de melhor no autêntico
humanismo, que veio refletida, em ato ou aspiração, nessa vossa frágil figura
de monge e poeta, posto em sossego (na expressão do poeta máximo de nossa
língua), que hoje aqui recebemos, não com os alamares vistosos de uma indumentária que mal resiste a uma noite de festa, mas revestido do vosso humilde
hábito monacal, semelhante à roupeta com que o nosso santo Anchieta escrevia na areia poemas à Virgem e idêntico àquele com que o vosso fundador
percorria as veredas alpestres do Subiaco e as trilhas de Monte Cassino.
Foi precisamente essa discretio que levou o espírito beneditino a acompanhar, desde 1581 em Salvador e desde 1586 aqui no Rio, estes quatro
séculos de nossa história pátria, espírito tão afinado com o próprio temperamento brasileiro, em que o homem supera as instituições, mas é superado
pelo “eterno feminino”. Até mesmo em vossa poesia, Sr. D. Marcos, esse eterno feminino tem um sentido de sublimação virginal e mariana, que Goethe
desconheceu, e domina toda a vossa obra, desde aquela vossa famosa poesia
de estréia, que vou ter a alegria de citar daqui a pouco, até os mais recentes
frutos de vossa inspiração.
Permiti, D. Marcos, que volte por um momento àquela colina sagrada
que vela, dia e noite, por este nosso Rio da minha própria infância e da vossa
entrega definitiva “à escola do serviço do Senhor”, nas palavras textuais de
São Bento, pelas mãos sagradas da oração e da poesia. Eis como descreve o
seu encontro convosco, nessa colina de Deus onde foi buscar a paz, como
Dante naquele mosteiro florentino, o magistrado e poeta Rui Octávio
Domingues, cuja estreia nas Letras, algum dia, será uma revelação.
D. Marcos sai do coro, às vezes movimentando os braços, enquanto os demais
monges seguem em fila, dois a dois, muito tolhidos de asas. O que vai ao lado
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de D. Marcos, no entanto, nem sempre consegue guardar a simetria. D.
Marcos, porém, não parece caminhar neste mundo. Parece marchar com grande segurança, perfeitamente enquadrado numa simetria angélica, invisível aos
homens. É o poeta da Eucaristia, da Anunciação, do trigo, da mesa, do linho,
dos mistérios e das claridades. Em palavras imunes de rigor, o monge poeta
descerra aos olhos mortais a infinita beleza das coisas santas. E ficamos admirados dessa beleza que surge com o esplendor da santidade. Santidade da
Eucaristia, santidade da Virgem, santidade dos Anjos do Senhor. Tudo saindo do coração de um homem, que é como um anjo ferido pela doença e cuja
queixa é um puro canto. Não há queixa, não há tristeza, não há gemido, mas
apenas louvor a Deus, e luminosidade e grandeza, tanto na vida como na poesia de D. Marcos. Uma grandeza toda feita de invencível brandura. Brando e
humilde. Sossegado e bom. Discreto e simples. Infinitamente mais anjo do
que ferido. É o primeiro a estender os braços para guardar na urna dos braços
amorosos quem quer que tenha medo de não ser amado. Abraçando-me, senti
que D. Marcos servia a um Deus de amor (Rui Octávio Domingues, “O Anjo
Ferido”, in A Ordem, novembro de 1957).

Essa admirável e fidelíssima imagem da vossa personalidade, tão natural
e sobrenaturalmente incorporada a esse mosteiro quadrissecular, nos mostra a
trágica e sublime falsidade daquela carta fatídica do dia 9 de fevereiro de
1851, em que o jovem Luís José de Junqueira Freire participou, à sua querida
e sofrida Mãe, sua entrada sem vocação para o mosteiro beneditino de
Salvador, e começava pela famosa frase: “Já não sou filho de VM, sou filho
da Religião.”
Longe de representar a vida monástica para vós, D. Marcos, aquele
túmulo e aquela fuga que a falsa vocação representou para o espírito do jovem
e genial poeta baiano, foi ela para vós a plenitude de vossas virtualidades.
Como vai ser a expressão de vossa presença na história de nossas Letras.
Desde 1947, quando publicastes o vosso primeiro livro, Teatro, na mesma
linha cênica de Anchieta, desde então vos tornastes a sentinela poética matutina que anuncia, cada manhã, aos cariocas, o nascimento de um novo dia.
Vossa aurora monástica começa às quatro. Vossa aurora poética às seis.
Desde 1953, essas vossas Crônicas Radiofônicas, já reunidas em dois volumes
inéditos, e mantidas até hoje sem interrupção, representam como que uma
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bênção, litúrgica e poética, sobre o povo brasileiro. E como fiel seguidor do
espírito beneditino, vossa obra é, ao mesmo tempo, um hino à Fé e à Beleza.
Aliás, sempre ressaltastes a autonomia da Beleza, como sendo, em seu domínio, a expressão estética da Fé, aquele quod visum placet a que alude Santo
Tomás de Aquino. Em vosso opúsculo sobre a Arte Sacra (1976), colocais o
problema na sua verdadeira posição:
O equívoco fundamental a desfazer nesse terreno é o preconceito de que só
o artista católico, cristão, ou pelo menos crente, será capaz de fazer arte
sacra [...] Se um artista realmente cristão terá mais motivos para pôr seu
talento a serviço do culto e de Deus, pode acontecer que um outro, desprovido de fé, seja mais bem sucedido que ele, seja por ter mais talento ou seja
mesmo por acaso. Pois o acaso intervém também na obra de arte e é, aliás,
segundo alguns, a contribuição de Deus [...] Como de certo modo não há
uma filosofia cristã, diríamos também não há arte cristã, mas obras de arte
de valor religioso.

E, ao terminar essa admirável colocação do problema das relações entre
a Beleza e a Fé, fazeis a seguinte confidência: “Se lhe fosse permitido terminar
com uma confidência, o autor destas linhas diria que só foi capaz de deixar de
repelir o chamado de Deus, quando a Ordem de São Bento lhe revelou que a
Beleza, apesar de tudo, não fora de todo banida da casa do Senhor.”
Por isso mesmo é que, às virtudes monásticas tipicamente beneditinas,
de que sois um exemplo vivo, está a vossa tendência espontânea ao bom
gosto. Nessa mesma linha é que Jacques e Raissa Maritain escreveram coisas
definitivas. Como Bernanos se negava a ser chamado de romancista católico e
sim de católico romancista, acentuando a autonomia do romancista em face
do católico. Nesse sentido já se queixava Claudel de que o demônio perseguia
a vida póstuma de Nossa Senhora, sob a forma do mau gosto. Dessa autonomia da expressão em face da intenção é que sois vós mesmo o teatrólogo, o
cronista, o poeta Marcos Barbosa, o mais patente dos exemplos. Não disponho de tempo nem de talento para mostrar os valores estéticos de vossa obra
de monge poeta, sem que o poeta sobrepuje o monge, nem este àquele, tal
como o demonstrais em obras como Teatro (1947); Poemas do Reino de
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Deus (1961); A Noite Será como o Dia (1968 – 2.ª edição completa), para só
falar em alguns de vossos 13 volumes já publicados. Em todos eles, e mesmo a
despeito de vossa confidência no prefácio aos Poemas do Reino de Deus, de
que “os meus poemas (e toda a minha obra, se o nome não é pomposo
demais) foram sempre “poemas de ocasião”, como convém a quem preferiu o
serviço de Deus ao das Letras”. Descontada a humildade dessa confissão, o
que os vossos leitores podem afirmar, sem a mínima hesitação, é que a Beleza e
a emoção extraordinárias dos vossos autos teatrais e dos vossos poemas, antes e
depois de vossa profissão monástica, possuem uma beleza em si, tão grande,
que neles a força mística apenas completa e sublima a força estética.
Mas não quero terminar esta rápida visão panorâmica de vossa obra
poética e particularmente dessa acentuação do seu valor estético e autônomo
em face do seu valor místico, sem citar algumas estrofes do vosso admirável
poema sobre o “Mar”, de 1939, anterior portanto à vossa entrada para a vida
monástica:
Mar, belo mar selvagem,
que inspiraste os poetas de todos os tempos
e deste ao cetro do rei
as pérolas do teu seio.
Que pouco nos dás,
em troca do que te damos!
Nós te ofertamos
os corpos flexíveis dos nadadores,
as madeiras sagradas dos altos cimos,
das quais se talharam as primeiras canoas.
Nós te oferecemos
os homens que caíram do céu como estrelas,
velozes como flechas.
Nós te damos, ó mar,
a cidade em miniatura dos grandes transatlânticos,
onde havia mulheres de todas as raças,
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turistas indiferentes,
missionários com rota prevista,
imigrantes de braços conquistadores,
exilados melancólicos
e escravas marcadas.
Nem isso, ó mar, aplacou a tua cólera.
Nos ramos do teu coral,
que são árvores aflitas se contorcendo,
há pedaços de vestido e de cabelos
dos que se debateram contra ti.
E há, nos rochedos do teu fundo,
corpos nus que cobriste de conchas
para que não voltassem à tona.
Mar, que nos dá os peixes,
que valem os peixes?
Tu é que pescas.
Mar terrível, mar de pecados, mar de lamentos,
penitente público,
chorando de noite,
batendo no peito das rochas,
mar sempre seduzindo os viajores incautos
e as mulheres desiludidas.
Quando repousarás, ó mar?
Quando serás tranquilo como os olhos mortos
e o gesto sereno dos santos?
Para que habite em ti,
como no Princípio,
quando as coisas não eram,
o Espírito Vermelho,
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que vaga no mundo,
turbando os homens.*

A propósito do espírito mariano de vossa poesia antes acentuado, chegou o momento de chamar a atenção para o sentido, porventura mais importante desta noite simbólica de reconciliação literária e quem sabe de purgação
religiosa póstuma. Pois, se na legenda medieval do ciclo poético do Graal a
lança de Amfortas curava as feridas por ela própria infligidas, vossa chegada a
esta Casa de Machado de Assis, cuja discretio estilística também rescende ao
perfume beneditino, representa um contraponto à ferida que outro grande
poeta monge, há um século, rasgou no flanco da Fé católica e da Poesia religiosa, em pleno Romantismo. Refiro-me, naturalmente, a Junqueira Freire e
ao contraste profundo entre a sua e a vossa obra poética. Dois monges, de
espírito monástico rigorosamente antitético no tempo, mas talvez reconciliados pela Poesia no espaço dos valores eternos.
Pois não vejo, entre vós e Junqueira Freire, entre o monge modelo e o
monge relapso, uma ruptura irreparável ou uma contradição radical. Vejo,
pelo contrário, entre vós ambos, um laço muito íntimo. Parece-me mesmo
que, ao entrardes há pouco por aquela porta, o poeta monge de 1980, em
plena maturidade, puxava pela mão a sombra de outro poeta monge, um
quase adolescente, que em 1855, aos 23 anos de idade, partia para a eternidade abraçado a um Crucifixo, e possivelmente arrependido de suas blasfêmias
anteriores. Conta-nos, efetivamente, Franklin Dória, seu grande amigo e primeiro biógrafo, no Prefácio às suas póstumas Contradições Poéticas, o
momento supremo de sua morte:
A 24 de junho de 1855 soou a hora fatal. Junqueira Freire, que voltara da
predita povoação (a Barra, hoje um bairro de Salvador), achava-se em uma
casa da Rua do Paço do Saldanha. Reclinado no colo de sua irmã Maria
Augusta, pouco antes de agonizar, recebeu em nome de Deus a benção do
sacerdote e pediu a um amigo dedicado que não o desamparou nunca, o crucifixo de marfim, pendurado de sua cabeceira, e depois de havê-lo beijado fervorosamente, abraçou-o e morreu.
*Poemas do Reino de Deus, 1961.
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Poderia esse gesto final ter sido apenas um ato reflexo de seus primeiros fervores religiosos. Mas um estudo desapaixonado de sua obra e de sua
vida, a um século de distância, quando for feito pelo seu companheiro póstumo D. Marcos Barbosa, acredito venha a ser uma revisão completa de sua
posição na história de nossas Letras. Depois dessa revisão, estou certo, não se
perpetuará a lenda do homem sem religião, do monge blasfematório e ateu,
mas a de uma alma profundamente religiosa, vítima do espírito do seu tempo.
Discordo radicalmente do maior biógrafo de Junqueira Freire, o saudoso e
erudito Homero Pires, quando em sua tese de concurso em 1929, de que tive
a honra de ser um dos arguidores, sustentou expressamente que “a Junqueira
Freire faltava inteiramente o sentimento religioso” (Homero Pires. Junqueira
Freire: Sua vida, época e obra, tip. São Benedito, p. 397, Rio, 1929). Concordo, com Homero Pires, que “havia muitos traços comuns entre Junqueira
Freire e Lamennais”. Mas discordo radicalmente da sua conclusão de que “no
fundo, não foram jamais católicos”. A meu ver, foram ambos católicos, mas
heterodoxos, em divergências profundas com a Igreja. Particularmente o
“problema social” em Lamennais e o “problema monástico” em Junqueira
Freire. O que acontece é que divergências de temperamento ou de disciplina
acabam sempre degenerando em rupturas dolorosas e irreparáveis, ao menos
em vida. Hoje, as ideias de Lamennais, em matéria social, se acham inteiramente afinadas com a mais pura Doutrina Social da Igreja, desde Leão XIII e
particularmente as sucessivas Encíclicas sociais de Pio XI a Paulo VI e particularmente do pontificado de João XXIII e do Concílio Vaticano II. Quanto
a Junqueira Freire, sua cisão com a Igreja proveio do seu erro fatal de vocação
monástica e de uma concepção fechada e integrista do Catolicismo, que
dominou o século XIX, até mesmo pela deformação que o espírito polêmico
sempre produz nos contendores. Como um violento espírito anticlerical
dominou o século XIX, a Igreja se fechou com o Syllabus, e seus defensores
frequentemente confundiram Fé com fanatismo. Enquanto seus opositores
confundiam Catolicismo com clericalismo, Junqueira Freire, em seu tempo,
foi uma vítima dessa deformação da Fé e da Igreja, promovida pelo espírito
polêmico e suas deformações apaixonadas. Se Junqueira Freire perdeu a Fé,
morreu sem dúvida com profunda saudade dela e criticando sua própria
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incredulidade. Eis o que escreveu no Prefácio para a publicação de suas
Contradições Poéticas, que já imaginava seriam póstumas:
As minhas poesias ortodoxas, portanto, pertencem a minha mãe. São sua inspiração. O ardor da juventude, a ambição da ciência, a sociedade corrompida
degeneraram em mim o homem feito por minha mãe. À proporção que estudava, ia me tornando mais filósofo, isto é, mais vaidoso, mais ignorante, mais
incrédulo. As minhas poesias filosóficas pertencem a esse acesso de loucura .
Entrou-me, quase nesse tempo, essa visão encantada, essa alucinação febril,
que mata o coração e o espírito, depois de tê-los bem gasto o amor. As
minhas poesias eróticas pertencem a esses segundos acessos de loucura.
Depois desses errores, a mão da doença, prelúdio do castigo eterno (veja-se
como acreditava até mesmo no inferno) arrojou-me, por várias vezes, às aprazíveis paisagens do nosso belo Recôncavo, a pastorinha singela correndo no
campo lá pela madrugada e as cabanas inocentes dos pescadores, e tudo isso
encantou-me. Foi um segundo amor, porém mais puro. As minhas poesias
campestres pertencem a essas fases, da desgraça sim, mas da inocência. Hoje
que se me têm desvanecido esses momentos tão duros de loucura juvenil,
como uma noite misteriosa num palácio de fadas, assento-me tranquilo em
cima de um cômoro de folhas secas, que de quando em quando cairão da
árvore, e a deixarão por fim só, com seu tronco e suas galhas mirradas.

