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Edit o r ia l

O trabalho e
o emprego
J o ão d e Sc a n t im b u r g o

N

os tempos do velho Instituto de Direito Social – como o mestre
supremo Cesarino Júnior preferia chamar o Direito do
Trabalho –, foram adotados pelo governo ou a ele submetidos pelo
douto professor estudos e teses sobre o Trabalho e o Emprego na legislação social brasileira. Interessou-se o governo de Getúlio Vargas
em propulsionar a legislação social brasileira do trabalho como forma digna de estar num emprego que satisfaça as exigências psicológicas do cidadão.
Com efeito, na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) foram introduzidos todos os ensinamentos do que na época se considerava a
fórmula moral e técnica do trabalhismo, a Rerum Novarum, que abarcou, também, o emprego como forma de dignidade das relações patronais e empregatícias, na edificação de um desenvolvimento tecnicamente forte.
Foram esses ensinamentos que edificaram o desenvolvimento humanístico capaz de impor o surto econômico das atividades fabris e
5
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comerciais da economia brasileira, promovendo uma mentalidade favorável ao
sindicalismo pleno, que englobasse o trabalho e o emprego como dados fundamentais da política social nacional.
Podemos dizer que entre a Lei Eloi Chaves, de 1924, até a CLT, de 1.o de
maio de 1942, o Brasil deu um arranco. Nem mesmo as velhas nações da Europa e da América do Norte tinham leis como as nossas, que eram glosadas pelos institutos mais ativos dos países limítrofes e outros com os quais mantínhamos relações. A CLT teve na sua formulação e direção Getúlio Vargas,
presidente da República, Alexandre Marcondes Filho, ministro do Trabalho,
Lindolfo Collor, iniciador da legislação social, Segadas Viana e outros. Todos
colaboraram na criação da CLT, abarcando tudo que foi possível da legislação
social do Trabalho aplicada aos trabalhadores e às grandes levas de população
em migração.
Em suma, temos uma legislação social adiantadíssima, sujeita a reformas e a
atualizações que, certamente, serão postas em prática.
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C ulto da Im o r t a l ida de

Homenagem a
Barbosa Lima Sobrinho
Le od eg ár i o A. d e Aze v e d o Fil h o

P

or estar ausente do Rio de Janeiro, não me foi possível comparecer à justíssima homenagem a Barbosa Lima Sobrinho, no
dia 22 de janeiro, no auditório Machado de Assis da Biblioteca Nacional. Homenagem promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom), abrindo o “Ano
Barbosa Lima Sobrinho”, personalidade que dá nome à sede do jornal Folha Dirigida. Se vivo estivesse, o grande brasileiro estaria completando 110 anos em 2007. Foi mediadora da mesa-redonda a professora Marialva Barbosa, da UFF, dela participando Cícero Sandroni e Fernando Barbosa Lima, com oportunas intervenções de
Evanildo Bechara e Domício Proença Filho.
Como tive a honra de apresentar ao público o livro A Língua Portuguesa e a Unidade do Brasil, em sua segunda e última edição (Nova Fronteira, 2000) com o Autor vivo, não posso deixar de associar-me,
como Presidente da Academia Brasileira de Filologia e como amigo
e admirador do grande brasileiro, à justíssima homenagem que lhe