Eis aí, Sr. D. Marcos, nosso novo monge poeta (pois Franklin Dória se
enganou ao falar de Junqueira Freire como “o último monge poeta”), eis aí
qual deverá ser vossa primeira tarefa, creio eu, ao assumirdes a Poltrona de
Gonçalves Dias. Bem sabemos que o símbolo gráfico da Ordem beneditina é,
precisamente, um tronco cortado cerce, quase junto às raízes, do qual reponta
um novo galho, símbolo da eternidade da Fé, como também da perenidade da
Poesia. Succissa virescit. Cortado, reponta. Se Junqueira Freire, em face da
morte que sentia aproximar-se, sentou-se à sombra de um tronco desgalhado
em sua solidão campestre e sua inocência revisitada, compete agora a vós,
Virgílio que sois desse nosso desgraçado Dante romântico, mostrar aos nossos contemporâneos o que havia de profundamente místico, religioso, cristão,
católico, sem o saber e o sentir, nesse jovem e invisível companheiro que trou1077
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xestes convosco pela mão ao entrardes nesta sala. O que levou o poeta das
Inspirações do Claustro, autor de algumas das mais autênticas poesias religiosas das nossas Letras, a blasfemar contra tudo aquilo que lhe era mais amado
e mais profundo em seu coração, foi aquela falsa concepção monástica, corrente em seu tempo, junto à mocidade culta e à burguesia clerical ou anticlerical baiana, de que uma de suas avós foi vítima expiatória, ao considerarem os
conventos como presídios de moças pecadoras ou descuidadas, ou de rapazes
superficialmente apaixonados por Voltaire ou Rousseau, a proclamarem
como Victor Hugo “que os mosteiros, bons no século X, discutíveis no século XV, são detestáveis no século XIX”. Ao que nós hoje poderíamos acrescentar, que renasceram no século XX, como demonstra inclusive esta entrada,
pela primeira vez na história da Ordem beneditina, de um simples monge,
numa Academia que mal ou bem representa a maior láurea literária do seu
país. Esta consagração sesquimilenária sois vós, D. Marcos, que a trazeis para a
vossa Ordem como para a nossa Pátria. Como trazeis também o que poderíamos chamar de conversão póstuma, ou pelo menos de reabilitação moral e literária desse outro poeta monge genial que hoje trouxestes para o nosso meio.
Aliás, outro laço íntimo que vos liga literariamente a Junqueira Freire é
a afinidade de estilos poéticos que une, por mais antitéticos que sejam, os
vossos respectivos temperamentos, vossas vidas pessoais e até mesmo o espírito de vossas poesias. Embora visceralmente romântico, não só pelo reflexo de
sua época, mas principalmente por sua natureza violenta e extremada, pelas
antíteses e angústias, que o fizeram viver em 23 anos muitas vidas contraditórias –, tanto a poesia como a prosa de Junqueira Freire foram marcadas, ao
mesmo tempo, por um extremo misticismo e por um amor também exaltado
pelas realidades mais concretas. Eis uma das lições mais originais das aulas de
retórica, isto é, de teoria literária que Junqueira Freire dava em sua cela, ainda
no mosteiro baiano, sustentando a seguinte tese que está inteiramente na linha
da poética mais moderna e da vossa própria arte poética, D. Marcos, da
ausência de qualquer antítese profunda entre Poesia e Prosa. Eis uma pequena
parte do texto de Junqueira Freire:
Até onde irá a medida da Prosa? Será a Prosa um dia tão acabada de melodia,
de ritmo, de harmonia mesmo, que venha a ser inútil a música da forma poéti1078
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ca? Chegará um dia a Literatura (podemos hoje dizer que já chegou em nossos
dias, acrescento eu...) a um tal grau, que distinga a Prosa e a Poesia tão
somente pela nuance dos pensamentos? Nascerá um dia dessas duas expressões, mais ou menos belas, uma fómula intermediária, que expresse tanto da singeleza da prosa, quanto do artifício da versificação? Será o futuro o mesmo que
o passado e a Prosa, em um círculo constantemente vicioso, voltará para a Poesia e a Poesia de novo para a Prosa [...] Pois bem. Meus versos representam essa
hesitação, segundo penso. Procuram, pesar meu, a naturalidade da Prosa e
receiam desprezar completamente a cadência bocageana.

A quase meio século de distância, Junqueira Freire traçava, nessas palavras, um esboço antecipado da Arte Poética do nosso Modernismo. Daí a sua
extrema atualidade. E esse tipo de Arte Poética, Sr. D. Marcos Barbosa, não é
outro senão aquele a que vossa Poesia e vossa Prosa pouco a pouco se entregaram, depois daqueles primeiros cantos de adolescência em que, tão prematuramente, se revelou a vossa espontânea vocação poética, que cedeu, de
alguns anos, a vossa vocação monástica. Como Junqueira Freire, a vossa poesia é tão unida à prosa, embora nunca prosaica, como vossa prosa é tão poética que se confunde com a vossa poesia. Essa fusão estilística profetizada, há
um século, por Junqueira Freire, vós a realizais de modo totalmente espontâneo, como vem sendo a linha de todo o nosso modernismo poético desde
Manuel Bandeira.
Quando descestes de vossas montanhas natais e vos apresentastes em
nosso venerável casarão da Praça Quinze, foi para todos nós a mais saborosa
das surpresas quando nos entregastes, para publicação em nossa revista A
Ordem, esse poema que Antonio Corrêa de Oliveira, ao vos ouvir recitá-lo
em nossa residência, logo classificou como sendo a promessa de um grande
poeta. Não me furto, neste momento, ao prazer de reproduzir oralmente esse
poema de vossa estreia efetiva, tanto mais que o tema, o da transfiguração
espiritual de um amor humano, talvez represente mais um traço, embora em
sentido literalmente oposto, ao que ocorreu com esse outro poeta monge que
aqui trouxestes ao entrar, reconciliados ambos por essa tensão perene entre a
Poesia e a Fé, ora sempre unidas como em vós, ora por vezes separadas como
nele, que sempre existiu e existirá no coração dos homens e na sua expressão
verbal. Enquanto, no caso de Junqueira Freire, houve uma incerta e misteriosa
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Sofia, que teria afastado o Poeta da vida monástica, no vosso caso deve ter
acontecido exatamente o oposto. Transfigurastes porventura vossos primeiros
amores adolescentes, sublimados no mais puro amor celeste que ia ser o fulcro de toda a vossa existência terrena. O que fora Sofia para Junqueira Freire
veio a ser Maria para vós. Ei-lo, o poema, em sua transfiguração beatífica do
que foi, para Dante, Beatriz.
Teu corpo,
Perfeito como o vaso do oleiro,
Em que bebi a essência de tu’alma,
Há de voltar ao solo,
De onde vem a argila.
Tuas mãos,
Que se ergueram numa oferta,
E se puseram sobre as minhas num gesto de noivado,
Hão de tornar-se um húmus,
De onde vem o lírio.
Teu cabelo,
Que cobria tua cabeça como um véu,
Diante da minha majestade de homem,
Há de voltar às minas,
De onde vem o ouro.
Teus olhos,
Carvões desoladores,
Que queimaram a minh’alma e purificaram o meu
[corpo,
Se apagarão no céu,
De onde vem a luz.
Tua boca,
Livro purpúreo,
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Que guardava as palavras da Sabedoria,
Mergulhará no mar,
De onde o coral vem.
Teus gestos,
Sóbrios como um culto,
Que marcaram o limite do meu mundo,
Hão de perder-se no espaço,
Como um voo ferido.
Tua voz,
Que aplacava a minha ira
E chegava à torre do meu exílio,
Há de se partir como a corda,
De onde vem o som.
Teus passos,
Que marcaram sulcos na minha carne,
Hão de se perder como o rastro do peregrino,
Que a areia do deserto apaga
Na direção incerta.
Mas um dia,
Ao soar das Trombetas,
As tuas partículas desagregadas,
Entradas na formação de outros mundos,
De novo formarão um todo perfeito.
Sem ruga e sem mancha.
Então os anjos,
Com as suas asas de fogo,
Longas e rubras,
Formarão um círculo em torno do teu corpo,
Para defendê-lo;
1081
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E ele será como a cidade invicta,
Onde ninguém penetra.
Mas quando eu chegar,
Transfigurado,
Na minha veste de núpcias,
Os anjos se afastarão,
Silenciosos...
E eu, comovido,
Ante a tua beleza,
Que nada iguala,
Apenas tocarei, com medo,
A orla do teu vestido.*

Se for certo que Sofia foi a mulher que levou Junqueira Freire à sua
falsa vocação monástica e porventura lhe tirou a Fé, essa mulher que invocastes em vosso patético poema inicial é a própria imagem da Sofia intelectual,
levada a suas raízes etimológicas e sobrenaturais, ou seja a Sabedoria.
Foi essa união entre Poesia e Sabedoria que ao longo de vossa vida vos
tornou capaz de realizar esta obra suprema de uma nova tradução dos Salmos,
a que antes me referi, e hoje suplantou em beleza a fidelidade a todas as anteriores versões vernáculas dessas orações perenes de nossa Fé. Como foi essa
mesma união entre Poesia, Sabedoria e Fé que vem marcando toda vossa vida
e a vossa obra, preservadas do mundo deletério no silêncio das arcadas de
vossa quadrissecular Abadia.
Aliás, entre as vossas verdadeiras inspirações do claustro, Sr. D. Marcos, que representam toda a vossa vida, e as ilusórias de Junqueira Freire, que
foram apenas uma parte trágica de sua desgraçada existência, existe ainda esta
diferença fundamental tão bem acentuada pelo nosso Roberto Alvim Corrêa,
cuja espiritualidade também é de essência contemplativa e litúrgica. A concep-