Professor Titular
da UERJ e da
UFRJ, Doutor e
Livre-docente
em Letras pela
UERJ,
Presidente da
Academia
Brasileira de
Filologia.
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foi prestada. Carlos Barbosa Lima é testemunha dos laços de amizade que me
ligavam a seu pai e à sua família.
A obra acima referida, que se tornou clássica, foi editada pela primeira vez
em 1958, na importantíssima coleção Documentos Brasileiros, da prestigiosa
Livraria José Olympio Editora. Para o grande e saudoso jornalista, que tanta
falta nos faz, tendo o Brasil milhões e milhões de habitantes, ao nosso País caberia até maior responsabilidade de preservar a língua comum do vasto mundo
lusófono. E é claro que, à luz da sociolingüística, o centro de gravidade da língua portuguesa já se deslocou da Europa para a América, pois este sempre se
encontra onde houver maior número de falantes.
Na verdade, a gloriosa Língua de Camões, que pertence a todos os seus falantes no mundo moderno, historicamente, adquiriu plena estrutura normativa no século XVI, seu período clássico. Sem ignorar a importância da época
medieval, foi no século de quinhentos que a norma culta da língua atingiu a sua
maioridade, aparecendo então as suas primeiras gramáticas, a exemplo da de
Fernão de Oliveira, em 1536. E dessa norma culta foram surgindo duas grandes vertentes: a de Portugal, que se estendeu às atuais nações africanas de língua oficial portuguesa, e a do Brasil, nação continental de oito milhões e meio
de quilômetros quadrados, onde a civilização portuguesa foi implantada, superando invasões estrangeiras.
Com efeito, em termos muito gerais, bem se sabe que, no século XVI, época
do descobrimento, predominava, na costa brasileira, a chamada língua geral,
de que o padre José de Anchieta nos deixou excelente gramática, que tivemos a
satisfação de publicar, na Europa, em edição fac-similada do exemplar pertencente à Biblioteca Nacional de Madrid. Tal língua, dita franca ou de intercurso, a mais usada na costa do Brasil daquela época, tinha por base a língua dos
Tupinambás. No século XVII, houve um período de bilingüismo, pois a língua geral era usada ao lado da língua portuguesa, sobretudo nas Entradas e
Bandeiras. Assim, a língua portuguesa começava a receber os primeiros empréstimos de adstrato em solo americano. No século XVIII, como assinalou
Serafim da Silva Neto em sua História da Língua Portuguesa, o transplante lingüís-
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tico já estava inteiramente realizado, penetrando brasileiros e portugueses, no
século XIX, com a mesma língua, mas já com duas vertentes nacionais, o que é
perfeitamente compreensível, pois toda língua admite variações regionais e nacionais de normas e usos. Em outras palavras: já se configurava uma unidade
na variedade, pois o sistema lingüístico era o mesmo. E, se o sistema era o mesmo, então a língua era a mesma, conservando intactas as suas formas, ou seja,
os seus fonemas e os seus morfemas gramaticais.
No ligeiro percurso histórico, apenas esboçado, houve quem pensasse, já
nos séculos XIX e XX, na existência de duas línguas, uma portuguesa e outra
brasileira, confundindo-se naturais variações de normas e de usos com variações de sistema. E aqui é que se revela, magistralmente, a extraordinária contribuição da obra de Barbosa Lima Sobrinho, com segura visão da lingüística
moderna. Conhecendo muito bem o ponto de vista dos grandes filólogos brasileiros que trataram do assunto, entre os quais João Ribeiro, Antenor Nascentes, Sousa da Silveira, J. Mattoso Câmara Jr., Clóvis Monteiro, Gladstone
Chaves de Melo, Antonio Houaiss, Celso Cunha e Sílvio Elia, todos pertencentes à Academia Brasileira de Filologia, não lhe foi difícil colocar a questão
em justos termos lingüísticos, políticos e sociais.
A motivação inicial da obra, desde o seu primeiro capítulo, encontra-se no
problema da existência ou não de uma língua brasileira, diferente da portuguesa, como se existisse uma língua argentina diferente da castelhana ou uma língua norte-americana diferente da inglesa. Aqui, Barbosa Lima Sobrinho analisou o problema sempre à luz de fatores político-sociais e lingüísticos. O seu
pensamento, a rigor, confirma a tese do grande lingüista Otto Jespersen, para
quem há quatro casos teóricos de língua transplantada. No primeiro, verifica-se a persistência da população nativa com infiltração culturalmente superior da população que vem de fora, como no exemplo da romanização da Península Ibérica, onde se implantou o latim vulgar, reduzindo-se à condição de
substrato a língua da civilização celtibérica. No segundo caso, quando não se
verifica a assimilação, ocorre a eliminação ou afastamento, para o interior, da
população nativa, com proveito da que vem de fora, incluindo-se aqui o trans-
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plante da língua portuguesa para o Brasil. No terceiro caso, verifica-se a organização governamental e política do povo que vem de fora, impondo-se pela
força a uma população nativa e coesa, em geral predominando a língua nativa,
como no exemplo dos normandos na Inglaterra. No quarto caso, observa-se a
integração da população de fora (imigrantes) numa organização social e política já existente, como se verifica com a imigração de alemães, italianos, japoneses, sírios, holandeses e franceses, entre outros povos, no Brasil. De início,
formam-se pequenos grupos de aloglotas que acabam por assimilar a língua do
novo meio social em que se encontram. E aqui se inclui também o exemplo dos
escravos africanos, que tiveram que aprender a língua dos senhores, integrando-se na sociedade colonial brasileira, pois o escravo nada mais era que um
imigrante forçado.
Tudo isso, de uma forma ou de outra, claramente se reflete no capítulo inicial da obra de Barbosa Lima Sobrinho, onde se colocam as seguintes questões
básicas, na p. 37:
“Existe, ou não existe, a língua brasileira? Será o idioma falado no Brasil um
idioma autônomo, ou um dialeto da língua portuguesa? Possuímos um dialeto
perfeitamente definido, ou apenas alguns elementos de diferenciação, insuficientes para uma classificação independente da língua que falamos?”
Hoje, é claro, a lingüística moderna, para tais perguntas, tem respostas que
vão confirmar as posições pioneiras de Barbosa Lima Sobrinho em sua obra
magistral.
Com efeito, o português do Brasil é, como percebeu a lúcida inteligência de
Barbosa Lima Sobrinho, apenas um caso de língua transplantada da Europa
para a América. Portanto, recebemos uma língua feita, que se impôs às línguas
indígenas e às línguas africanas faladas nos séculos da colonização. Nos países
europeus, onde a dialectologia, por vezes, se apresenta bastante variada e até
intensa, como na Itália, é obvio que a chamada língua nacional iria surgindo da
disputa entre dialetos, predominando o de maior desenvolvimento cultural,
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social e político. Mas outra é a situação dos países americanos, que receberam
línguas feitas, como o castelhano das repúblicas hispano-americanas ou como
o português do Brasil, para não sairmos da América do Sul, línguas ibéricas
que se enriqueceram no solo americano, mantendo intacta a sua estrutura fonomorfológica. Por aqui se vê que não existe nenhuma língua brasileira, como
não existem língua argentina, língua uruguaia, língua peruana, língua paraguaia
e por aí afora.
Qual seria, pergunta Barbosa Lima Sobrinho, a tal língua brasileira?
Seria alguma língua indígena, entre centenas delas no século do descobrimento? Seria ainda hoje a chamada língua geral, estudada por Anchieta? Evidentemente que não, pois falamos e escrevemos língua portuguesa, não procedendo de outro modo – em bom ou em mau português – os que defenderam a existência da tal língua brasileira, que ninguém sabe qual seja. Assim,
dispomos do mesmo sistema lingüístico, nele imprimindo uma expressão
brasileira, como os portugueses nele imprimem uma expressão portuguesa e
os africanos uma expressão africana. Na língua comum falada no imenso
mundo lusófono, é perfeitamente natural que haja variações de normas e de
usos lingüísticos, decorrentes das variadas expressões nacionais, mas isso não
significa que a língua, como sistema, seja outra. Portanto, a conclusão científica a que facilmente se chega aponta para uma unidade na variedade. Em
suma, se os morfemas gramaticais (ou formas lingüísticas) permanecem os
mesmos, a língua, como sistema, não muda, a despeito das variações de pronúncia ou até de vocabulário ou ainda de sintaxe. Com efeito, a pronúncia do
português da América é caracterizada por vocalismo tenso e consonantismo
distenso, ao contrário da pronúncia do português da Europa inversamente
marcada por vocalismo distenso e consonantismo tenso. Sirva aqui de exemplo a pronúncia do seguinte verso de Camões, no Brasil e em Portugal: “Que
me quereis perpétuas saüdades”. Na pronúncia do português do Brasil, o decassílabo tem as suas dez sílabas regulares: Que/ me/ que/ reis/ per/ pé/
tuas/ sa/ ü/ da/ dês, com hiato intravocabular em: sa - ü - da - des. No português de Portugal, e quem diz isso é o escritor português Vasco Graça
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Moura, em entrevista ao jornal brasileiro Rascunho, de dezembro de 2006, p.
18 – no português de Portugal, afirma o respeitável escritor entrevistado: o
decassílabo camoniano torna-se um octossílabo. Assim: “Que me qu’reis
perpétuas saudades.” E prossegue Vasco Graça Moura: “Todos os escritores
que conheço e se interessam pela nossa língua me dizem a mesma coisa: que
conseguem perceber o português do Brasil muito melhor do que o de Portugal.” Ou seja: “O português de Portugal está num processo de ensurdecimento das vogais e de autofagia das sílabas.” Mas nada disso, é claro, vai alterar a unidade da língua, que permanece a mesma, enquanto sistema. Ou será
que alguém pensa que há fonemas diferentes aqui e em Portugal? Pode haver