* “Ressurreição da Carne”, 1937.
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ção religiosa de Junqueira Freire, diz ele, é toda calcada no Antigo Testamento e daí a sua violência e as suas antíteses.
Junqueira Freire, escreve Roberto Alvim Corrêa no Prefácio à edição
Zélio Valverde das Inspirações do Claustro, é religiosamente mais hebraico
do que cristão. Nada revela em sua obra ter ele participado da Paixão do
Cristo, da qual todavia devia participar todo cristão. E, o que é significativo
para um católico, não há na sua obra o mínimo vestígio de um culto à
Virgem. A Virgem está ausente de sua poesia. Se a Mãe do Cristo foi invocada por ele, só o foi por acaso, e, na verdade, para ele não existia.
Sr. Dom Marcos Barbosa, esse é o abismo que vos separa de Junqueira
Freire e vos dará muito trabalho para ultrapassar, com a vossa poesia toda ela
inspirada no que há de mais puro no espírito feminino e particularmente no
verdadeiro sentido do que representa a Mãe do Salvador, se quiserdes que se
opere realmente, à luz da posteridade, da hospitalidade e do perdão, que a
Providência reserva a todos os desgarrados como Junqueira Freire, aquela
purgação que esta vossa entrada vos permitirá porventura operar, no plano
sobrenatural, entre a de um monge relapso e a de um monge modelo, reunidos ambos agora, pelas mãos da Poesia, da Beleza e da Fé.
Antes da vossa admissão nesta Casa da Cultura brasileira, dois outros
membros da hierarquia católica aqui se assentaram, D. Silvério Gomes
Pimenta em 1920 e D. Aquino Correia em 1927. Mas só agora, repito, pela
primeira vez na história quase centenária desta Academia e na história sesquimilenária da Ordem de São Bento, é que um simples monge, sem qualquer
investimento hierárquico e puramente dedicado ao Opus Dei em sua integralidade inclusive estética, vem trazer, ao nosso meio intelectual, a luz da
Sabedoria divina em forma de beleza poética. Eis porque esta noite tem de ser
marcada pela mais alva das pedras brancas. Sucedeis, é certo, a esse grande
espírito que foi Odylo Costa, filho, poeta e prosador, jornalista, romancista e
homem cordial no mais representativo sentido da expressão, totalmente
impregnado desse espírito místico, humanista e comunitário, que iluminou
sua vida interior, transverberou sua produção literária e marcou sua passagem,
de modo indelével, em nossa história contemporânea. E como não quero
encerrar estas simples palavras de boas-vindas, senão com vossas próprias
palavras, que representam, neste ano de 1980, aquele mesmo espírito inspira1083
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dor desse poema memorável de vossa estreia, em 1937, permiti que complete
a citação dessa vossa entrada em poesia, com algumas estrofes do vosso admirável e recente poema “O Peregrino do Absoluto”, dedicado ao próprio
Senhor Jesus, em cujas mãos colocastes vossa existência.
Todos procuram, Senhor, a tua face,
Mesmo aqueles que não o sabem nem te conhecem,
nem provaram ainda quanto és doce...
Buscam-te os que não te conhecem, quando buscam a Beleza.
Buscam-te os que não te escutam, quando percebem
aqui ou acolá, a harmonia que inseriste nas coisas,
que jamais conseguem apagar, por mais corruptas,
os indeléveis vestígios dos teus dedos.
Buscaram-te, Senhor, e descobriram talvez alguma coisa de ti,
os que traçaram nas paredes das cavernas, por certo em teu louvor,
como um cântico de ação de graças ou oferenda,
as esguias silhuetas dos animais que os serviam...
Buscamos-te, Senhor, e julgamos encontrar-te para sempre,
nas faces que amamos e às vezes nos roubas de repente...
Buscam-te, Senhor, os artistas em suas obras,
que longe de satisfazê-los por completo, logo os levam
à aventura de um novo poema ou novo quadro,
onde sonham afinal conter nas mãos, sem matá-lo,
o pássaro, vivo e oculto, visumbrado e ouvido,
no balouçante ramo de um minuto...
Sempre te procuramos, Senhor, sem encontrar-te na terra por completo
E por isso nossas lágrimas, como disse Virgílio, o poeta virgem,
são lágrimas das coisas (sunt lacrimae rerum!),
que gemem e choram neste vale, até que a compadecida Rainha
nos mostre em glória o fruto de seu ventre,
e contemplemos em nós mesmos, como disse Paulo,
em nosso corpo e alma, em nossa carne e sangue,
a gloriosa revelação dos filhos de Deus!
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Palavras como estas é que, ao longo da história da humanidade, sobrevoarão todas as tormentas, sobreviverão a todas as catástrofes e hão de enxugar todas as lágrimas das coisas e dos homens.
Senhores acadêmicos, se nada e ninguém podem substituir o vazio que
nos deixou a partida do nosso Odylo, temos a consciência de que a sua vaga
foi preenchida, não apenas por um, mas por dois poetas monges, dignos
ambos do seu antecessor. D. Marcos Barbosa, a Casa é vossa. Sr. Junqueira
Freire, não se acanhe, esteja à vontade.
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Casa de Machado de Assis, símbolo dos nossos valores espirituais.
À sombra dos meus deuses o sortilégio dos meus caminhos me fez chegar. Nada mais alto, aqui é o infinito. O deus primeiro, o Deus da minha fé,
da minha submissão à sua voz semeadora dos destinos, que me guardou nas
dúvidas, encheu de certezas os meus clarões de perplexidades, me estendeu a
mão firme de pai para que eu a apertasse ao calor de suas crenças; que me
criou José, que me fez Sarney e cobriu a minha cabeça da coroa fria e sem vaidade dos dias que me entregou e eu plantei. Encheu-me de estrelas que cintilaram em baldes de juçaras e de sofrimentos, nesta vida, como todas as vidas
amassadas no barro frio e duro do trabalho, em dias vividos na alegria mais
aberta, de risos e de alvíssaras, horas que cheiravam desde o mais simples
canto de aniversário, até a paixão sem barragens, das multidões que olhavam
nos meus olhos e seguiam os meus passos. Dias, também, turvos, em que sangraram lágrimas, e flores murcharam.

CHAMAS DO BEM-QUERER
Odes e elegias, vitórias e chagas.
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Mas aqui estou, também, sob a proteção de outra divindade, o Criador
da convivência, que me deu irmãos e amigos, mesa larga de acalantos, rios de
solidariedade, mananciais claros de ternura, gestos de amor e de sacrifício,
chamas do bem-querer, vamos-juntos, vida-e-morte. Amigos, extensão de nossas almas, encheram este gosto de existir com a ânsia de que não se apagassem
nunca, ligados todos nos meandros tecidos pelo conviver. Louvo os que aqui
estão. Fecho os olhos da ausência para pensar nos que aqui estariam. Um
deles vou buscar no retiro dos santos para que abençoe este momento: Odylo
Costa, filho. Foi ele quem me fez possuir da sedução de subir estas montanhas.
Mãos quentes de irmão que apertei a vida toda, mãos frias de eternidade que
num domingo cinzento de agosto, aqui, nesta Casa, beijei, na saída da morte.
A Academia era para mim um horizonte longínquo. Leve sedução
transformada na ambição que, sem coragem de ser desejo, era um desejo de
desejá-la e, desejando desejá-la, tornou-se desejo, esperança e sonho. Sonho
que se realizou e, como diz Jorge Luis Borges, quem realiza um sonho, constrói uma parcela de sua própria eternidade.
Chego trazido, acima de tudo, pela vocação das Letras, que me fascinaram desde menino, quando ouvia nas madrugadas o meu velho avô, mestre-escola de uma pequena cidade das fraldas da floresta amazônica, tanger os
bichos para o curral, recitando redondilhas de Camões. Esse canto das rimas e
da transfiguração das palavras era como uma toada de aboio que eu não
entendia, contudo me levava do despertar ao feitiço dos sons que tinham o
misterioso encantamento da levitação e da fantasia.
É este avô a marca destas querências literárias. Tempos para lembrar o
primeiro olhar àquele velho livro, na estante tosca, que se abriu e mergulhou-me
nos primeiros versos: As Primaveras, de Casimiro. Vejo o couro envelhecido,
páginas amarelas, livro de interior, sofrido, amargo.
A vocação da Política veio-me do outro avô, de quem ouvi legendas de
sagas e violas. Era outra magia, a do menino parado em meio à gente grande,
assistindo na noite silente dos campos, ao mar do desafio, entre lamparinas de
bicos largos e fuligens por todos os caibros, tiquiras e meladinhas, noites da
fazenda, só os homens e as estrelas. Crescia a cantoria, a viola, o quadrão, a
choradeira, o repente, o romance e o baile como maré, nas altas e baixas das
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luas, ganhando a noite de pregões e rimas, no trotear das mangações violentas,
marcadas por bichos, terra e gentes.
Estas marcas não morreram com meus avós.
A extraordinária figura de meu pai sintetizou as duas vertentes: das
Letras e da Política. Sensibilidade e inteligência, gosto e saber. Em nossa casa,
nunca existiu estante vazia, nunca se fecharam os ouvidos à voz do destino
dos pobres. Orgulha-me dizer: “Causa fuit, pater his”.
Minha infância está povoada destas visões que apontaram o caminho
da vocação onde jamais consegui chegar. Mas se na vida fui deixando pelas
ribanceiras dos rios, nas travessias das lagoas, na enchente das decepções,
desejares, gostos, anseios, ambições e quereres – a Literatura não deixei. Foi o
meu refúgio, e não passou dia nem noite sem que para ela eu não tivesse um
aceno, um olhar, um convite de noivado. O mundo da criação literária deu-me
condições de suportar o saibo das amargas. A esta fidelidade, a este amor sem
volta, a vossa escolha reconheceu. E agora, na comunhão desta paixão
comum, estou aqui, menor que todos vós e maior do que eu mesmo.

MARANHÃO, POESIA E CRAVO
A força poderosa da tradição cultural da minha terra obrigou-me a este
gesto de audácia.
Maranhão geográfico que vai das areias brancas dos lençóis do mar às
barrancas vermelhas que morrem no Tocantins. Das serras que têm nome de
Gado Bravo, das Meninas, da Chita, do Penitente, do Piracambu. Das Chapadas de Mangabeiras, do Peito de Moça, do Urucurana. Cidades como Olho
d’Água das Cunhãs, São Benedito do Rio Preto, Pinheiro do Pericumã, São
Bento dos Perís, Buriti da Inácia, Vila de São José das Mentiras, do Vale-Quem-Tem, do Quem-Diria, Centro dos Boas, Buritirana, Jejuí, Bom-Lugar, Pinto-Velho, Pau-Caiado, Água-Fria, Boi-Morto, Salvaterra do
Destemor, Canafístula do Jovino.
Padre Vieira diz que o Maranhão está nas escrituras sagradas, nas profecias de Isaías: “A terra de que fala é terra que usa embarcações, que tem
nome de sinos; e estas são pontualmente os maracatins dos Maranhões”.
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Claude d’Abeville, que escreveu a História dos Padres Capuchinhos na
Ilha do Maranhão e fez parte da Missão da Ocupação Francesa, afirma: “Não
há neste país outro jardineiro senão Deus e tão-somente a natureza cuida das
árvores, dos enxertos e das podas. Haverá melhor jardineiro? E em verdade o
Maranhão na terra do Brasil é bonito, bom e tão bem ordenado que com
acerto se pode dizer: hortus odoratis suberat cultissimus herbis”.
E o Capitão holandês Morris de Jonge, pedindo que o povo de Nassau
não saísse do Maranhão? “O lugar, pela sua fertilidade e amenidade, bem
pode ser comparado ao Jardim do Éden.”
Vieram os portugueses e Simão Estácio da Silveira, navegador do
Século XVIII, alerta os lusitanos: “Eu me resolvo que esta é a melhor terra do
mundo, onde os naturais são muito fortes e vivem muitos anos, e consta-me
que, das que correram os portugueses, a melhor é o Brasil, e o Maranhão é o
Brasil melhor.”
Não fosse o Maranhão eu aqui não estaria. As Letras no Maranhão dão
título de nobreza e brasões de prestar.
Maranhão, onde os púlpitos guardam até hoje a voz de fogo daquele
padre clamando contra o morticínio e escravidão dos índios: Vieira, o Vieira
que escrevia e falava com os homens comuns, reis e Deus, orando e protestando com a mesma voz.
Maranhão de Luís Alves de Lima, que afirmava em sua proclamação de
despedida ter “saudades do Maranhão”. Quem era seu secretário, cronista da
guerra? O poeta Domingos Gonçalves de Magalhães, fundador do Romantismo no Brasil, que escreveu Suspiros Poéticos e Saudades.
Não só o Maranhão passado, também o contemporâneo tão grande
quanto o outro, com poetas como Odylo Costa, filho, Bandeira Tribuzzi, Ferreira Gullar, José Chagas, Lago Burnett, Luci Teixeira, Nauro Machado; historiadores como Jerônimo Viveiros, Rubem Almeida, Mário Meireles; escritores
como Franklin de Oliveira, Domingos Vieira Filho, João Mohana, Carlos
Madeira, Nascimento Morais Filho, Jomar Morais, Reis Perdigão, Bandeira de
Melo, Carlos Cunha e tantos outros; mestres da língua, como Joaquim
Campelo, brilhante colaborador de Aurélio; pintores como Floriano Teixeira,
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Péricles Rocha, Antônio Almeida; romancistas da culminância de Josué
Montello, que tem hoje lugar sagrado na história da Literatura Brasileira.
E, se passarmos do Maranhão erudito para o Maranhão popular, chegaremos à beleza anônima dos folguedos das cheganças e do boi-bumbá, da língua do povo cheirando a poesia e cravo, à cantiga inocente e maliciosa de
João do Vale, no Pisa na Fulô, ou o grito de uma nova “Canção do Exílio”,
dessa extraordinária cantora brasileira, Alcione, filha do cantador Nazareth:
“Oi Maranhão, oi Maranhão...”
Dos 40 membros iniciais da Academia Brasileira de Letras, cinco eram
do Maranhão: Artur Azevedo, Graça Aranha, Coelho Neto, Aluísio Azevedo
e Raimundo Correia. Dos escolhidos para patronos: Gonçalves Dias, João
Lisboa e Joaquim Serra, Odorico Mendes e Sotero dos Reis. Depois vieram
Humberto de Campos, Viriato Correia, Odylo Costa, filho. E temos Josué
Montello.
De quem recebe parecer – depois Lei n.º 726, de 1900, de iniciativa do
Deputado Eduardo Ramos – o projeto que concedia sede à Casa? Do chefe
político maranhense, Senador Benedito Leite. Escreve, na ocasião, Lauro
Müller a Machado de Assis: “Vejo que anda bem informado, porque de fato
entreguei o Projeto da Academia ao Senador Benedito Leite, maranhense e
portanto, ateniense, quer dizer, homem de saber e de bom parecer”. E
Benedito Leite relata a proposta: “Recusá-la seria desconhecer a utilidade das
letras e ter amor à obscuridade.”

NORTE DAS ÁGUAS
Meu acompanhamento não se esgota. É o instante dos meus dragões, e
entram minha gente, minha alma, meu vinho. São amigos para a vida e para a
morte, ponta de faca e disputa de moça, que nasceram dentro de mim e em
mim cresceram. Só nós, eu, o tempo e eles. É gente de alpercata, pé dilacerado
pela caminhada longa. Dos sertões úmidos do Brejal para o fusco-lusco destes
brilhos. Peço licença para invadirem o salão e abancarem-se como se estivessem debaixo de um pé de tamboril. Que tirem os farnéis, puxem viola, deitem
as flores bestas da jitirana e do boizinho-de-são-caetano, invadam a Casa com
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a fatiota lavada e os aromas das cantigas, sebo-de-holanda e azeite de mamona, chitas de ramagens alegres, jasmins e chumbinhos. Venham Olegantino,
Amordemais, Flordasina, Dordavida, Frasmamédia, Padecência e Ordivo,
Merícia, Javali e Zé do Bule. Os Maribondos de Fogo que ferem, picam e
devoram, falando das gaiolas vazias com o sopro do adeus, as novilhas berrando nas noites e as águas conversando:
[...] águas nos cercaram, vindo do céu de todo lado e o vento zumbindo e
as águas caindo e todas gritando como um bando de moça donzela, assim
como se fossem moça e anjo, voando e batendo no capim e escorrendo
para os ribeiros, e elas todas cantando cantigas de aboio. Águas de toda
cor, azul, verde, água branca, água araçá, água fusca, água alazão...