e há realizações fonemáticas diversificadas, mas os fonemas são rigorosamente os mesmos. Assim, a língua do Brasil não é uma língua – enquanto sistema – diferente da de Portugal e muito menos um dialeto, pois mantemos
unidade – nisso insistindo Barbosa Lima Sobrinho – na variedade.
Aliás, no segundo capítulo do seu excelente livro, o grande escritor brasileiro põe em discussão os conceitos de língua e dialeto, com inteiro rigor científico. No caso, observa que aqui se podem considerar duas situações diversas: “a)
A do dialeto que se eleva a língua geral; e b) A do dialeto que deriva da língua
geral, estabelecendo uma diferenciação regional da linguagem comum.” Como
é evidente, a classificação de Littré, citada no livro, logo remete, em seu caso a,
à luta entre dialetos nos países da Europa, um deles culturalmente impondo-se
aos demais como língua nacional, como foi o caso do dialeto florentino na Itália, que teve Dante Alighieri como cultor. Nos países da América, é outra a
problemática, pois tais países receberam línguas feitas, aqui implantadas, afastando ou marginalizando as línguas locais. No caso b, depois de implantada a
língua portuguesa no Brasil, se dialetos existem, são dialetos da própria língua
portuguesa, como o caipira, estudado por Amadeu Amaral. Mas, em nosso
imenso país, o que impressiona é a sua surpreendente unidade lingüística, sobretudo no que se refere à língua-padrão, ensinada sistematicamente nas escolas de todos os níveis e de todos os graus. Ao lado desse registro culto, é claro
que se notam algumas tendências diferenciadoras na língua popular, como no
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citado dialeto caipira, mas isso tanto ocorre no Brasil como em Portugal. Daí o
grande equívoco da velha e arquivada tese de Edgard Sanches, ao considerar
que a língua nacional do Brasil era um dialeto do português – como aliás parece querer Leite de Vasconcelos no livro Esquisse d’Une Dialectologie Portugaise -,
para concluir que o nosso dialeto, sendo o idioma de uma nação autônoma e
independente, então passaria a ser a língua brasileira soberana. Do mesmo
modo, laborou em equívoco Mário Marroquim, em A Língua do Nordeste, pois aí
fala em dialeto brasileiro, mas sem provar a sua existência. Basta ver o conceito
moderno de dialeto, sem as imprecisões com que o termo foi usado pelos autores acima referidos, para concluir-se que, no Brasil, embora se possa falar em
tendências diferenciadoras da língua popular, comuns em línguas faladas em
contextos multiculturais, não existe qualquer fragmentação dialetal, que nos
autorize a falar em dialetos.
Do ponto de vista da moderna ciência da linguagem, dialetos são línguas regionais que apresentam entre si coincidência de traços lingüísticos básicos. Por
seu turno, cada dialeto pode dividir-se em subdialetos, mas tudo isso em face
da língua nacional, que a tudo se sobrepõe. A propósito, observe-se ainda que,
em qualquer sistema, sempre há duas forças contrárias em permanente tensão:
a força agregadora e a força desagregadora. Quando a força agregadora se impõe à força desagregadora, o sistema predomina. Se há equilíbrio entre as duas
forças, o sistema ainda não se desarticulou. Portanto, só se pode falar em fragmentação lingüística, como ocorreu com o latim vulgar da Península Ibérica,
quando a força desagregadora se torna maior que a força agregadora. E isso,
sem sombra de qualquer dúvida, não ocorreu no português do Brasil, como
afirma Barbosa Lima Sobrinho.
Com efeito, já aqui assinalamos que, em Portugal, como queria Antonio
Houaiss com plena concordância de Barbosa Lima Sobrinho, o consonantismo é tenso, enquanto no Brasil é tenso o vocalismo. A nossa entoação frasal
difere da portuguesa e mantemos vivos, sobretudo em áreas lateralizadas, alguns arcaísmos, que já não se usam em Portugal. Aqui houve, com maior intensidade, renovação e inovação lexicais, sobretudo em face de empréstimos
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lingüísticos advindos de línguas indígenas e africanas. A nossa sintaxe de colocação de pronomes átonos, dentro do conceito melódico de frase, é certo que
não é exatamente a de Portugal. Mas em nenhum desses casos, entre outros
aqui não mencionados, a língua deixou de ser a mesma. Na verdade, tais variações são de norma ou de uso, mas nunca de sistema, pois este permanece o
mesmo. O inglês dos Estados Unidos da América também apresenta variações
de norma e de uso em face do inglês da Inglaterra. Mas, é claro, ninguém ousou
dizer que lá se fala língua norte-americana...
O terceiro capítulo do livro de Barbosa Lima Sobrinho é reservado, especificamente, ao estudo do português do Brasil. Aqui examinou, com a lucidez de
sempre, o problema da unificação e da diferenciação do português da América
em face do português da Europa, não mudando a língua, pois apenas se enriqueceu pela flexibilidade do sistema. Aliás, poucas línguas do mundo se têm
mostrado, por sua maleabilidade, tão ajustáveis a diferentes culturas, como no
caso da língua portuguesa, em contextos multiculturais: África, Ásia, América
e Oceania. E se adaptou maravilhosamente, como o próprio povo europeu que
a fala, a todas essas culturas.
Em seguida, Barbosa Lima Sobrinho afasta a tese de co-dialetação, defendida por Eduardo Carlos Pereira, entre outros equivocados. Na verdade, tal tese
é de todo improcedente, pois confunde variação de norma e de uso lingüísticos
com dialeto. E assim chegamos à questão específica da chamada “língua brasileira”, sobretudo com Edgard Sanches e Herbert Parentes Fortes, ambos na
esteira de Monteiro Lobato (que aliás escrevia em bom português camiliano,
será bom dizer), todos confundindo língua com estilo, com silogismos simplistas, como o de Monteiro Lobato:
“Assim como o português saiu do latim, pela corrupção popular desta
língua, o brasileiro está saindo do português. O processo formador é o mesmo: corrupção da língua-mãe. A cândida ingenuidade dos gramáticos chama corromper ao que os biologistas chamam evoluir.”
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Ora, tal tese, manifestamente centrada na velha e superada teoria do biologismo lingüístico, ignora que a língua seja questão social e não biológica.
Tal tese já foi, como lembra Barbosa Lima Sobrinho, inteiramente destruída por grandes filólogos brasileiros, entre os quais Antenor Nascentes,
Antonio Houaiss, Serafim da Silva Neto, José Oiticica, Sousa da Silveira,
Celso Cunha, Sílvio Elia, Aurélio Buarque de Holanda, Gladstone Chaves
de Melo, para citar apenas os que já se foram, pois é muito longa a relação
dos que estão vivos.
A outra colocação teórica, mas igualmente pseudocientífica, é a de que “dialeto de nação soberana é língua”, defendida enfaticamente por Edgard Sanches, que apenas se esqueceu de provar que a nossa língua tinha virado dialeto
do português. Aliás, o equívoco de tal posição decorre de que ela advém da teoria dialetal de países europeus, onde a língua nacional surgiu da luta entre dialetos, impondo-se o mais culto aos menos cultos. Mas é completamente outra
a problemática lingüística dos países americanos, como sobejamente demonstrou Barbosa Lima Sobrinho, pois recebemos uma língua feita, não havendo
aqui luta entre dialetos para a escolha da língua nacional. A propósito da tese
de Herbert Parentes Fortes, Barbosa Lima Sobrinho lembrou aquele episódio
de um concurso no colégio Pedro II, em que o examinador José Oiticica solicitou ao candidato que traduzisse, para a tal língua brasileira, defendida pelo
candidato, o Hino Nacional do Brasil e o Padre – Nosso, ambos os textos escritos em português. O riso, é claro, foi geral...
Mas não apenas brasileiros, senão também ilustres filólogos portugueses,
todos do passado, como Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Teófilo Braga,
José Joaquim Nunes, Mendes dos Remédios e Gonçalo Viana. Sem qualquer
fundamentação na lingüística moderna, que não era a do tempo deles, chegaram a falar em “dialeto brasileiro”. Entretanto, com base filológica moderna, o
saudoso filólogo português Paiva Boléo, que conhecemos na Universidade de
Coimbra, quando lá tivemos a honra de lecionar, discordou de todos eles, escrevendo:
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“O que me leva a proceder assim não é um motivo de ordem psicológica:
o desejo de evitar uma palavra que fere a sensibilidade dos brasileiros, pois
isso seria uma consideração extralingüística, que de modo algum podia influir no meu espírito. É o próprio exame do português de terras de Santa
Cruz, tal como o temos ouvido a brasileiros, que vêm desse país, que me
leva àquela conclusão."
Hoje poderíamos acrescentar à posição de Paiva Boléo o parecer de outros
lingüistas e de outros filólogos portugueses, da qualidade científica de um Luís
F. Lindley Cintra, de um J. G. Herculano de Carvalho, de um J. Malaca Casteleiro, de um Jorge de Morais Barbosa ou de um Ivo Castro, entre muitos outros.
No quarto capítulo do livro aqui analisado, Barbosa Lima Sobrinho voltou o
seu interesse para os fenômenos de dialetação apontados no português do Brasil,
como igualmente poderiam ser indicados no português de Portugal, pois nenhuma língua permanece estática ou uniforme, quando falada em vastos territórios.
Mas são fenômenos da chamada língua popular, que tanto existem na fala dos
pescadores do Algarve, como existem no chamado dialeto caipira estudado por
Amadeu Amaral. Entretanto, tais fenômenos não afetam, em sua singularidade e
em sua diversidade, a unidade superior da língua sistematicamente estudada nas
escolas do Brasil e de Portugal, com textos de autores brasileiros e portugueses.
Na verdade, são três os registros lingüísticos basicamente existentes tanto no
Brasil, como em Portugal: a língua-padrão escrita; a língua-padrão falada; e a língua popular, com suas tendências e características regionais. Assim, os que falam
em fenômenos de dialetação se esquecem de acrescentar que tais fenômenos são
de língua popular – tanto aqui como em Portugal –, fenômenos que não afetam
a língua-padrão, exemplar ou culta. E a razão é simples: na língua culta, os morfemas gramaticais, responsáveis pela unidade do sistema, são rigorosamente os