Lá fora, amarrado seu cavalo, está Vitofurno, gordo do calcanhar ao pé
do pescoço, mãos leves, as rédeas brandas nos seus volteios; chapéu de palha,
sandálias, o 38 mais longo que o cano, escorre nas ancas largas. Vem dos campos, montado em animal de estimação, com chicote de bola, sela molhada e
macia, de cabeçote alto, saltando no congozado do vento, com sangue de capelobo. Para. Ressurge da morte e aqui está para ouvir o elogio de outro guerreiro valente, contador de histórias, velho firme e duro, lutador de engenhos e
veredas, chefe de bando dos patriotas do Nordeste, José Américo de Almeida.

A MARCA INDELÉVEL DO RECIFE
Esta é uma Cadeira marcada pela Política. Ela foi o fato capaz de,
alcançando um tratamento transcendente, entrar nos domínios da Arte, por
intermédio da participação literária de seus ocupantes.
Nabuco dizia que a escolha dos patronos fez parte da biografia dos
acadêmicos fundadores. “Não tendo antigüidade” – afirma – “escolhemos
nossos antepassados. Escolhemos por motivo pessoal. A lista de nossas escolhas há de ser analisada como um curioso documento autobiográfico”.
Analisemos o patrono da Cadeira: Tobias Barreto. A escolha seria do
exclusivo fascínio de Graça Aranha. Parece que sim. E ele o teria feito pela
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extraordinária trajetória, literária e jurídica, do grande sergipano? Acho que
não. Ele não confessa, mas todos que estudaram a sua obra afirmam ser a preferência motivada pela indelével marca do Recife. É o delírio do menino de
treze anos, genial e arrebatado, que, guardado pelo pajem escravo, assiste à
espetacular cena de rebeldia do mestre. Tobias Barreto, o gênio que ocupou
grande espaço da História literária daquelas paragens, onde foi galáxia e ferro.
O incrédulo Graça Aranha, refugia-se nessas estrelas que ele próprio diz ser
“o martírio obscuro que ia cessar”. Vem o concurso para a cátedra de professor-substituto da Faculdade. Os estudantes tinham simpatias, Graça Aranha
“se eletrizava e inflamava”. Era dos primeiros a chegar e “tomava posição
junto à grade que separava a Congregação da multidão de alunos!”
Ele descreve como foi esse encontro memorável em que tudo era idealismo e paixão. Os jovens acreditavam que Tobias estava emancipando “a
mentalidade brasileira afundada no Teologismo e no Direito Natural”.
Tobias Barreto era o demolidor de mitos. Tudo sabia. E lutava pelo
que sabia.
Graça Aranha vai assistir ao concurso. Tobias Barreto empolga o auditório. Destrói a concepção mecânica do Universo. “Admite do Monismo
filosófico haeckeliano a parte do sentimento”. É o delírio. Graça Aranha não
resiste, e afirma:
[...] atirei-me aos braços de Tobias Barreto que me recolheu comovido e
[generoso.
– Já é acadêmico? perguntou-me admirado da minha idade.
– Sim, calouro.
– Pois bem, vá à minha casa esta noite.

Desse dia jamais será liberto. Em Tobias encontra seu modelo. É igual
ao do seu ancestral José Cândido, conhecido como O Farol, jornalista que,
novo, morre nas causas da liberdade, defendendo o partido dos brasileiros.
Nenhum panfletário teve tanto prestígio em minha terra. “Belas páginas de
verdadeiro merecimento literário”, dirá Joaquim Serra. E Antônio Lopes,
citando um dos seus biógrafos, afirma “que ele é um instante glorioso da
1095

1096

RECEPÇÃO DO SR. JOSÉ SARNEY

imprensa brasileira, arauto das ideias liberais e voz sempre contra o arbítrio
do poder”.
Em Tobias, Graça Aranha vê, num relâmpago de sebastianismo, o tio-avô
maranhense, O Farol. Era a mesma chama, a mesma rebeldia. Então, firma
para sempre o seu pacto de fidelidade: “Nunca mais me separei intelectualmente de Tobias Barreto”.
É essa figura, a face revolucionária de Tobias, que ocupa a alma do
grande maranhense.
Eleito para a Academia, tem de escolher seu patrono. Fiel àquela marca
inapagável do Recife, busca o velho guerreiro como apanágio. Mas, não é o
Tobias professor, o poeta, o ensaísta, o filósofo, o enciclopédico. É o Tobias
do Discurso de Mangas de Camisa no Clube Popular de Escada, o revolucionário e audaz que o faz pular as grades do auditório para queimar-se no fogo
dessa paixão da mocidade.
O Tobias que dirá: “Mais difícil do que falar aos que comem é falar
aos que não têm o que comer”.
O Tobias que, também antecipadoramente, forte e profeticamente
anunciava, há, um século, esta verdade presente: “O mais alto grau imaginável
da igualdade – o Comunismo – é também o mais alto grau da servidão.”
A escolha, ao que me parece, foi a sedução política. Graça Aranha trair-se-á de maneira indireta, quando afirma, ao escrever o seu ensaio às Cartas
entre Machado de Assis e Nabuco:
Neste sentido de harmonia perfeita do real com o invisível, raros foram os
estilistas deste País. Podem-se nomear três ou quatro verdadeiramente superiores pela Ciência e Arte da frase, do conhecimento profundo e exato das
palavras ligadas intrinsecamente aos objetos. Gonçalves Dias, João Francisco
Lisboa, Machado de Assis, Raimundo Correia.

E pergunta: “Poderá Joaquim Nabuco ter este privilégio do estilo?”
Onde está Tobias Barreto nesta relação?
Nada melhor para definir Graça Aranha do que a sua afirmação tanta
vez repetida: “Aos 12 anos neguei a Deus, aos 14 neguei o Direito Natural,
1096

1097

RECEPÇÃO DO SR.
DISCURSO
JOSÉ SARNEY
DO SR. JOSÉ SARNEY

1097

aos 15 neguei o princípio monárquico e o direito à escravidão. Dos 16 em
diante acrescentei às minhas negações a libertação estética.”
Não podemos falar em Graça Aranha sem abordar o episódio do seu
rompimento com a Casa. Qual o mistério dessa separação? Depois que veio
para o Rio, seu novo ídolo é Nabuco. A ele adere e acompanha em todas as
causas. Morto Nabuco, Graça Aranha permanece sem modelo mas conserva o
espírito de rebeldia. Na solidão da velhice a alma do mestre volta-lhe à cabeça
e deseja repeti-la. Será ele e não Tobias quem vai fazer um Concurso. Era 16
de junho de 1924. O Jornal do Commercio, em nota lacônica, anuncia que
Graça Aranha fará na Academia uma conferência sobre o espírito moderno e
comunica “o encerramento no dia 29 das inscrições para a Cadeira vaga com
a morte de Vicente de Carvalho. A entrada é franca”.
A Casa está plena. A plateia ávida.
Nesta Tribuna a que o Destino também me trouxe, o velho Graça
Aranha sobe e grita:
– Morra a Academia!
Os jovens aplaudem. O auditório ferve. Entre os que o carregam em
triunfo está Alceu Amoroso Lima.
Coelho Neto sucede-lhe. Vem replicar. Nesta mesma Tribuna, faz o
elogio da Grécia. No público, o grito de contestação:
– Morra a Grécia!
E Coelho Neto responde:
– Mas eu serei o último heleno.
Ambos, no ataque e na resistência, eram do Maranhão. Mas, ironia da
história, o Graça Aranha que provoca de Coelho Neto a expressão “último
heleno”, ouvira a mesma confissão que seu íodolo fizera no Teatro Santa
Isabel, em Recife, no duelo com Castro Alves:
Tobias, em honra de Adelaide do Amaral, recita:
– Sou grego. Gosto das flores
Dos perfumes, dos rumores!
Castro Alves faz a réplica, na exaltação de Eugênia Câmara:
– Sou hebreu... não beijo as plantas
Da mulher de Putifar.
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A voz de Coelho Neto que gritou “último heleno” é a mesma de
Tobias: “Sou grego”.
Graça Aranha envelhece sem perder o gérmen da rebeldia. É o ídolo
dos moços. Poucos meses antes de morrer, em 31, ainda escreve um “Canto
do Revolucionário” e pede uma revolução integral, não “só política, mas
sociológica”.
Os gestos de Graça são sempre políticos, e o episódio da Academia é
um gesto de política literária.

A ÁGUIA FERIDA
Morre Graça Aranha. A Academia elege Santos Dumont. Era uma
escolha literária? Não! Era uma escolha política, pelo grande feito, mais que
literário, o sonho da conquista do ar. Os Meus Balões e O que Eu Vi e O que
Nós Veremos são memórias de uma vida de desafios.
Nessa vida devo destacar um gesto que define o homem. Quando recebeu o Prêmio Deutsch – o giro pela Torre Eiffel – ele o distribui entre sua
equipe de mecânicos e os mendigos de Paris.
Sobre a nova descoberta faz uma autocrítica: “Aqueles que como eu
foram os humildes pioneiros da conquista do ar, pensavam mais em criar
novos meios de expansão pacífica dos povos, do que em lhes fornecer armas
de combate”.
Santos Dumont passa nesta Cadeira como uma grande águia ferida
antes de pousar. Eleito, morre antes de tomar posse.
José Américo, em um discurso de campanha em Ilhéus, afirmou:
“Sobrevoei vossos céus, mas o voo do homem é uma deformação da Natureza”. Essa deformação é, contudo, a fascinante aventura que nos transformou
em pássaro.

O BIÓGRAFO DE ANCHIETA
Celso Vieira é eleito para o lugar do Pai da Aviação.
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Talvez seja este o único em que a Política não tenha sido o fenômeno
deflagrador da atividade de escrever. Foi um grande prosador; erudito, de estilo
claro e excelente pesquisador. Guardava a singularidade da profissão na mais
completa ascetia. Teve grande destaque no mundo literário da época e chegou a
ser Presidente da Academia. Escreveu a biografia de Anchieta, sua obra máxima.
Foi o pernambucano heroico que, saindo do nada, lutando contra tudo e todos,
escreveu livros, fez histórias. Não passou porém em branco no terreno político
e publicou Defesa Social, estudo de combate à violência pela polícia científica.

OUTRAS REVOLUÇÕES VIRÃO
Na sucessão acadêmica, com sua morte, é eleito Maurício de Medeiros.
Chega à Academia afirmando que “nenhum de vós, que tendes assento ao
mais alto Cenáculo da cultura brasileira, bateu-lhe às portas durante tanto
tempo e com tanta constância”. É médico e professor. É o escritor que diariamente, na crônica dos jornais, faz Literatura e Política. Político, sobretudo,
personalidade política, lutador político, discutindo problemas políticos e
sociais. Combativo, como observou Clementino Fraga, era daqueles que chegavam à conclusão de Santayana: “Todos os governos são bons... para os
governantes”. Em 1935 passa o Natal preso a bordo do Pedro I. E ali define-se: “Pus-me a meditar no meu estranho destino em que as prisões, os asilos, as fugas são os marcos com que se assinalam as fases da minha vida, conduzida incorrigivelmente por um mesmo pensamento, um mesmo sentimento,
uma mesma vontade: o amor à liberdade.”
É, finalmente, o escritor que brada num desespero final: “outras
Revoluções virão.”

MAGO DO SERTÃO, PROFETA DAS RUAS
Escritor e político é também José Américo de Almeida, a figura solar
que tenho a honra de suceder. O núcleo de sua personalidade é o político, o
idealismo do homem público com um grande amor à sua região.
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Numa manhã ensolarada de João Pessoa estava o grande morto. A
Paraíba e o Brasil inteiro o choravam. Fui o último orador e afirmei:
Apaga-se a grande chama que iluminava este povo sofrido. Em breve o quente
sol do Nordeste queimará as flores que depositamos em seu túmulo. Nesse
instante, Paraíba, José Américo não estará mais aqui. Ele é espírito, é estátua, é
história, e pairará sobre o Brasil. As flores de pedra, que não morrem, serão
esculpidas pela eternidade, para perpetuar homens que, como ele, sendo de
carne, transformaram-se em mármore.

Escritor e político, mas um escritor que somente pode ser escritor porque era político. Ele afirma que a Política foi o destino; eu acredito que não,
foi a vocação irrecusável. Um talento literário pode fugir à estrada das Letras.
Uma vocação Política jamais pode eludir o seu destino. A Política só tem
uma porta, a da entrada. Afinal, destino e vocação estão ligados. Que incompatibilidade tem a Política com a Literatura? São dois rios, duas faces, dois
mundos não antagônicos. Um, o mundo pragmático, da realidade, do cimento. Outro, do abstrato, da criação, da cor, dos sons, da palavra. Mas Política
“tem muito de realidade e de sonho”. E acrescento: de ficção.
Em Política, a ação é em grande parte palavra – tanto a que se diz e a
que se cala, como a que se ouve e a que se guarda; a que se imagina ter sido
silenciada como principalmente a que se cumpre.
Por sua vez, em Literatura, a palavra é essencialmente ferramenta do
comunicar, o instrumento integral da palavra – a palavra cumprida que diz
todas as coisas geradoras das emoções e sensações do que se disse, do que foi
ouvido, do que se guardou, do que se silenciou. Sono de silêncio que transmite vida.

POLÍTICA E LETRAS
Defendendo a Academia contra o partidarismo político, Nabuco afirmava no discurso de instalação da Casa, como secretário:
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Nós não pretendemos matar no literato, no artista, o patriota, porque sem a
pátria, sem a nação não há escritor e com ela há forçosamente o político. A
Política, isto é, o sentimento do perigo e da glória, da grandeza ou da queda
do país, é uma fonte de inspiração de que se ressente em cada povo a Literatura toda de uma época...