mesmos, como os mesmos são os fonemas, tanto aqui como em Portugal. Nesse
sentido, é conveniente observar o que ensina Eugênio Coseriu – um dos maiores
mestres da ciência da linguagem em todos os tempos – estabelecendo nítida diferença entre sistema, norma e uso. Ou seja: a unidade de qualquer língua está no sis-
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tema, que não pode variar. Não está na variedade de normas e de usos lingüísticos diferenciados. Veja-se que o Romeno continua como língua românica graças à unidade do sistema, embora cerca de oitenta por cento do seu vocabulário
seja de origem eslava. Assim, os empréstimos lexicais, que se adaptaram fonomorfologicamente ao sistema da língua portuguesa (aportuguesamento), apenas
enriquecem o sistema, tanto no Brasil, como em Portugal e nas atuais nações
africanas de língua portuguesa. No último caso, também houve africanização de
palavras portuguesas, fenômeno inverso do de aportuguesamento de palavras
africanas, como ninguém ignora.
Por tudo isso, os brasileiros cultos jamais justificariam a existência de uma suposta língua brasileira, conforme a sábia advertência de Barbosa Lima Sobrinho:
“Não é, pois, com a existência de brasileirismos que podemos chegar à conclusão da autonomia, ou emancipação de nosso idioma.” (op. Cit. P. 79-80).
Só porque a língua popular apresenta fenômenos regionais e normais de dialetação, tanto aqui como em Portugal e África, isso não significa – de modo
algum! – que haja, no Brasil, “um dialeto nacional, que se pudesse substituir à
língua portuguesa, constituindo um idioma diferente e autônomo”, como
conclui acertadamente Barbosa Lima Sobrinho, na p. 85 do seu livro. E acrescenta, já agora na p. 97, do quinto capítulo, onde estuda a questão do ponto de
vista da moderna geografia lingüística, a partir mesmo do Atlas Lingüístico, de
Gilliéron, com seus 638 falares:
“A outra conclusão é que a dialetação é um fenômeno natural em todas
as línguas e em todos os países e não constitui, por si só, base para a mudança do título das línguas existentes, nem para a declaração de independência
e autonomia dos dialetos.”
No sexto capítulo, Barbosa Lima Sobrinho examina a diferenciação e a unidade dos idiomas, desde o início observando que, no Brasil, até hoje, ninguém
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provou a existência de uma língua nacional que não fosse a portuguesa, aliás de
acordo com o pensamento dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e
da Academia Brasileira de Filologia. É verdade que se fala em tendências dialetais – tanto aqui como em Portugal – regionalmente distribuídas. Tal fenômeno foi estudado pelo competente filólogo português Paiva Boléo, com surpreendentes semelhanças entre os dois povos, sempre que tais fenômenos decorram da deriva da língua. O mal está em que muitos curiosos, por simples amadorismo e sem qualquer formação lingüístico-filológica, ainda hoje, insistem
em aplicar as superadas teorias biológicas e evolucionistas à ciência da linguagem, com resultados verdadeiramente desastrosos, pois língua – e teremos que
repetir isso mil vezes – é fenômeno social e não biológico. No fim do capítulo, depois
de estudar a diferenciação e a unificação das línguas nos países europeus, Barbosa Lima Sobrinho conclui, com Meillet, na p. 114, que
“as grandes forças coletivas agem em proveito da unidade da língua. No espaço de um século, a unificação dos dialetos em proveito do francês comum
foi, em França, um fato absoluto.”
E arremata, novamente citando Meillet: “Por toda parte as línguas comuns
se substituem aos dialetos locais, e os dialetos locais, tornados simples patois, se
eliminam.”
No sétimo capítulo, Barbosa Lima Sobrinho passa a examinar o exemplo
das Américas, já que, no capítulo anterior, apenas tratou da Europa. Como é
evidente, muito ao contrário do que ocorreu nos países europeus, cada país da
América ou do Novo Mundo receberia uma língua feita, trazida pelos colonizadores, para suplantar as línguas nativas e impor-se por força da cultura e da
civilização, como língua nacional. Mesmo depois de politicamente emancipadas, cada uma das antigas colônias do Novo Mundo manteve como língua nacional a língua dos colonizadores, pois “a emancipação política não se subordina à emancipação lingüística”, como se lê na página 118 do livro aqui comentado. Mesmo em África, com numerosas línguas nativas ou ágrafas, o por-
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tuguês se transformou em língua oficial das jovens nações emancipadas, com
evidente interesse nacional, por ser língua de civilização escrita. Nos Estados
Unidos da América, superadas as incompreensões pseudonacionalistas, continuou-se a falar e a escrever a língua inglesa, sempre com naturais diferenças de
norma e de uso, mas não de sistema. Na verdade, como assinala Barbosa Lima
Sobrinho na p. 119, “essa é a tendência vitoriosa no mundo moderno: a da
unidade crescente dos povos de língua inglesa.” E acrescenta, na mesma página: “a nação mais poderosa do mundo moderno não se envergonha de usar,
como idioma nacional, aquele que ela própria faz questão de denominar English
language.” O mesmo, aliás, se verifica nas nações hispano-americanas, todas falando castelhano (espanhol), a despeito de idênticos pruridos pseudonacionalistas, por ocasião das lutas pela independência e mesmo depois dela. A posição dos argentinos, para citar uma nação hispano-americana, é a que se lê no livro Presente y Futuro de la Lengua Española en América, de Herrero Mayer: “Nenhum
lingüista ou filólogo sério aceita, hoje em dia, a possibilidade de uma ou mais
línguas diferentes do espanhol, na América hispânica,” como traduz Barbosa
Lima Sobrinho na p. 122. A unificação e a preservação lingüísticas em blocos
de várias nações, jamais a separação, tornam-se assim uma tendência universal.
Será que apenas as nações de língua portuguesa iriam fugir da regra, sem qualquer vantagem e com manifesto prejuízo? Entre nós, escritores como Lygia
Fagundes Telles e Nélida Piñon, para citar apenas dois exemplos, escrevem em
língua portuguesa, com expressão brasileira, como todos os nossos grandes escritores de ontem e de hoje. Evidentemente, o mundo lusófono precisa acordar e unir-se, com a convicção de que a língua pertence a todos os seus usuários
(Houaiss diria utentes) e será aquilo que juntos fizermos dela. Daí a observação
aguda de Barbosa Lima Sobrinho, na p. 123: “A tendência, hoje, é no sentido
da unificação, para o fortalecimento dos grandes idiomas universais.”
No oitavo capítulo, o Autor põe em questão o problema da língua falada e
da língua escrita. Neste ponto, sabido é que Bloomfield e Sapir, discípulos de
F. Boas nos Estados Unidos da América, tinham posições lingüísticas não coincidentes. Para o primeiro, como para Bally e Dauzat, a língua que verdadei-
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ramente existe é a língua falada, não passando a língua escrita da literatura de
uma artistificação da língua corrente falada. Para o segundo, a língua literária,
e não apenas a língua falada, deveria ser objeto de estudo da lingüística moderna. A propósito, sempre com oportuno saber, escreveu Barbosa Lima Sobrinho, na p. 126, comentando a tese de que a língua falada tem preeminência sobre a língua escrita:
“Essa tese não seria científica, pois que a língua literária é tão real quanto
a língua falada e entre as duas se estabelece um processo de interação, que
seria errôneo reduzir a uma subordinação total de uma linguagem à outra.”
Nem é a fixidez da linguagem, como queria o lingüista Dauzat – o que se
discute aqui, mas a sua unidade. Nesse sentido, por todos é sabido que a língua
escrita é mais conservadora, em face da natural instabilidade da língua falada.
Mas entre elas há sempre um jogo de forças, que Barbosa Lima Sobrinho compara com as forças centrípeta e centrífuga, a primeira tendendo à conservação e a
segunda tendendo à fragmentação lingüística, em seu livre curso. Nem é outro o
pensamento sempre atual de Paul Teyssier, ao ensinar que duas forças, uma
agregadora e outra desagregadora, estão em permanente luta dentro de qualquer
sistema lingüístico. E só quando a força desagregadora se sobrepõe à força agregadora, rompendo o equilíbrio, é que a língua se desagrega, fragmentando-se,
como se deu com o latim vulgar no vasto Império Romano, dessa desagregação
surgindo as grandes línguas neolatinas ou novilatinas de nossos dias.
O purismo gramatical é objeto de análise no capítulo nono do livro aqui
analisado. Após o período de simples imitação da gramática portuguesa, ao
longo dos séculos XVII e XVIII, chega-se ao período de diferenciação idiomática do século XIX – o que não significa, será bom advertir, diferenciação
de língua –, muito bem estudado no livro em questão, quando Barbosa Lima
Sobrinho comenta o sentido revolucionário do Romantismo. Passa então a
analisar as posições assumidas, no Brasil, por Domingos José Gonçalves de
Magalhães, Gonçalves Dias e José de Alencar. Sobre o último, acentua que o
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seu pensamento estava voltado para o progresso do idioma e seu ajustamento
às novas condições da vida no mundo americano. Defendia ainda maior aproximação entre a língua escrita e a língua falada, com plena liberdade de estilo.
Tal atitude de independência iria provocar a reação de escritores portugueses,
configurando-se bem o conflito na famosa polêmica entre Pinheiro Chagas
(português) e José de Alencar (brasileiro). Barbosa Lima Sobrinho observa
que a reação ao Classicismo, em Portugal, só viria com o Realismo, como se
pode ver na obra de Eça de Queirós, após a irrequieta Questão Coimbrã de
1865. No Brasil, como na França, a reação anticlássica surge na fase romântica. Mas toda a questão era muito mais de estilo do que de língua propriamente
dita. Dez anos depois da polêmica entre Pinheiro Chagas e José de Alencar,