Josué Montello, no seu estudo sobre Machado de Assis e a Academia,
diz que há “essencialidade política nas Academias”. O mesmo pensamento era
o do fundador da Cadeira 38: “Na Academia” – afirma – “o sentimento eleitoral é o mais ativo de todos e a ABL, graças ao seu quociente de mortos,
jamais foi uma Academia morta. Os abençoados mortos deram-lhe a mais
preciosa das vidas – a vida eleitoral.”
Os biógrafos de Machado de Assis ressaltam que aqui foi “o seu
Senado Vitalício”. Acolheu os antigos políticos do Império e da República.
“Os novos escritores e os remanescentes da Monarquia.” “Realizou-se, politicamente, sem se afastar da obra literária.”
Magalhães Júnior, estudando o lado desconhecido de Machado de
Assis, pôs em evidência o seu gosto pela Política e no seu livro dá o testemunho da candidatura do notável escritor a deputado pelo 2.º Distrito de Minas
Gerais, em 1866.
Nada melhor para um país do que verificar que os homens públicos
prezam os valores do espírito. É possível pensar em Nabuco, em Rui, em
Graça Aranha, em Tobias Barreto, João Neves, Otávio Mangabeira, Afonso
Pena Júnior e em Afonso Arinos, em Luís Viana, em Alceu Amoroso Lima,
em José Américo, em Barbosa Lima, Afrânio Peixoto, Aníbal Freire e em
Gilberto Amado, sem pensar na Política?
Churchill? De Gaulle? Mao?
E o que não dizer do mais político que escritor, que escreveu das mais
belas páginas construídas pelo homem. Aquele lenhador, Lincoln, advogado
de província que forjou com o próprio sangue a definição de Democracia, no
discurso de Gettysburg, da Casa Dividida, dos Espinhos não Cravados? E
Jefferson, na precisão da Declaração da Independência? A expressão “busca da
felicidade”, que inseriu, é a poesia da palavra – felicidade – que ganha transcendência para ser tudo, não sendo quase nada. Felicidade, aí, é um mundo, é
pão, é glória, é paz.
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UM MUNDO REAL IMAGINADO
Toda a obra de José Américo é um discurso político. Ela tem sempre
um interlocutor. Esse interlocutor para ele, jamais seria o leitor despojado em
busca de um livro. É um homem integral, consciente dentro do universo,
senhor de direitos e deveres, que tem fome, tem sede, sofre, arde, dilacera-se.
Não é Literatura engajada, enlatada, induzida. Mas o testemunho espiritual
de quem cria um mundo imaginário para modificar o mundo real que ele
imaginou. José Américo confessa esse fato. “A Bagaceira é um grito de reforma agrária.” Ele a escreveu num desabafo, achando que apenas ocupava seu
tempo, e surpreso exclama: “Eu não sabia que o livro era tão grande”.
A obra de José Américo de Almeida está toda analisada e dissecada em
mínimos detalhes. Paraíba e Seus Problemas, A Bagaceira, Coiteiros,
Boqueirão, Reflexões de uma Cabra foram objeto de estudo dos grandes críticos brasileiros. Nada há a acrescentar. O autor assistiu em vida à glorificação
de sua obra e à glória dos que a glorificaram.
Cabe-me pintar um quadro impressionista em pinceladas largas e vivas,
sem detalhes nem requintes porque ele será sempre maior que o elogio.
Nasceu José Américo em 1887, no Engenho Olho d’Água, em Areia, Paraíba.
Ali estive. Vi a serra da Borborema. Os bolsões verdes dos vales onde a paisagem tem quatro olhos, dois para o Brejo, dois para o sertão.
A infância e essas terras marcaram-no definitivamente e deram-lhe um
certo gosto de ficar só. Depois da morte do pai, vem a casa do tio, padre. O
silêncio das rezas, o incenso que paira nos corredores dos curas do interior.
Breviários ensebados, bíblias gastas, clássicos, sermões e o hábito das verdades
eternas como fonte da vida. Casas onde as portas somente se abrem para as
confissões, o viático, a esmola.
Depois o Seminário, outra reclusão comum das orações em conjunto,
das lições de latim, da atitude em guarda de todos, para evitar que a impureza
afaste as vocações. O diabo sempre ronda os seminários. Disciplina, silêncio e
eterna imobilidade dos santos de altar.
A educação induzida do religioso logo se apaga. Escolhe outra estrada:
o caminho do Direito. Vai habitar as repúblicas de estudantes, sem contudo
conseguir afastar-se de sua sempre presente solidão. Já agora ela é um hábito.
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Dentro de seu espírito germina o mundo triste e dramático de “agouros, presságios, honras, paixões”. “Tudo se desfaz, menos os elos nativos que prendem
o homem à terra”, ele dirá para sua Areia. Gilberto Freyre, para defini-lo,
citará Mauriac: “Revive no meu íntimo a atmosfera de minha infância e
juventude: eu sou meus personagens e seu mundo.”
Nessa fase de sua vida, a Faculdade de Direito do Recife ainda respira
o romantismo do século XIX. É uma escola com sabor de Teatro, e esse teatro tem um nome de Santa, Santa Isabel. Recife das rebeliões populares, do
povo de arcabuz e jasmim, entre o sangue e a lágrima, entre a revolta e a paz.
É Pedro Ivo, é Frei Caneca, são os heróis anônimos; é o Capibaribe, o
Beberibe; é o vento, é a lembrança da ocupação, é o orgulho e o amor da
resistência, a recifencidade, palavra sagrada, para untar os que ali passam com
os santos-óleos da terra.
Essa Faculdade passou por José Américo sem tocá-lo. Incólume, não
será jamais arrastado pelo sentimento de Pernambuco. Tudo nele é a paixão
da Paraíba. O Brejo de Areia. O engenho. O amor à sua terra.
Formado, depois de uma breve passagem em Sousa, como promotor, é
nomeado procurador-geral do Estado. O cargo obriga-o à companhia de
velhos desembargadores, de toga preta, passos lentos, autos manuseados,
questões de terra, vistorias, habeas corpus, apelações, embargos e, em meio a
tudo, os livros grandes de distribuição, os beleguins e a soturna justiça das
sentenças com citações em latim e evocações mitológicas. É um isolamento
que bem se ajusta ao seu gênio.
Longe de tudo, acima, bem acima, só, solitariamente remoendo e
moendo a denúncia que deveria explodir. É nesse período, na Rua das
Trincheiras, que escreve o grande romance.
Em 1928 ele aparece. O gajeiro Alceu aponta: “Romancista ao Norte!”
Só neste ano saem três edições de A Bagaceira.

O TESTEMUNHO DOS OCASOS
Chega a celebridade. Tem grande legião de amigos e admiradores.
Entre eles está João Pessoa que lhe enseja a grande oportunidade preparada
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pela vida para cumprir um destino político. Ingressa na campanha e sai de sua
solidão para a solidão das ruas. O desejo de mudança prepara a sociedade
brasileira para a revolta. O fogo surge na tragédia que abala e comove o País:
o martírio de João Pessoa, sangrado no ódio e na paixão que varrem o
Nordeste. O Brasil crespa, surge 1930 e logo a vitória.
Agora Governo – e como é difícil a tarefa de governar – enfrenta a
prova da reconstrução.
Ministro da Viação, vem a seca de 1932. Assistira à de 1897, no Brejo
aguado, para onde acorriam os famintos. Agora, não é o olheiro: tem o timão.
Ei-lo um retirante do Rio, no caminho inverso dos infortúnios, a ganhar o
sertão árido no ambiente de tragédia dos açudes secos. Sente na realidade o
drama que já construíra no seu livro.
Profeta dos sertões, mago do Nordeste, voz do povo humilde, chamou-o
Odylo Costa, filho.
José Américo não tem certeza dos rumos da Revolução de 30. Começa
a fazer uma revisão crítica da sua participação no Governo. Esse processo
leva-o a, em 1934, deixar o Ministério e recusar a embaixada no Vaticano.
Eleito senador, renuncia ao mandato. Depois confessará que o fez não
somente pelo apelo de ficar no Brasil mas pelo desencanto dos rumos da
situação nacional e paraibana.
Em 1935, triste e angustiado, refugia-se na Literatura e publica dois
livros – Boqueirão e Coiteiros – que não tocaram no diapasão da estreia.
Joaquim Nabuco diz que “a obra de quase todos os grandes escritores
resume-se em algumas páginas; ser um grande escritor é ter uma nota distinta,
e uma nota ouve-se logo; de fato ele não pode senão repeti-la”.
Em 1937 é o candidato que arrasta multidões. É o instante de transformar A Bagaceira naquela denúncia pública que lançou, de que “há uma miséria maior do que morrer de fome no deserto: é não ter o que comer na terra
de Canaã”.
E as frases célebres:
– “O mais tremendo grito de guerra é o grito da fome.”
– “A missão de governar é um apostolado de soluções humanas.”
– “Ninguém grita de boca cheia.”
– “Nem direita, nem esquerda. São formas de hemiplegia moral.”
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É o mesmo José Américo que, analisando o fenômeno da inflação, afirma que ela é terrível “porque não tira do bolso, tira da boca”.
Em contraponto a este tema, recolhi esta quadra de um cantador de
Bacabal:
Eu vi a cara da fome
Na seca de vinte e um.
Ôi bicha da cara feia
Só mata a gente em jejum.

A campanha de 1937 morre na ponta de um golpe de Estado. Vem a
escuridão. José Américo somente retorna à cena em 1945, bradando pela
liberdade de imprensa.

O CAMINHO DA VOLTA
Volta, então, à política diária, já que ela voltou.
Eleito senador em 1946, confessa que gosta da nova experiência, diferente da de 1934. Ernani Satyro testemunha a sua irritação com os apartes.
Mas o Senado não tem a sedução dos palanques de campanha. Ele é orador
da praça pública. A oratória parlamentar vive de lampejos, de emendas, de
projetos, de pareceres e discursos que se constroem muito no ambiente, nos
atos e fatos da hora.
Dessa época vangloria-se, apenas, de ter sido acusado de falar sempre
literariamente. José Américo respondeu que somente sabia falar assim. Desse
mesmo defeito foi acusado o Visconde do Rio Branco, que se desculpou.
“Aprendi com o Marquês de Abrantes, que aconselhava: ‘Converse
sempre em linguagem apurada, como se tivesse de falar em público’.”
Abrantes, o homem das elegâncias parlamentares.
José Américo porém não tem o gosto da tribuna senatorial. É o homem
dos provérbios, das verdades que não devem ter apenas o pequeno espaço dos
Anais ou dos Plenários.
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Em 1950 volta à Paraíba, às suas primeiras ambições. Elege-se governador. Dessa época é sua famosa frase: “Voltar é uma forma de renascer. E ninguém se perde na volta.”
Em 1952, encanta-se de novo pela aventura nacional, aceita o convite
de Vargas e retorna ao Ministério da Viação. Experiência amarga, volta perdida e trágica. Vem testemunhar mais um dos seus ocasos de sangue. É outro
peito em chaga. Consumada a tragédia, como refúgio, vai cumprir o resto do
mandato de governador. Tenta pacificar o Estado, mas os amigos o obrigam
a uma nova candidatura em 1958. Ele não resiste. Cede.
Prova o gosto ácido da derrota em sua própria terra. Despede-se para
sempre dessa paixão tentadora de disputar eleições. Reconcilia-se com os inimigos, prepara a morte, vivendo a velhice de glória, na solidão sem silêncio,
de Tambaú. Sua casa é transformada num símbolo do País, capela de peregrinação. Venerado e beatificado, recolhe-se aos livros e chega à Academia.
Confessa que não realizara o seu derradeiro sonho: ser membro do Conselho
Federal de Cultura. Já não é aquele vulcão, aquele gigante gladiador. É um pai
da Pátria, tranquilo, sem desafetos, só admiradores, só cantares, só louvação.
Assiste à sua obra ser analisada, redescobertos os mais escondidos tesouros de
suas páginas. Saem edições e mais edições, as universidades estudam a sua linguagem, o seu estilo, suas hipérboles, suas reticências. É a consagração. A glória sedimentada na visão dela mesma. Nessa fase testemunha seu filho
Reinaldo Almeida: “Meu pai ficou mais compreensivo e mais tolerante.”

O ROMANCE NORDESTINO
Diz-se que o romance nordestino, cuja temática social inaugurou um
tempo novo, veio de Trinta, e que a A Bagaceira é um marco precursor.
Ovsjaniko-Kulikovskij afirma que “não há possibilidade de compreender a
literatura de uma determinada época sem conhecer previamente a vida social e
pública do país e o modo de ser econômico-social que forma a base desta
vida”. É verdade que nenhuma temática conseguiu ser mais presente como
deflagadora do fenômeno literário do que a temática do drama nordestino no
tratamento que lhe foi dado por José Américo, José Lins, Graciliano, Raquel,
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Jorge Amado. Os precursores perderam-se pelos caminhos do tempo, do
esquecimento ou da injustiça, como Carlos Dias Fernandes, Domingos
Olímpio, Franklin Távora, Juvenal Galeno, Gustavo Barroso, Rodolfo
Teófilo, Farias Brito, Carlos Vasconcelos e outros. Dona Guidinha do Poço,
de Oliveira Paiva, só na década de 1950 descoberto, é um cenário do sertão
com todos os ingredientes da paisagem que seria embrião para os romances
modernos. A versão do gênero na poesia popular, através dos romanceiros de
tradição portuguesa, antecedia de muito o tratamento que lhe foi dado na
atualidade. O romance naturalista, como exemplo, perdeu-se no Brasil, porque surgiu quando ainda não havia povo nas cidades com sentimento para
recebê-lo. Seu modelo era o romance burguês, forma europeia com séculos de
vivência. O romance da terra, que nasce com Aluísio Azevedo em O Mulato,
não pode ser visto somente no estereótipo de uma escola literária, pois ele é
o veio que, em temas e paisagens diferentes, chegará a ter ponto alto na
geração dos romancistas das secas. José Lins afirma que Gonçalves Dias e
Alencar, inovando em ritmo e palavras, forma e espírito, conduziram o
Brasil à libertação literária. “A presença do Nordeste está em ambos como
condição essencial” é a sua conclusão.
Otto Maria Carpeaux assinala que dois fatores: “a raça e o ambiente –
estão em oposição irredutível ao fluxo cronológico dos acontecimentos literários: são fatores constantes; produzem continuamente obras e fatos que a evolução histórica já ultrapassou ou ainda não deixa prever.” Daí os muitos precursores e “atrasados que transformam a história literária em verdadeira corrida de cavalos”.
A Bagaceira nasceu de uma motivação política: o drama social. As
mudanças que se processavam no mundo, chegando atrasadas àquelas bandas,
determinaram uma literatura diferente que alcançava uma dimensão maior
que o simples contemplar romântico do fenômeno físico das secas. Não bastava constatar, nem sublimar o sofrimento, nem a tragédia dos retirantes, nem
a morte e vida naquelas terras. Nem a pobreza das cidades, nem a ira santa
dos fazedores de revolta. Era necessário descobrir o elo oculto das injustiças
maiores para que a arte de escrever fosse, também, um protesto, uma inconformação social. Quem lê a história daquela região vê que em nenhum lugar a
palavra revolução, revolta, reforma é tão presente. O desejo permanente de
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renovar, modernizar, foi uma constante. A própria história é a história de
uma saga que não tem fim. Em José Américo toda a sua obra, a de político e
de escritor, é uma denúncia. Ela começa por um fato político. Epitácio Pessoa
pede que ele faça, juntamente com Celso Mariz, um relatório das obras realizadas na Paraíba. Era uma maneira de atrair o jovem intelectual. José
Américo jogou-se de corpo e alma na tarefa. Esse livro poderia ter a dimensão de um grande livro, na linha do de Euclides da Cunha ou de Gilberto
Freyre, Os Sertões e Casa-Grande e Senzala. Na realidade, é um estudo em
profundidade da sociologia do Nordeste, análise do homem, da terra e dos
costumes, que perde a dimensão que devia ter, quando se regionaliza para
dedicar-se aos problemas locais. Mas é justamente aí que está a semente que
vai frutificar em A Bagaceira.
Euclides da Cunha revela, no seu discurso de posse na ABL, que foi
escritor por acaso. Do trabalho que deveria escrever saiu o grande e monumental livro.
É importante notar que o romance nordestino é grande porque é brasileiro em tema e tratamento. Não tem modelos. Na Literatura americana os
argumentos nasciam dos motivos criados pela nova terra; aqui a Literatura do
Centro-Sul era dominantemente voltada para o padrão da Europa. A região
dos Estados Unidos que mais se aproxima do destino seguido pelo nosso
Nordeste é o Sul. O livro de Darwin, A Origem das Espécies, teve muito
maior repercussão, àquela época, no Mundo Novo do que na Europa. Nos
Estados Unidos abalou o transcendentalismo, que era a base da filosofia que
formara a nação americana. A era do romance pioneiro é a era da filosofia do
pragmatismo. Pragmatismo que Papini disse ser tão difícil de conceituar que
podia na verdade ser definido “como menos uma filosofia do que o método
de passar sem ela”.
Vianna Moog estuda a falta de homogeneidade da cultura brasileira e
delimita regiões culturais: uma é o Nordeste. Num estudo de Literatura
Comparada, Cassiano Nunes nos adverte de que o Modernismo americano
buscava valores bem aproximados do Modernismo brasileiro: a identidade
nacional. No Nordeste, algumas conquistas do Modernismo já estavam
incorporadas à nossa Literatura. O desamor ao gramaticismo, a linguagem
popular, uma temática simples em que os personagens não tinham os confli1108
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tos existenciais das velhas sociedades. Tinham paixões. Na história literária
do País, a rotina era outra. A escravidão e o sofrimento indígena, como
exemplos, produziram obras românticas e os pretos e os índios dessas obras
são como os das gravuras de Debret ou óleos de Vítor Meireles. A alma, a
tragédia interna, aflora, informe, no grito condoreiro do “Navio Negreiro”,
na linha dos discursos da Abolição, mas A Escrava Isaura não é a escrava
Isaura. O grande verdadeiro romance da escravidão veio a ser escrito cem
anos depois, por Josué Montello, com Os Tambores de São Luís.
José Américo é um precursor, com a força dos precursores. Em A
Bagaceira, ele mesmo proclama, “fiz um romance social”. É uma história em
que o amor está misturado com a injustiça. Um grande crítico descobre no
livro “sabor de romance russo”. Acho que essa definição se refere ao caráter
daquilo que Vogué diz ser na Literatura russa “paradas no niilismo e no pessimismo, podendo confundir-se Tolstói com Flaubert”.
“Os José Américo com seus livros o fizeram confiar mais no futuro do
Brasil que os aliás por ele admirados e, na verdade, admiráveis Andrades,
Mário e Osvald de São Paulo.”
“As Bagaceiras mais que As Três Marias. Os pensadores e artistas do
Nordeste mais do que os supereconomistas do Rio e de São Paulo, com seus
superprojetos de superdesenvolvimento.” São afirmações de Gilberto Freyre.
Será impossível completar a figura de José Américo sem falar no grande
orador. A Bagaceira veio para a rua em seus discursos famosos. Provérbios,
denúncias, protestos, poesia, revolta, exaltação, ternura e patriotismo.
João Neves da Fontoura, também orador, e dos maiores, afirmava nesta
Casa que jamais os povos se comoveram ou lutaram por uma causa sem o
estímulo e o apoio dos oradores.
A Bagaceira vai criar uma mentalidade nova, uma visão diferente das
secas, um despertar de posições. Na Literatura inicia-se um veio perene e
forte. Na Política uma visão científica e social do Nordeste.
Podemos fechar este elogio ligando José Américo a Ferreira Viana.
José Américo, rijo ser, dura cepa, acusado de falar de si mesmo
responde:
– Falo, porque posso.
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– E por que não envelhece?
– Porque não quero!
Lembro-me de Ferreira Viana:
– O que disse está dito. A minha vida inteira não é senão um
protesto.
Os livros, como as pessoas, envelhecem e morrem. Há casos de ressurreição, como ocorreu há pouco com o redescoberto O Guesa, de Sousândrade.
A Bagaceira tem 50 anos. As gerações novas não o podem ler com a
paixão da nossa, mas ali descobrem o elo não perdido das histórias passadas,
de um Brasil que desapareceu e ficou na desgraça do homem nordestino,
dessa Nação de andantes que têm coragem até para escrever romances de
amor: edade e cio. Soledade e Lúcio.

POVO DE CINZAS
Despeço-me da Paraíba que está em mim, não apenas nos romances,
mas na carne. Meu avô saiu daquele chão, cidade do Ingá, Ingá do Bacamarte,
nos anos 1920. Trouxe mulher e filhos, o dia e a noite, os braços rijos do trabalho em busca dos vales úmidos do Maranhão. Largava as secas e a sujeição.
Jogava-se na aventura eterna desse povo nômade.
Antes, casara-se em Pernambuco para que se cumprisse a alegria do
meu destino de uma gloriosa mãe pernambucana. Nasceu na cidade de
Correntes. Ali estive na curiosidade afetiva de saber dos meus antigos, e o que
recolhi foi apenas a história de uma bisavó, a última de todos os que saíram e
que levou os ossos do marido, num modesto cofre de zinco, para que o amor
resistisse às mesmas cinzas, à tragédia e à pobreza.
Eu ouvi com ouvidos tênues de menino o relato do cantochão das
caminhadas. A epopeia daquelas fugas em um tempo sem estradas. O tição de
brasa, como uma borboleta de chamas sacudindo aqui e ali, em busca de
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vento, para alumiar as puídas por onde passam os pés rachados, os jegues, os
burros, as miragens.
Jamais deixei de ouvir um chocalho sem que o associasse ao grito de
angústia que no pescoço dos animais anunciam aos que estão a chegada dos
que trazem a marca do êxodo heroico irmanados na lágrima enxuta de todos
os retirantes.
Aquele tinir de ferro bronzeado, trabalhado no fole, assoprado por
peito suarento nas artes de ferreiro. A bigorna da safra dobrando e fechando.
A aranha e o badalo. A hora do cadinho de barro, a velha louça com o bronze
derretido para fazer o som fino ou grosso.
São essas as vozes que no Maranhão se ouvem para anunciar a chegada
dos sem destino. É o primeiro canto. Depois, o descarregar dos alforjes, as
trempes, a canastra surrada, trapos e santos velhos de estimação que afastam
as visagens das andanças e protegem destinos.
É um movimento eterno. Quando se chega, não chega. Os capins estão
sempre nascendo e morrendo.
O canto da cigana, o grito do rasga-mortalha acompar am as tropas
onde os homens “são mais pobres do que as cabras”.
Quantos vi chegarem, quantos vi saírem. Minha metade viajante me faz
estar sempre com uma ânsia de espaço. No Maranhão não temos a seca, mas
temos o martírio dos que dela fugiram. Lá é a saga da sobrevivência.
É este o ambiente, a visão, o sonho, que tenho dessas passagens contadas e vividas na Literatura do Nordeste.
São histórias da Paraíba que me chegaram desses ancestrais de quem
não sei o nome e que lutaram contra Antônio Silvino e Cocada e cujos diálogos faziam parte da crônica familiar.
Meu avô rememorava o relato épico. O tiroteio, a morte saltando de
bala em bala, a faca, o rifle, o assalto. E a voz do diabo:
– Morreu, Assuero?
A resposta heróica:
– Ainda não, desgraçado.
Foi desse avô que recebi a melhor definição de Academia.
Eu era bem jovem, publicara a Canção Inicial e, festejado na província,
elegeram-me para a Cadeira de Humberto de Campos. Escrevi ao velho avô,
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que morava na roça, lavrando a terra de machado e foice num lugar que ele
mesmo batizara de “Salvação”, dizendo do meu grande feito e da minha alegria. Com a notícia chegada, soltaram-se fogos de festa naquela casa de barro,
e houve sorrisos e orgulhos. A vizinha, D. Tudinha, sem saber o motivo, perguntou ao Velho a razão da folgança:
– Meu neto José entrou para a Academia!
E ela, curiosa, perguntou:
– E o que é Academia, Seu Assuero?
Ele respondeu, em cima da pisada:
– Eu não sei. Eu sei que é “coisa grande”.
“Coisa Grande”, aqui se guardam os valores espirituais, aqui se busca
aquele “sentimento da alma” de que nos fala Bergson. Galbraith, economista
e humanista, diz que o que deve valer é a qualidade de nossa vida e não a
quantidade de bens. A sociedade industrial cria valores materiais. A Cultura
deve estar hoje na mesa do planejador, numa prioridade que possa fazer
entender que o Brasil somente será uma potência econômica, política e militar, quando for uma potência cultural.
O Brasil deve investir maciçamente no setor cultural. Precisamos criar o
nosso Renascimento.

O CANTO DA DESPEDIDA
A presença da Vossa Excelência, Sr. Presidente da República João
Figueiredo, testemunha seu apreço à Academia como instituição cultural que
simboliza valores eternos da Nação.
A Casa está cheia de amigos de todos os Estados e do meu querido
Estado. Amigos, pedaços de nossas vidas.
Dizia o Padre Massieu que o agradecimento é a memória do coração.
Ao nosso Presidente Austregésilo de Athayde e a todos os acadêmicos
– como expressar este sentimento? Com a palavra “gratidão” ou com a palavra “coração”? Deixo as duas. Sei que a eleição acadêmica não é um julgamento, é uma escolha e, como escolha, é um desejo de convivência. Esta, não
abandonarei jamais.
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Minhas homenagens a Pedro Calmon pela entrega da espada, a Luís
Viana pela aposição do colar, e a Josué Montello pela bondade da saudação
de chegada.

***
Afrânio Peixoto dizia que um acadêmico são dois discursos. Um, que
ele ouve no dia da posse, outro, que não ouvirá mais na sua sucessão, já nos
domínios da morte.
Agora, vou ouvir aquele que ouvirei, o único dos dois.
Antes de partir me chegam vozes e sons. Ouço as matracas do Bumba-meu-boi, das madrugadas de minha terra. Elas anunciam o instante da despedida. A voz do cantador pede licença:
Adeus, eu já vou embora.
É chegada a hora de me despedir.
Assim como o dia se despede da noite,
Eu me despeço de ti.

São as últimas encantorias que ficarão na lembrança deste instante.
Esta é uma alegria que não murcha.
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Se eu, nesta solenidade de posse, em vez de falar por último, de acordo
com a tradição da Academia, houvesse falado em primeiro lugar, para vos dar
as boas-vindas em nome e vossos confrades, ter-vos-ia perguntado:
– Que viestes fazer aqui, Sr. José Sarney, se já a vida plenamente realizada, no plano da glória política?
E não seria fora de propósito essa curiosidade em voz alta, nesta noite,
nesta hora e neste salão.
Porque existem, como sabeis, dois tipos de perguntas: umas, que formulamos para que sejamos esclarecidos; outras que apenas formulamos para
nos regozijar com a resposta que já conhecemos.
Para quem alcançou na vida pública os cimos que já conquistastes,
como deputado federal, como Governador do Maranhão, como senador da
República, como presidente de um grande partido político, a glória da
Academia poderia parecer um título a mais, para adorno ou enfeite da vossa
biografia.
Ora, o primoroso discurso que acabais de proferir, e que este salão
aplaudiu com as suas palmas efusivas, já é, por si mesmo, a resposta à minha
pergunta. Acabastes de ser laureado na prova oral do ingresso na Academia.
Sois incontestavelmente um escritor, por vocação e aplicação, com o perfeito
sentido da palavra esteticamente concebida.
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Não sei de outro ofício – fora do sacerdócio – que traga em si maior
soma de responsabilidade do que o da escrita elevada à condição de obra de
arte. Cada um de nós – escrevendo – é a testemunha que está com a palavra.
O que dizemos, fixado no papel, lança-se para o futuro, como um depoimento. Estamos presos ao nosso tempo, e a imagem desse tempo está em nós,
projetando-se na página que vamos compondo. Machado de Assis, aparentemente fechado na sua Arte, é o grande memorialista da sociedade que se
movimentava à sua volta, quase sem dar pela figura miúda e morena do
romancista de Dom Casmurro.
Há dez anos, quando publicastes um de vossos livros mais notáveis, foi
assim que Austregésilo de Athayde vos saudou, no seu artigo do jornal:
Primeiramente louvo a coragem do Governador José Sarney ao publicar um
livro de contos em pleno exercício de sua tarefa política do Maranhão. Os
homens de governo em geral consideram indigno de suas responsabilidades
devotar-se às Letras. Temem ser tratados como literatos, o que no Brasil é
ainda uma forma de incompatibilidade com o senso prático do governante.
Depois quero louvar Norte das Águas, coletânea de contos, alguns dos quais
ficarão inesquecíveis no patrimônio literário.