nos últimos meses de 1879, a discussão gramatical entre Camilo Castelo Branco e Carlos de Laet definiu bem a turbulência do período. Se Alencar diria a
Pinheiro Chagas que “a revolução havia de ser tão ampla e profunda quanto a
imensidade dos mares que separam os dois continentes” – note-se que escrevia
em bom português, pois a questão não era lingüística –, Castelo Branco, voltado para a gramática da língua, em seu Cancioneiro Alegre, apontava, como erradas, as seguintes construções de Fagundes Varela: lhe favoreça no lugar de o favoreça: e haviam brisas no lugar de havia brisas. Carlos de Laet respondeu na Revista
Brasileira, indicando, no próprio texto de Camilo, um esvoaçaram-se erradamente
reflexivo. O polemista lusitano apelou para um esvoaça-me, pedindo ao escritor
brasileiro, ironicamente, que lhe remetesse um papagaio, uma cutia e alguns frascos de
pitanga. A réplica de Laet veio pelo Jornal do Commercio, com a censura de três galicismos na obra de Camilo: adresse, afetado de doença mental e perdeu a cabeça, além de
um solecismo, a que denominou “bicho bravio”: houveram coisas terríveis. Camilo
tentou desculpar-se de várias formas, apelando inclusive para erro de revisão
tipográfica (gralha), mas em vão. A citada polêmica se encontra no volume O
Frade Estrangeiro e Outros Escritos, publicado pela Academia Brasileira de Letras,
em 1953. Lendo-a, facilmente se verifica que ela girava não em torno de uma
questão de diferenciação lingüística propriamente dita (língua brasileira versus
língua portuguesa), mas simplesmente em torno de questões gramaticais da
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própria língua portuguesa, que tanto era usada pelos polemistas portugueses,
como pelos polemistas brasileiros. Não é verdade?
Muito mais arrojada, lembrou oportunamente Barbosa Lima Sobrinho, foi
a tese de José Jorge Paranhos da Silva, em O Idioma do Hodierno Portugal Comparado
com o do Brasil (1879), acentuando-se aqui a total falta de conhecimento lingüístico e a lamentável confusão entre língua e estilo. O autor citado seguia a impagável afirmação, sem qualquer prova, de que a língua portuguesa era filha da castelhana e que, da mesma forma que o português se diferenciou do castelhano, a
língua usada no Brasil se distinguiria da língua usada em Portugal.
“Mas – escreve Barbosa Lima Sobrinho, na p. 157 –, quando tratava de
exemplificar o uso dos dois idiomas, ele classificava como portugueses Garrett e Júlio Dinis, mas achava que Teófilo Braga e Alexandre Herculano haviam escrito em brasileiro.
Diante de tantos disparates, confundindo-se língua com estilo, não é preciso dizer mais nada... Mas o pior ainda estava por vir: quando Paranhos da Silva, pretendendo “traduzir” para o “idioma brasileiro” algumas poesias de Garrett, escritas no “idioma de Portugal”, lembra Barbosa Lima Sobrinho, na p.
157, “chega a resultados que não abonam nem seu conhecimento lingüístico,
nem o seu gosto poético.” Veja-se:
a) Substitui o verso de redondilha maior de Garret “E eles a dizer que não”
por “E eles só dizem não”;
b) “Traduz” os versos “Se uma vez disserem – sim,/ Nunca mais dizem
que não” para: “Uma vez dizendo sim/ Nunca jamais dizem – não”;
c) Substitui o verso: “De um sereno ribeiro às frescas margens” por “Na
fresca margem de um arroio ameno”;
d) Substituiu “Bordada de leoninas” por “Que entre flores serpeia”.
Ora, a língua continuou a mesma, sem qualquer alteração em seu sistema,
em todos os exemplos dados. A elementar distinção entre langue e parole, mais
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tarde proposta pelo mestre genebrino Ferdinand de Saussure, certamente, haveria de pôr em ordem muitas cabeças confusas... Não se deve, é claro, confundir os conceitos de língua e de estilo.
No décimo capítulo, após tratar da fase polêmica do Romantismo, Barbosa Lima Sobrinho, citando Xavier Marques, nos fala de uma reação clássica, consubstanciada pelo Parnasianismo ou Realismo, que se caracterizam
pelo apuro da forma. Cita, então, Machado de Assis e Rui Barbosa. Sobre o
primeiro escreve:
“Não repudiava os clássicos, nem os imitava, redigindo com simplicidade e renovando o idioma sob a influência da linguagem falada, que ele procurava acompanhar no seu desenvolvimento natural, como quem procura
encontrar o instrumento indispensável, para se comunicar com o povo de
sua terra.”
E conclui, sabiamente, na p. 165: “Não há linguagem mais brasileira do que a
de Machado de Assis, nem escritor que se haja inspirado mais nos modelos
clássicos, o que vale dizer na tradição portuguesa.”
Sobre Rui Barbosa, como o volume de Réplica o demonstra, tinha ele profundo conhecimento dos clássicos da língua portuguesa. Mas também “soube
resguardar, dentro do gênio do idioma, a autonomia do escritor”. (op. cit. p.
165). E conclui, transcrevendo Joaquim Nabuco, na p. 168: “O fato é que, falando a mesma língua, Portugal e Brasil têm, de futuro, destinos literários tão
profundamente divididos como são os seus destinos nacionais.” Como se vê,
identidade de língua não significa identidade de literatura. Mas prossegue Barbosa Lima Sobrinho, escrevendo, na página seguinte:
“Ressurgia, com Machado de Assis e Rui Barbosa, o gosto pelo idioma,
o sabor da frase clássica, a obsessão de vernaculidade da expressão, contando com os grandes nomes que a Academia Brasileira de Letras reunira: Joaquim Nabuco, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Carlos de Laet, Silva Ra-
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mos, mais tarde João Ribeiro, para não citar senão os que se vincularam
mais diretamente ao cultivo das letras clássicas.”
Em suma, ao lado de José Veríssimo, Coelho Neto e João Ribeiro, os poetas parnasianos Alberto de Oliveira, Olavo Bilac, Raimundo Correia e Vicente
de Carvalho cinzelavam “com as mãos meticulosas, em bloco marmóreo, que
não era senão o idioma português.” (p. 172). Eis o mérito de todos eles: dar
expressão brasileira à língua portuguesa classicizante.
Depois disso, viria a época de Cândido de Figueiredo e dos consultórios
gramaticais, como se lê no capítulo XI, dedicado à transição dos gramáticos e
puristas para o Modernismo. A esse respeito, escreve Barbosa Lima Sobrinho
nas páginas 179-180:
“O movimento modernista não apareceu, no Brasil, como uma quebra
súbita, ou uma mudança abrupta, nos rumos de nossa evolução literária. O
Simbolismo já era uma discordância e uma revolta, como se fosse um novo
movimento romântico. Antecipava o futuro e agitava alguns temas que iriam constituir os postulados essenciais da fase modernista. Em plena expansão do Parnasianismo, o Simbolismo congrega um grupo dissidente, destemido e valoroso, combatendo a rigidez do sistema de metrificação, que se
arvorara em dogma da arte nova.”
É de notar-se aqui a coincidência de pensamento crítico entre Barbosa Lima
Sobrinho e o crítico inglês Bowra, este último sustentando a tese de que o Simbolismo havia preparado o terreno para o advento do Modernismo. E isso demonstra, do ponto de vista teórico, que o pensamento de Barbosa Lima Sobrinho coincidia ou estava de acordo com as teorias literárias modernas, como se
pode ver no livro The Heritage of Symbolism, do citado crítico inglês Bowra. Em
síntese, o capítulo em livro estuda e analisa a língua literária do Modernismo,
que deu total autonomia à literatura brasileira, mas não criou nenhuma “língua
brasileira”, pois todos os nossos modernistas escreveram em língua portugue-
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sa, sem qualquer exceção. Na verdade, o que fizeram – Mário de Andrade inclusive – foi dar plena expressão brasileira ao português do Brasil.
No capítulo seguinte, que é o XII, Barbosa Lima Sobrinho, numa espécie
de extensão do capítulo anterior, põe em questão a linguagem de Macunaína, de
Mário de Andrade. Nele, a língua literária do Modernismo parecia resultar
de um verdadeiro laboratório lingüístico, em que tudo entrava: regionalismos,
brasileirismos e africanismos, numa espécie de cadinho de transformação estético-literária. Ele próprio, Mário de Andrade, em bom português, escreve na p.
215 do seu livro O Empalhador de Passarinhos:
“É quase lapalissada afirmar que só tem direito de errar quem conhece o
certo. Só então o erro deixa de o ser, pra se tornar um ir além das convenções, tornadas inúteis pelas exigências novas de uma nova expressão.”
Por certo – e isso mesmo se deduz do texto de Barbosa Lima Sobrinho –, o
grande autor de Macunaíma não criou nenhuma “língua brasileira”, como há
quem pense e diga, com base no seu projeto de escrever uma Gramatiquinha da
Fala Brasileira, pois o próprio Mário de Andrade usou, acertadamente, o substantivo fala e não língua. Numa famosa carta a Sousa da Silveira, publicada no n.
26, p. 130, da Revista do Livro (1964), chegou mesmo a informar:
“Este livro, do qual nunca escrevi nenhuma página, eu nunca jamais tive
intenção de escrever. É certo que tomei muita nota, fiz muita ficha, a respeito de língua e de processos que me pareciam mais nacionais de traduzir o
pensamento em linguagem, mas é só.”
Em última análise, todo o seu empenho consistia em dar uma expressão
brasileira à língua portuguesa, pois esta é que é a língua nacional do Brasil,
como ele sabia e muito bem. E tal “expressão brasileira”, antes buscada na língua literária do Brasil por José de Alencar e outros românticos, certamente ele
a conseguiu, sem confundir – como tantos o fizeram – o conceito de língua
com o conceito de estilo. Aliás, em 1935, numa carta a Manuel Bandeira, che-
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gou até a revelar o seu “desejinho secreto de falar bem o português e escrevê-lo
sem erro." Além disso, publicou, em 1940, dois artigos importantíssimos sobre a questão aqui discutida: “A língua radiofônica” e “A língua viva”, ambos
também incluídos em O Empalhador de Passarinhos, já revelando claramente a boa
influência que havia recebido não só de Manuel Bandeira, mas também de
Sousa da Silveira. Veja-se ainda o artigo “Feitos em França”, igualmente introduzido em O Empalhador de Passarinhos, onde volta a termos ligados à vida literária, chegando mesmo a escrever o seguinte, na p. 36: “De toda a língua portuguesa, daqui e de além-mar, não excetuando o próprio Vieira, tenho a convicção de que foi Machado de Assis quem mais conseguiu se aproximar de uma
língua culta.” Observe-se que, aqui, já não fala no “irmãozinho José de Alencar”, nem em qualquer fantasma da “língua brasileira”, como fazia na década
de 20, mas em Machado de Assis, para concluir que
“é no velho Machado que irão (refere-se aos jovens de 39, a quem censurava
pelas liberdades e rebeldias lingüísticas) encontrar aquela claridade, aquela
pureza, aquela elegância esquecida, aquela desestilização e a fonte legítima
da uniformidade infatigável.”
Como se vê, o grande escritor brasileiro chega a contradizer-se em matéria de
uso da língua, pois sempre defendeu a liberdade total de expressão, parecendo
assim muito estranho que fizesse tal censura aos jovens, ainda que suavemente.
Do Modernismo, passa Barbosa Lima Sobrinho a traçar, no capítulo
XIII, o “panorama atual” da questão, centrada no conceito de unidade na variedade. Como é evidente, na América, a língua não mudou, pois é o mesmo
sistema da Europa que aqui floresceu. O que aqui temos é o seu enriquecimento lexical, graças à contribuição de línguas indígenas e de línguas africanas, tal contribuição ajustando-se fonomorfologicamente, ou seja, por aportuguesamento, ao sistema. Houve, sem dúvida, renovação e inovação lexicais
no português do Brasil, assunto bem estudado pelo saudoso filólogo alemão
Joseph M. Piel, mas sem alterar a morfologia da língua. Também houve vari-
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ação de sintaxe, sem que a língua se alterasse, em particular no que se refere à
colocação de pronomes átonos na frase, que segue naturalmente a entoação
frasal do português do Brasil, tratando-se aqui muito mais de uma questão
fonêmica do que de sintaxe. Na pronúncia, continuamos a manter um vocalismo tenso e um consonantismo um tanto distenso, ao contrário dos portugueses, que mantêm muito tenso o sistema consonântico e lábil o sistema vocálico. Mas tais diferenças não atingem a unidade superior do sistema lingüístico, pois são apenas naturais diferenças de norma e de uso do português.
A propósito, citando Said Ali e seu estudo sobre O Purismo e o Progresso da Língua Portuguesa, Barbosa Lima Sobrinho, na p. 218, escreve: “Língua viva imutável, língua que, chegada a um tipo de perfeição modelar, cesse de modificar-se e de absorver elementos estranhos ao seu passado, é coisa que não há,
nem nunca houve.”
Já na parte final do livro, em seu capítulo XIV, disserta Barbosa Lima Sobrinho sobre “Os donos do idioma”, ou supostos donos da língua, conforme
antigo complexo da velha Metrópole, a que os brasileiros opõem outro complexo: o de gigantismo. Tudo isso porque não se quer reconhecer uma verdade
elementar: a língua comum pertence a todos os seus usuários (ou utentes, segundo Houaiss) no vasto mundo lusófono. Nesse sentido, é perfeito o parecer
de Barbosa Lima Sobrinho, na p. 230: “Há que pensar num idioma que não
seja monopólio de portugueses ou de brasileiros.” Mas, dentro dessa unidade
morfológica, existe a variação normal de pronúncia e de sintaxe, além da riqueza também diversificada do léxico. Por isso mesmo, nenhuma nação do vasto
mundo lusófono pode ter a pretensão pueril de querer ditar normas e usos lingüísticos às demais. No caso, o que todas as nações devem fazer é proceder ao
conhecimento das diferenças, sempre em busca de uma unidade superior. Até
porque a norma culta da língua comum estará sempre onde houver maior desenvolvimento cultural, como hoje ninguém ignora. Em outras palavras: todas
as nações do mundo lusófono falam a mesma língua, com naturais variações de
normas e usos lingüísticos, em contextos multiculturais. A propósito, acrescenta Barbosa Lima Sobrinho, na p. 232:
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“Num reino espiritual, não há necessidade de metrópoles, nem podem
existir colônias. Não há donos, nem criados. Há os conservadores de um patrimônio comum, todos eles interessados, por igual, na preservação desse tesouro lingüístico, que se tornaria inútil, entretanto, como cédulas recolhidas,
se não acompanhasse a complexidade e a variação da vida cotidiana, a evolução das sociedades, a transformação dos indivíduos, o desenvolvimento da
técnica, a expansão das relações humanas. Os laços políticos não bastam para
manter a unidade dos idiomas, se faltam os vínculos sociais e culturais.”
Hoje, com efeito, a língua portuguesa é estudada aqui e além-mar com base
na obra de filólogos portugueses e brasileiros. Se no Brasil os universitários conhecem Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, Gonçalves Viana, Paiva Boléo, Herculano de Carvalho, Luís Filipe Lindley
Cintra (este até fez uma Gramática com o nosso Celso Cunha), Jorge de Morais
Barbosa, João Malaca Casteleiro ou Sebastião Tavares de Pinho, em Portugal os
estudantes recorrem às obras de Antenor Nascentes, Antonio Houaiss, J. Mattoso Câmara Jr., Serafim da Silva Neto, Ismael de Lima Coutinho, Rocha Lima,
Gladstone Chaves de Melo, o já citado Celso Cunha e Sílvio Elia. O saber lingüístico, portanto, é comum. Daí escrever Barbosa Lima Sobrinho, na p. 232:
“Não se trata de demitir os donos do idioma, ou de nomear os seus substitutos, mas de provocar o advento do ambiente propício ao intercâmbio
cultural, à compreensão advertida dos fenômenos lingüísticos, às soluções
racionais e equilibradas, que atendam, dentro do gênio do idioma, ao imperativo da evolução e do crescimento das comunidades humanas.”
Nos dois capítulos finais, o XV e o XVI, Barbosa Lima Sobrinho, com amplo saber, lança as bases de uma sólida política do idioma. Logo de início,
acentua que, “entre os meios de ação, para o trabalho necessário de unificação,
no sentido de um idioma comum no mundo português, o primeiro elemento é
a ação da escola primária.” (op. cit, p. 235). A defesa do ensino de base, real-
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mente fundamental e que foi a bandeira empunhada por grandes educadores
como Fernando de Azevedo, Anísio Teixeira, M. B. Lourenço Filho e Venâncio Filho, entre muitos outros, ainda hoje é a grande reivindicação do povo
brasileiro, como Brizola percebeu ao criar os CIEPs, em nossos dias. Ontem,
como hoje, são fatores básicos da unidade nacional o ensino sistemático da
língua nas escolas e a integridade territorial. Ajunte-se a isso a importância dos
veículos de comunicação de massa, como os jornais, as revistas, o rádio e a televisão, que muito concorrem para a unificação (ou, infelizmente, para a degradação) da língua. Os bons programas nacionais, “com locutores dotados de
pronúncia excelente, difundem, por todo o país, a norma brasileira e vão anulando, rapidamente, os modismos e as resistências de um regionalismo inveterado.” (op. cit. p. 240). E isso sem esquecer a extraordinária importância formativa dos livros didáticos, com a desejável uniformização ortográfica e com
textos de todos os escritores do mundo lusófono, para dar ao aluno a consciência de que há unidade na variedade e que as diversidades devem ser conhecidas e respeitadas, pois todos “somos sócios da mesma causa e temos o mesmo interesse na conservação e progresso do idioma.” (op. cit. p. 244).
Sobre o palpitante tema da lexicografia da língua portuguesa, escreve Barbosa Lima Sobrinho, na p. 245: “Nenhum dicionário da língua portuguesa
conseguiu acompanhar os passos de Webster, no coligir vocábulos de toda natureza, incorporados ao idioma inglês.” Barbosa Lima Sobrinho escreveu isso,
é claro, antes do grande Dicionário Houaiss, com lusismos, brasileirismos, africanismos e empréstimos lexicais, obra que veio preencher essa lacuna e essa necessidade urgente. Aliás, em Portugal, onde o Dicionário Houaiss é até vendido,
em forma de fascículos, nas bancas de jornais, já ouvimos, de vários especialistas, que a lusofonia “tem dicionário para 50 anos.” Antes do Houaiss, já o Dicionário de Mestre Aurélio Buarque de Holanda seguia o bom caminho.
Em suma, conclui Barbosa Lima Sobrinho, na p. 258: “Se pensarmos na
unidade brasileira, temos que defender com energia o idioma, que é o penhor
dessa unidade.” E o livro termina com a convicção de que a língua que falamos
e escrevemos
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“não se trancou ao espírito de reforma e à evolução natural da expressão:
deseja, apenas, que esse progresso obedeça às leis gerais do idioma, para que
ele se conserve fiel a si mesmo, e possa prender, com o mesmo elo, o passado
e o presente, para inspiração e segurança do futuro. Será assim o idioma, na
base de Rodó, uma ponte eterna sobre a corrente dos oceanos, como tem
sido uma ponte sobre a vastidão do oceano. Que os idiomas se destinam a
vencer o Espaço e o Tempo, desde que aqueles que os usam saibam compreender sua vocação ecumênica e seu sentido de perenidade.”
Em conclusão, o livro de Barbosa Lima Sobrinho, meu conterrâneo e meu
fiel amigo, lançado em 1958, com o sugestivo título de A Língua Portuguesa e a
Unidade do Brasil, pela Livraria José Olympio Editora, é de surpreendente atualidade. As grandes teses que a obra defende são coincidentes com as teses da
Lingüística Moderna, distinguindo a unidade superior da língua, considerada
como sistema, da variação de suas normas e de seus usos nacionais. Assim, todas as fases de evolução da língua no Brasil foram devidamente estudadas, com
fundamento na melhor bibliografia de que se podia dispor na época em que o
livro foi publicado. E o seu glorioso Autor, que, se vivo fosse, completaria 110
anos no dia 22 de janeiro de 2007, por todas as razões aqui justificadas e ainda
por muitas outras, foi a grande reserva moral do jornalismo, da política e da inteligência no Brasil.
Ele é um grande patrimônio da vida cultural e pública do Brasil!
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Artur Azevedo: Um
dramaturgo em conflito
Dan i el Sc h en k er W a jnb e r g