Bastaria esse louvor, entre os muitos que então recolhestes, para que vos
orientásseis, ouvindo o canto de sereia do Presidente da Academia, no sentido
desta Casa. Durante um decênio ficastes ao longe, aguardando a ocasião propícia. Para que viésseis até aqui, nada mais fizestes do que seguir o caminho
que principiastes a percorrer; ainda menino e moço, em nossa província natal.
Há 30 anos, ou pouco mais, quando vos iniciastes na vida pública, em
São Luís do Maranhão, foi pelas Letras que começastes. Como na origem de
toda vocação há um exemplo, nada mais natural do que essa inclinação das
primeiras horas. E nessa cidade, com uma ou outra exceção, só se veem praticamente monumentos a homens de letras. É certo que o político Benedito
Leite, dominando uma de nossas mais belas praças, ali está por uma razão de
ordem intelectual, visto que se lhe repete a frase bravia segundo a qual preferia cortar a mão direita a ter de assinar o decreto que suprimiria a Escola
1116

RESPOSTA DO SR. JOSUÉ MONTELLO

1117

Modelo. O Duque de Caxias, reproduzido no seu monumento carioca, foi
colocado junto ao Quartel da guarnição federal, longe do bulício de São Luís.
Na velha cidade, misturando-se ao povo, estão os poetas, os prosadores, os mestres de que nos orgulhamos. Num dos extremos, ergue-se
Gonçalves Dias, no topo de sua palmeira de mármore, cercado de palmeiras
vivas e verdes onde não cantam mais os sabiás. Não cantam na vida urbana,
afastados para as matas distantes, porém cantam nas nossas lembranças.
Porque a “Canção do Exílio”, para quem teve o privilégio de nascer no
Maranhão, é, em qualquer tempo, a nossa canção natural, pronta a dar forma
aos nossos suspiros:
Minha terra tem primores
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer encontro eu lá;
Minha terra tem palmeiras
Onde canta o sabiá.

Do outro lado da cidade, em pleno burburinho de sua praça principal,
o grande João Francisco Lisboa, mais do lado, no bronze de seu monumento,
estava a ler um jornal; porém, na verdade, como jornalista, parece recolher as
murmurações do povo à sua volta. Foi ali, ao pé de seu monumento, que
fizestes o vosso primeiro discurso político, e é de supor-se, pela veemência de
vosso improviso, que João Lisboa, embora de bronze, vos deu a sua atenção.
Antes, já ele a tinha dado à minha geração, nos anos trinta, quando por ali
andávamos com a nossa farda do Liceu Maranhense. Um de meus companheiros, o poeta Sebastião Correa, pequeno, olhos verdes, tocou naquele
pedestal a melhor ária de seu violino, ao saber que havia eclodido em São
Paulo, em 1932, a Revolução Constitucionalista, e assim eu o recordei no
meu romance A Coroa de Areia. Éramos românticos, éramos poetas, e éramos
também políticos.
Ao contrário de vosso antecessor, que interpretava o pensamento do
povo na praça pública com o discurso que trazia escrito, tendes sido o intérprete da multidão com o discurso que essa multidão instantaneamente vos
1117
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inspira. Algumas vezes vos vi assomar no palanque dos comícios, com o vozerio do povo em derredor. Aos poucos o silêncio se estendeu na amplidão da
praça, e era a vossa palavra que se alteava, fremente, dominadora, até que as
palmas explodiam, por entre a estralada dos foguetes, no entusiasmo e na
emoção de vossos correligionários.
Na Academia, a vibração usual é mais comedida. Lembra a do Senado
da República, que é igualmente a vossa Casa. Mas a Academia também sabe
aplaudir com o júbilo desta noite, embora faltem aqui os foguetes e os vivas
do Largo do Carmo, em São Luís, ou os foguetes e os vivas, da Praça José
Sarney, na cidade de Pinheiro, que vos deu o berço.
Cumpre recordar que, antes de virdes ao nosso encontro, já figuráveis
entre os membros efetivos da Academia Maranhense de Letras, de que fostes
presidente. Estais assim afeito à vida acadêmica. Inspira-nos aqui o bom convívio. Dizia Maurice Barrès, a propósito da glória das Academias, que é mais
fácil ser imortal vivo do que depois de morto.
Fizestes bem quando vos orientastes para a nossa companhia. Trazeis
para o acervo de nossas glórias todas as conquistas de vossa vida pública,
aureolada pelo saldo de juventude de que nos dais bom testemunho. Nossa
imortalidade, ao contrário do que se presume lá fora, não é a vida perene – é
apenas o nome repetido. A repetição do nome, que conduz à ressurreição da
obra literária, constitui todo o nosso mistério. Uma geração vai, outra geração vem, e assim como repetimos os nomes dos nossos antecessores, nossos
sucessores repetirão o nosso nome, com igual sentimento de veneração afetuosa. A cerimônia desta noite vos associa para sempre à Poltrona de Tobias
Barreto, de quem disse Graça Aranha, no discurso com que saudou Sousa
Bandeira, ter sido talvez o pensador que, no Brasil, maior vastidão de infinito pôde descortinar.
Estou inclinado a crer que, ainda em São Luís, vos iniciastes na fascinação de Tobias Barreto por intermédio de Graça Aranha. Sim, é verdade.
Porque foi este, no seu livro de memórias, O Meu Próprio Romance, quem
abriu à minha geração e à vossa, graças ao mesmo mestre, Antônio Lopes, o
caminho para a obra do mestre sergipano. Essa devoção cresceu conosco, e
para perdurar pelo resto da vida, a despeito de todo o mal que Tobias soube
dizer, no calor da paixão polêmica, contra os velhos padres do Maranhão.
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Rodeado de escritores, quer nas praças públicas, quer nos nomes das
ruas e avenidas da capital maranhense, quer nos encontros dos cafés e das
salas de aula, tanto no Liceu quanto na Faculdade de Direito, tínheis de
encontrar a sedução das Letras, que abria para o vosso espírito o horizonte da
vocação irreprimível.
Joaquim Nabuco, louvando-se na própria experiência, reconhecia que
as impressões da infância nos acompanham pelo resto da vida. E ilustrava o
reparo com a conclusão destas palavras: “Os filhos dos pescadores sentirão
sempre debaixo dos pés o roçar das areias da praia e ouvirão o ruído da vaga.”
Ele próprio, onde quer que estivesse, supunha pisar a espessa camada de cana
que cercava o engenho de sua meninice e escutava “o rangido longínquo dos
grandes carros de bois”.
Numa admirável página de recordações que publicastes este ano, na
imprensa de São Luís, no momento em que todo o Maranhão festejava o
vosso primeiro meio século de vida triunfante, afirmastes que, de vossa infância, além do culto que vos inspiraram vossos pais, guardastes as imagens de
dois avôs: um, o velho José Adriano da Costa, pelo lado paterno; outro, o
velho Assuero, pelo lado materno. Do primeiro, deixastes este depoimento:
Os primeiros anos de minha vida são povoados pela visão desse avô de hábitos rígidos e austeros, que lia Casemiro de Abreu e amanhecia tangendo os
animais a recitar os clássicos. Sua estante de vidro tinha Herculano, Eça,
Camilo e, dos brasileiros, Gonçalves Dias, Fagundes Varela. E de Camões,
não só conhecia de memória os Cantos de Os Lusíadas, como as redondilhas
e os sonetos.

O outro, o velho Assuero, nascido na Paraíba, enraizado no Maranhão
pela família, vos confessava, aos 90 anos, que era perdido por três coisas:
mulher, política e rapé.
Um dia, ouvindo o velho Assuero falar com saudades de seus tempos
nordestinos, vós lhe perguntastes se ele queria voltar à Paraíba. E a resposta
foi imediata:
– Não, meu filho, se a minha alma tiver vergonha, não sairei mais do
Maranhão. Até neto governador eu já tive...
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Esses dois avós explicam – como há pouco reconhecestes – os dois
caminhos de vossa vida: sois escritor, continuando a sensibilidade literária do
velho José Adriano da Costa, e sois político, continuando a argúcia, a paixão
e o espírito de luta do velho Assuero.
E como ambos vieram do povo, tangendo o seu gado ou amassando o
barro da própria casa, trazeis no sangue a alma da vossa gente, com o sentimento de sua simplicidade e de sua índole combativa, refletidas no vosso
modo de ser e na vossa tenacidade.
Rétif de la Bretonne era de parecer que os pais são os nossos deuses
visíveis. Para vós, Sr. José Sarney, não apenas os pais, que vos deram a vida e a
formação para o mundo, são esses deuses visíveis, mas também os avós, que
perduram convosco, e repentinamente repontam num gesto, numa palavra,
num impulso, numa reação instantânea, dando-vos a certeza de que eles vos
acompanham, amalgamados ao vosso ser.
Se um vos trouxe à Academia, repetindo-vos as estâncias de Os
Lusíadas, ambos fizeram de vós o intérprete do povo, com o gosto de suas
cantigas, a sedução de sua sabedoria, a atração de seus folguedos, e a identificação com as suas revoltas e aspirações. Por vezes, ao falardes na praça pública ou na tribuna do Senado, imaginais que sois vós que estais com a palavra.
Não, não é verdade: são eles que prevalecem nos vossos arroubos, que se exaltam na vossa eloquência, que se retraem nos vossos silêncios, e que também
vos advertem, nos momentos em que o homem público se volta sobre si
mesmo e se interroga sobre os seus caminhos e descaminhos. Porque a verdade, Sr. José Sarney, é que cada um de nós traz consigo a sua árvore genealógica.
O povo de que sois intérprete, tanto no plano político quanto no plano
literário, tem por instinto natural o gosto das Letras. Não é preciso ouvir uma
cantiga de bumba meu boi, em junho, pelo São João, para sentir esse pendor
na toada e nos versos dos cantadores maranhenses. Por vezes, numa conversa
de rua, no Portinho, no Cais da Sagração, no Largo do Desterro, surpreendemos uma palavra, uma frase, ou uma simples entoação, que confirma a inclinação literária de nossa gente.
O saudoso Thiers Martins Moreira, numa de suas idas a São Luís, quis
ouvir gente do povo sobre o famoso navio de onde sai, numa praia maranhen1120
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se, todas as sextas-feiras, o Rei D. Sebastião, de Portugal. E interrogou a
mulher rústica que, no fundo de uma barraca, vendia café:
– A sra. já viu esse navio?”
A mulher alongou o olhar, e não tardou a responder, despertando a
atenção de Aurélio Buarque de Holanda, que acompanhava o diálogo:
– Vi dizer que passava esse navio antigo.
E Aurélio, para Thiers, de olhos crescidos:
– A resposta dessa senhora é um perfeito verso alexandrino.
Assim, na orla do cais, em São Luís, os versos hão de ter vindo também
ao vosso encontro, naquela língua certa do povo, a que se referiu Manuel
Bandeira num de seus poemas. Por isso, ainda menino e moço, Sr. José
Sarney, aprendestes com a nossa gente a aprimorar a sensibilidade estética da
palavra, podendo interpretar nestes versos matinais os rumores à vossa volta:
O sino bate
bate na torre
na velha torre
da velha Sé.
O vento vem
vindo de longe
o seu gemido.
Os homens duros
de olhos tristes
levantam o corpo
do marinheiro
de olhos fechados
sob a lingada.
E o vento parte
parte nas ondas
bate nas croas
e vai chorando
as três Marias
que ficaram à espera
de quem não veio
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do cais do porto.
Rosa que morre
vento que bate
sino que plange
na torre velha
da velha Sé:
As três Marias
do cais do porto.