A

importância de Artur Azevedo (1855-1908) para o desenvolvimento do teatro brasileiro é conhecida e não caberia
tão-somente reiterar as informações que já se encontram à disposição do leitor. Procurarei, através deste novo artigo, destacar determinadas tensões e ambigüidades contidas na relação travada pelo
próprio Azevedo com o teatro de seu tempo e aproveitar a discussão
histórica para traçar eventuais analogias com o teatro realizado hoje,
tomando o devido cuidado para não incorrer em reducionismos e
generalizações ao comparar momentos diversos.
Herdeiro direto da tradição da comédia de costumes, nosso gênero por excelência, implantado por Martins Pena (a partir, pelo menos em parte, de uma apropriação da obra de Molière) e perpetuado
por França Júnior, Artur Azevedo investiu nos contrastes tradicionais – entre o morador da capital federal, o Rio de Janeiro, e o do interior e entre o estrangeiro e o brasileiro – direcionando-se também
para a música. Tornou-se grande revistógrafo, autor de burletas,

Crítico de cinema
desde 1992,
publicou textos no
Jornal do Brasil e
escreveu com
regularidade para o
Jornal do Commercio.
Integrou o júri da
crítica internacional
nos festivais de
Fribourg (2000) e
Miami (2001).
Trabalha
atualmente na
Tribuna da Imprensa e
participa, como
convidado, do
programa Cadernos
de Cinema, da
TVE.

31

Da n iel Sc henker Waj nberg

operetas e cançonetas, sem, porém, sentir-se totalmente confortável dentro do
perfil de representante do teatro ligeiro.
Talvez esta expressão não seja a mais adequada para descrever a obra de um
dramaturgo que documentou, mesmo que por meio de uma bem-humorada galeria de personagens caricatas, as transformações da vida num Rio de Janeiro em
constante expansão (em “A Capital Federal”) e nas companhias de teatro mambembes (em “O Mambembe”) que palmilhavam o Brasil no exercício da profissão artística. Mas o caráter de entretenimento não está, de forma alguma, dissociado de grande parte de seus textos, tanto os escritos no formato do ato único
quanto as já citadas duas peças mais ambiciosas, sobre as quais me deterei.
Por um lado, Artur Azevedo parecia aceitar a popularização do teatro; por
outro, qualificava como “inferiores” os gêneros populares aos quais filiava sua
dramaturgia, quase que como um pedido de desculpas por ter que se valer deles para sobreviver. “Também fui moço e também tive o meu ideal artístico ao
experimentar a pena; mas um belo dia, pela força das circunstâncias, escrevi
para ganhar a vida, e daí por diante adeus ideal!”, disse o próprio Azevedo em
depoimento colhido pelo crítico de teatro Décio de Almeida Prado em seu livro Panorama do Teatro Brasileiro (Global, 1996).
Era como se o dramaturgo, apesar de precisar escrever para se sustentar, encarasse a comédia e suas múltiplas vertentes como uma espécie de concessão ao
gosto médio do público, o que pode estar longe de ser totalmente mentira, mas
também se encontra distante da verdade. Martins Pena, por exemplo, até tentou enveredar pelo drama numa fase inicial de sua trajetória, mas é certo que
sua personalidade dramatúrgica, assim como a de Artur Azevedo, recaía para
as divertidas e precisas observações comportamental e social, para a sátira dos
maus costumes. As obras consideradas como sendo as primeiras tragédia e comédia brasileiras – respectivamente, “Antonio José da Silva ou o Poeta e a
Inquisição”, de Gonçalves de Magalhães, e “O Juiz de Paz da Roça”, de Martins Pena – já tinham sido montadas pelo ator e empresário teatral João Caetano em 1838 e a preferência popular recaiu sobre o segundo gênero, deixando
órfão, pelo menos em parte, o chamado teatro sério. Um crítico rigoroso
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como Machado de Assis e a própria elite da época reclamavam a falta de uma
maior adesão dos autores à vertente dramática. De fato, Machado de Assis deixou claro o quanto considerava insatisfatório o quadro teatral do momento.
“Hoje, que o gosto do público tocou o último grau de decadência e perversão, nenhuma esperança teria quem se sentisse com vocação para compor
obras severas de arte. Quem lhes receberia, se o que domina é a cantiga burlesca, ou obscena, o cancan, a mágica aparatosa, tudo o que fala aos sentimentos e aos instintos inferiores?”1
Nestas afirmações, colhidas por Décio de Almeida Prado, Machado de
Assis responsabiliza o autor por influenciar o gosto do público e quase que
também o próprio público por ceder ao que é ofertado. A arte, na visão de
Assis, está completamente distante dos gêneros que enumera, capazes apenas
de falar “aos sentimentos e instintos inferiores”. Artur Azevedo talvez tivesse
alguma dificuldade em lidar com estas cobranças. Acusado de ser o responsável pela corrupção do teatro devido à sua adesão às revistas do ano e às operetas, respondeu que, quando desembarcou no Rio de Janeiro, em 1873, vindo
de seu Maranhão natal, já encontrou o teatro carioca “arruinado”. E também
se defendeu afirmando que “eu, por mim, francamente o confesso, prefiro uma
paródia bem feita e esforçada a todos os dramalhões pantafaçudos e mal escritos em que se castiga o vício e premia a virtude”.2
Em primeiro lugar, o moralismo não estava tão distante da obra de Artur
Azevedo, valendo citar a mensagem edificante e assumida que encerra a adorável “A Capital Federal”, louvando os costumes do campo em detrimento dos
atrativos corruptores que se multiplicam na cidade grande. Além disso, Azevedo não sustentou com absoluta segurança a sua posição ao desvalorizar aberta-