Ao tempo em que publicastes esse poema evocativo, que tem para mim
rumor nostálgico das marés maranhenses, já tínheis vosso grupo de companheiros. Eram poetas, prosadores e artistas plásticos, que se reuniam ao fundo
de uma movelaria, no Centro de São Luís. Lembro alguns deles: Bandeira
Tribuzzi, Carlos Madeira, Luís Carlos, Lago Burnett, Ferreira Gullar,
Domingos Vieira Filho, Lucy Teixeira, Antônio Luís. A esses companheiros
dedicastes o vosso livro de estreia, A Canção Inicial.
E é nesse livro matinal que vos interrogáveis:
Mundo, meu mundo
que vários caminhos
em ti vão dar?
Já então a vida vos obrigava a tentar decifrá-la, com a ansiedade própria
dos moços que anseiam encontrar a vereda esquiva que os há de levar à estrada real. E não vos faltava, nessa hora apreensiva, o sentimento trágico do
mundo, expresso nestes versos:
Meus olhos estão cobertos de noite
para olhar o tempo, o casario e o muro
envelhecerem.
Por fim, nesse repassar de lembranças mortas, haveríeis de descobrir,
como uma síntese, como um símbolo, nas velhas paredes fendidas,
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o musgo e o tempo escondidos nos escombros.
É curioso que, em A Canção Inicial, falte a nota política, que seria indicativa da vossa personalidade, ali mesmo, na nossa ilha rebelde. Tínheis olhos
para ver os meninos abandonados e para contemplar as águas do Bacanga.
Mas ainda dormia no vosso espírito a força empreendedora que represana
essas mesmas águas, na hora em que o político dominaria o poeta, sem contudo destruí-lo – dando-vos a poesia de ação construtiva.
Não quero ir adiante sem me deter um momento para vos falar de
nossa ilha de São Luís. Alteada nas suas colinas, a olhar o mundo em volta
pelas janelas de seus mirantes, dir-se-ia esquecida de si mesma, com seus
sobrados velhos, seus azulejos, suas fontes públicas, suas ruas estreitas. Já
escrevi sobre ela e a sua gente sucessivos romances, e sinto que ainda não contei tudo quanto me inspiram aquelas sacadas de ferro, aquelas calçadas de
cantaria, aqueles balcões sobre a rua. Não sei se já reparastes que há uma
espécie assim de riso divertido nos beirais de telha de nossos sobrados. Como
que esses berais dali nos observam, com seus bigodes retorcidos para o alto,
ao mesmo tempo que se enchem de luz as casas espaçosas com os braços
abertos das janelas escancaradas.
No entanto, convém advertir que o povo sereno que por ali transita,
ladeiras abaixo, ladeiras acima, traz consigo a vocação da rebeldia. Lembra-nos José Veríssimo, na sua História da Literatura Brasileira, que, no século XVII, o governo português mandou fazer devassas contra os “homens versistas” de São Luís. Sinal de que, já por esse tempo, o riso maranhense tinha o
seu pico político. Nesse mesmo século, precisamente em 1654, ao pregar ali,
junto ao mar, o seu famoso sermão aos peixes, à maneira de Santo Antônio
diante do Adriático, o Padre Antônio Vieira chamou por eles, para lhes dizer
que nós, maranhenses, vivíamos a nos comer uns aos outros. O grande jesuíta,
agastado conosco, não nos passou a mão pela cabeça. Pelo contrário: foi severo, foi implacável. E por quê? Porque, sem outro recreio na cidade pequena,
distraíamos a nossa imaginação com a vida alheia. Murmurava-se nas ruas e
praças, murmurava-se no interior das igrejas, e com graça, e com riso, e com
malícia contente. Defeito? Não: excesso de fantasia, pendor para o pico e o
travo de ironia e da graça.
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Sem isso, com que distrairíamos as nossas horas? No século XIX,
quando a imprensa apareceu no Maranhão, logo floresceram os pasquins
políticos, em que as facções se digladiavam em bom Português. Por vezes,
eram gigantes que se batiam: de um lado, Sotero dos Reis; do outro, João
Francisco Lisboa.
Certa feita, assistindo por acaso a um bate-boca de orla de calçada,
ouvi uma mulher do povo dizer ao peixeiro, que lhe vendia o peixe furtando na conta:
– O senhor está querendo fazer machavelismo comigo!
Machavelismo? Que era aquilo? E de pronto me acudiu: maquiavelismo! A palavra erudita, corrente nos pasquins políticos locais, vulgarizara-se
de tal forma, com a pronúncia imposta pelo ch da grafia originária, que ali
estava ela, na língua do povo, como um testemunho a mais da glória universal
do mestre florentino.
A Política e as Letras, Sr. José Sarney, se já não estivessem harmonizadas em vossa personalidade como herança de vossos antepassados, encontrariam essa concordância na índole do povo de que sois representante. Igual
concordância se observa na vasta linhagem de altas figuras maranhenses que
vos antecederam no mesmo privilégio, e de que cito algumas, ao acaso da
memória: João Francisco Lisboa, Sotero dos Reis, Odorico Mendes, Gomes
de Souza, Coelho Neto, Godofredo Viana, Domingos Barbosa, Dunshee de
Abranches, Humberto de Campos, Clodomir Cardoso, Viriato Correia,
Astolfo Serra.
Na casa dos 30 anos, pelo voto conquistado na praça pública, subistes
as escadas do Palácio dos Leões, em São Luís, para governar o Maranhão.
Antes de vós, somente outro poeta, Astolfo Serra, tinha alcançado a mesma
glória. Vínheis dos sonhos líricos, tínheis passado pelo realismo necessário da
experiência política, na Câmara dos Deputados.
Churchill dizia que o político deve ser capaz de prever o que vai passar-se
amanhã, o que vai passar-se mês que vem, e o que vai passar-se no próximo
ano, com uma condição: a de saber explicar depois por que nada do que ele
previu aconteceu.
Convosco ocorreu exatamente o contrário. Em cada governante deve
coexistir um bom profeta. Esse profeta há de anunciar o futuro, para saber
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cumprir esse futuro na hora adequada. E foi exatamente o que ocorreu convosco. Tudo quanto anunciastes, ao predizer um Maranhão novo, despertado
nas fontes de sua riqueza, com uma perspectiva otimista para o seu futuro,
realmente aconteceu. O homem de ação, em vossa personalidade, suplantou o
poeta. Este sonhou para que o político realizasse o seu sonho.
José Bonifácio, O Moço – que também foi político – imaginava o
poeta como um cisne em lago de ouro
nas águas a boiar.
Em vez de ficar boiando nas águas maranhenses, como o cisne do símilo de José Bonifácio, preferistes erguer uma ponte sobre as águas do Rio Anil,
e com isto abristes caminho à expansão natural de São Luís, criando condições objetivas para a preservação da velha São Luís dos sobrados de azulejos,
das sacadas de ferro e das calçadas de cantaria.
Ano passado, quando eu supunha que éreis todo da vida política, sem
tempo e espaço para as vossas letras, eis que retornastes à Poesia, com os vossos Os Maribondos de Fogo, a anunciar-nos, nesta “Homilia do Juízo Final”:
Tenho um encontro com Deus:
– José!
Onde estão as tuas mãos que eu enchi de
[estrelas?
– Estão aqui, neste balde de juçaras
[e sofrimentos.

Em 1969, o editor José de Barros Martins, conhecendo o sentimento
de afeição que me prende à vossa pessoa, enviou-me para Paris, onde eu então
residia, os originais de vosso livro de contos maranhenses, Norte das Águas,
convidando-me a escrever sobre as vossas narrativas de inspiração regional
uma nota introdutória.
Não me espantei, como o Presidente Austregésilo de Athayde, ao ver o
Governador José Sarney publicar um livro de contos. Eu sabia que o escritor
não se dissociara do governante ao subir os degraus da escadaria de mármore
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do Palácio dos Leões. E também sabia que o povo maranhense olhava com
bons olhos esse ato público de fidelidade literária.
No alvoroço do novo livro, tínheis me telegrafado, com a notícia alvissareira. E logo vos escrevi, comungando de vosso entusiasmo:
Teu telegrama, com a notícia do novo livro, deu-me a alegria condizente com
um sol de primavera neste inverno de Paris. De repente, um céu azul, sol nas
calçadas e nas árvores, os capotões pendurados no braço – e o teu telegrama.
Parabéns ao Maranhão, em primeiro lugar; depois, ao Brasil.

Nas palavras de caloroso aplauso que mandei ao vosso editor, tive ensejo de acentuar, a propósito dos dois lados de vossa personalidade: “José
Sarney, ao mesmo tempo que faz política, faz Literatura, e com esta característica: como político, não é literato; como homem de letras, não é político”.
E acrescentei, linhas adiante, para melhor objetividade de meu pensamento:
Mas a verdade também é que, se não tivesse feito política, percorrendo o
Maranhão em todos os sentidos, para conhecer-lhe os problemas e ouvir o seu
povo, o escritor José Sarney não teria acumulado a soma de experiências e de
conhecimentos que se encontram hoje nos seus contos. É que, nesse mestre de
arte de contar histórias, o saber maranhense é a própria substância novelesca.
Ele está para o Maranhão como Simões Lopes Neto está para o Rio Grande
do Sul, Afonso Arinos para Minas Gerais, ou Valdomiro Silveira para São
Paulo: a profunda identificação do escritor com a sua terra e a sua gente deulhe a matéria e a forma de criação literária.

Agora mesmo, para escrever este discurso, andei a reler o Norte das
Águas e quero dizer-vos, meu caro confrade, que nele tendes aquele livro para
o qual efetivamente nascestes. Dizia André Maurois, espantado com a própria
bagagem literária, que a viagem para a posteridade não se há de fazê-la com
excesso de peso. De tudo quanto escrevemos, sobrepairam uns tantos livros,
ou apenas um único livro, que acompanha o nosso nome pelo tempo adiante.
Já tendes assim o vosso livro, com o qual, à maneira de Rousseau com as suas
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Confissões, podereis comparecer diante de Deus, ao soarem as trombetas do
Juízo Final.
Ouço Mestre Aurélio Buarque de Holanda, que leu vosso livro com
soberba atenção, dele retirou palavras e frases, para abonar vários verbetes de
seu Novo Dicionário da Língua Portuguesa com exemplos recolhidos no
Norte das Águas. Que mais era preciso para a vossa consagração?
Ninguém vos acusará de excesso de peso à hora da viagem para posteridade. E é essa uma característica de vossos antecessores nesta Academia: todos
eles, na Cadeira 38, se contiveram na bibliografia comedida. Nenhum se derramou por muitos volumes, no plano literário. E nessa bibliografia reduzida,
um ou dois livros em destaque, sobrelevando aos demais.
O fundador da Cadeira, Graça Aranha, teve mesmo esta originalidade
na crônica das Academias: integrou o corpo de fundadores de nossa
Instituição, em 1897, sem ter livro publicado. Canaã, seu primeiro livro, só
viria a sair no século seguinte, em 1902. Podemos dizer, por isso mesmo, que
o grande escritor entrou na Academia a crédito – para depois saldar a dívida
tinindo sobre a mesa as suas moedas de ouro.
Já se observou, a propósito da poesia de Rilke, que seus versos líricos,
embora tivessem apenas o som de uma folha caindo, comunicavam as suas
vibrações às almas mais afastadas.
Na verdade essa comunicação não há de ser privativa da poesia lírica ou
do verso de Rilke. É consubstancial à obra de arte literária, todas as vezes que
esta traz em si a marca do texto plenamente realizado.
Quem vos ouviu na tribuna política, veemente, convicto, dificilmente
vos reconhecerá na vossa prosa literária, de que deu aqui apenas um curto
exemplo, extraído de uma de vossas mais belas histórias, “Merícia do Riacho
Bem-Querer”:
As Cajazeiras, fazenda antiga e longe: sessenta léguas no rumo do Maranhão
das outras bandas, este que vai enviesado na direção do Gurupi. O casarão
grande e espichado como jabota, com seu varandão de abas caídas, telhas pretas e pesadas. Ao lado, a loja de secos e molhados, miudezas e fazendas.
Cavalos na porta, tropeiros, tropas, burros, jumentos, e os homens no meio.
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Cargas de babaçu e de arroz. Pesa e faz a conta, avia e volta. O estalo dos
relhos no lombo dos animais.

É um quadro apenas. Mas só ele nos basta para dar a imagem nítida do
escritor que chega hoje a esta Casa. Não se lhe pode retirar ou acrescer uma
só palavra. André Gide confessava ter querido fazer de sua frase um instrumento tão sensível que a simples alteração de uma vírgula seria suficiente para
deteriorar-lhe a harmonia. No vosso texto em prosa, Sr. José Sarney, não direi
que houvésseis chegado a tais requintes de premeditação e polimento estilístico. Não. Pertencia a outra família de escritores. Àquela que improvisa o seu
texto, cedendo à inspiração momentânea. A elaboração da página se faz nos
intervalos da escrita, por um processo gradativo e misterioso, que de súbito se
abre à flor da terra, com a beleza nova de suas cores imprevistas.
Não quero concluir sem uma alusão à dedicatória do Norte das Águas.
Dedicastes o vosso grande livro a Nazaré e a Odylo Costa, filho – “da família
dos Boasgentes, consanguíneos dos Bonsdeuses!” Ah! A alegria que teria
Odylo, na apoteose desta noite, que também seria dele, como partícipe de
vossa vitória. Imagino essa alegria pela que eu próprio experimento, ao vos
saudar em nome de nossos confrades.
Quando vos candidatastes à Academia, visastes à sucessão de um grande escritor, que foi também um grande político, mas na verdade tínheis também outra intenção – a de fazer voltar às glórias de nossa terra a Cadeira aqui
fundada por nosso conterrâneo Graça Aranha e que hoje vos pertence, com o
aplauso e o júbilo de todos nós.
Lembra-nos Machado de Assis, no discurso proferido na cerimônia de
lançamento da pedra fundamental da estátua de José de Alencar, no Rio de
Janeiro, que o grande escritor, ao desenganar-se dos homens e das coisas, nos
reveses da luta política, “volveu de todo às suas queridas Letras”. E adiantava
mais o mestre de Dom Casmurro, com a sua fina experiência da vida: “As
Letras são boas amigas; não lhe fizeram esquecer inteiramente as amarguras, é
certo; senti-lhe mais de uma vez a alma enojada e abatida. Mas a Arte, que é a
liberdade, era a força medicatriz de seu espírito”.
Vindes aqui como escritor, sem vos despojardes de vossa condição
política. Já provastes, no vosso primoroso discurso, que uma se harmoniza
com a outra, na personalidade de tantos de nossos confrades, a começar por
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Machado de Assis. Rui, o grande Rui, é o mais alto exemplo dessa concordância perfeita. E o atual presidente do Senado, nosso companheiro Luís
Viana Filho, está ali à mão, como o exemplo acadêmico ao alcance de vossos
olhos, sempre que vos sentais na vossa cadeira parlamentar como representante do Maranhão.
Volto a dizer-vos que sois legitimamente um escritor, Sr. José Sarney, e
dos mais altos de vossa geração e de nosso País. O Maranhão se orgulha de
vos ter entre os seus filhos mais ilustres, honrando as tradições intelectuais
que nos vêm de um João Lisboa, de um Graça Aranha. Bernanos reconhecia,
ainda moço, que é preciso permanecer fiel às grandes paixões da adolescência
ou desaparecer antes delas. Permanecestes fiel às vossas Letras, que vos seduziram na juventude. Nada mais natural do que o lugar definitivo que tendes
agora nesta Academia. E só eu sei a emoção com que vos vejo sentado nessa
Poltrona, com o vosso chapéu de plumas, a vossa espada (pernambucana) e o
vosso colar acadêmico, a reluzir, com tanto júbilo e em tão bela noite de glórias, os doirados de vosso fardão.
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