1

ASSIS, Machado de. Crítica Literária, 1951, apud Décio de Almeida Prado, História Concisa do Teatro
Brasileiro, 1999, p. 86.
2
ALMEIDA PRADO, Décio de. História Concisa do Teatro Brasileiro, 1999, p. 97/98.
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mente as revistas do ano. Fernando Antonio Mencarelli, em Cena Aberta: a
Absolvição de um Pilantra e o Teatro de Revista de Artur Azevedo, sintetiza os conflitos
que atravessavam o dramaturgo.
“As revistas e operetas de Artur Azevedo revelam o prazer, a simpatia e o
talento natural que marcavam sua relação com o teatro ligeiro, mas as polêmicas travadas com os companheiros literatos mostram o desconforto de
ser um ‘revisteiro’ entre acadêmicos.”3
Artur Azevedo procurava se filiar ao popular no que diz respeito ao registro
e à transmissão da fala e dos costumes do povo, mas sem ceder a apelos popularescos – marcando, inclusive, oposição a determinados ritmos musicais,
como o maxixe. Para interpretar os textos de Artur Azevedo, o ator precisava
ser tarimbado no exercício da comédia e algumas personagens foram escritas
para artistas com personalidade cênica bastante definida, como Brandão, o Popularíssimo, e Pepa Ruiz, estrela do teatro musicado, que ganharam de presente o empresário Frazão e a aproveitadora Lola, ambos de “A Capital Federal”
– e não se pode esquecer o célebre ator cômico (Francisco Correia) Vasques.
Mas Azevedo também foi um dos primeiros a louvar a importância da diva italiana Eleonora Duse, cujo perfil de atriz estava completamente distante da comicidade imperante em seus textos e do registro de atuação que investia para
melhor encarnar suas personagens. Marco de atriz moderna, Duse defendia a
plataforma de uma interpretação sutil, discreta, filigranada e baseada na disponibilidade do ator em encarnar a personagem como num ato de doação sem reservas. Não por acaso, travou contato com as pesquisas de Constantin Stanislavski relativas ao trabalho do ator na virada do século XIX para o XX.
O elo com Eleonora Duse reflete uma conexão de Artur Azevedo com a
modernidade teatral – e, nesse sentido, com o erudito – e, juízos de valor à par3

MENCARELLI, Fernando Antonio. Cena Aberta: a Absolvição de um Pilantra e o Teatro de Revista de
Artur Azevedo, apud Christiane Junqueira, A Dramaturgia de Armando Gonzaga e Gastão Tojeiro (Folhetim),
2004, p. 45.
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te, traz à tona o descompasso entre o teatro feito no Brasil e o praticado na Europa. Os conceitos de Stanislavski, que criou na Rússia de 1898, ao lado de
Niemirovich-Dântchenko, o Teatro de Arte de Moscou (TAM), demorariam
a ser difundidos no Brasil (trabalho que deve ser creditado a artistas como Renato Vianna, Sadi Cabral e Eugenio Kusnet), que ainda assistiria ao florescimento de dramaturgos como Gastão Tojeiro, Armando Gonzaga, Viriato
Correia e Oduvaldo Vianna, e estava começando a dar partida ao período das
grandes estrelas do palco (Leopoldo Fróes, que, diga-se de passagem, lutou
por um repertório diferenciado, Procópio Ferreira, Jaime Costa), especialistas
em aproximar as personagens de suas próprias personalidades e em conquistar
a adesão do espectador à base de muito carisma. Desde a época de Artur Azevedo, uma questão polêmica pairava no ar: até que ponto o artista deve oferecer passivamente aquilo que o público deseja?
A pergunta permanece pertinente nos dias de hoje, ainda que Azevedo, claro, não se limitasse a atender a vontade do público (uma designação, diga-se de
passagem, complicada, na medida em que não há apenas um público, mas vários públicos, cabendo apontar que o uso desta terminologia visa a chamar atenção para uma tendência de um dado momento histórico). Ansiava, sinceramente, que o teatro transcendesse a esfera da diversão, preocupação que, de
certa maneira, as suas comédias supriam ao descortinar um panorama das
transformações sociais e culturais de sua época. Entretanto, o fato é que o humor se impôs em território nacional, a tal ponto que, no Brasil, ao realismo –
simbolizado, no teatro, por obras de José de Alencar e Castro Alves – não se
seguiu o naturalismo, como seria de se esperar, mas gêneros leves, como a opereta, a farsa, a revista e a mágica, que, como já foi dito, Azevedo exerceu, mesmo que com espírito crítico.
Ao que parece, duas tendências continuam predominando nos palcos cariocas: a soberania da comédia de costumes e do musical e a determinação de muitos artistas em escolher o próximo trabalho a partir do que (supostamente) o
espectador gostaria de assistir, sendo esta segunda característica presente nos
dias de hoje devido a uma série de circunstâncias econômicas as quais não vale
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a pena esmiuçar aqui. Seja como for, a comédia de costumes não se manteve
inalterada ao longo do tempo, mudando conforme o sabor de cada período.
Artur Azevedo, não por acaso, satirizou a influência estrangeira, principalmente da França, no teatro brasileiro – por meio de “A Filha de Maria Angu”,
versão livre de Azevedo para “La Fille de Mme. Angot” –, algo que só seria
minimizada no contexto da Primeira Guerra Mundial, devido às dificuldades
que as companhias passaram a ter para atravessar o oceano.
Mas Artur Azevedo aproveitava para fazer a sua aclimatação ao sabor brasileiro e, verdade seja dita, o dramaturgo procurava estimular a dramaturgia nacional, valendo lembrar que, ao final de sua vida, quando foi nomeado diretor
do Teatro da Exposição Nacional, encenou obras de autores como Martins
Pena, França Junior, Machado de Assis, José de Alencar, Coelho Neto e Pinheiro Guimarães, entre outros. Grande incentivador da construção do Theatro Municipal – que não viu ser inaugurado (o do Rio surgiu um ano após a
sua morte, em 1909, e o de São Paulo, três) –, Azevedo tinha consciência da
importância de um espaço como este na vida cultural da cidade, apesar de saber que a tendência seria a de ocupá-lo com o repertório de companhias estrangeiras.
No entanto, o Municipal do Rio receberia, em 1959, exatos 50 anos depois de sua inauguração, uma célebre versão de “O Mambembe”, a montagem
inaugural do grupo Teatro dos Sete, dirigida por Gianni Ratto, um dos mais
importantes diretores europeus que desembarcou no Brasil, e interpretada
por atores como Fernanda Montenegro, Sergio Britto e Ítalo Rossi. A encenação foi um sucesso absoluto, mesmo com as informações, relatadas em entrevistas à pesquisadora e professora Tania Brandão, autora do livro Teatro
dos Sete – A Máquina de Repetir e a Fábrica de Estrelas, de que os artistas foram muito cobrados ao escolherem a burleta de Artur Azevedo. Em São Paulo, um
ano antes, o Teatro de Arena explodia com “Eles não usam black-tie”, espetáculo de José Renato para o original de Gianfrancesco Guarnieri, dando
partida a uma produção dramatúrgica de sabor engajado, calcada na realidade do brasileiro.
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Todavia, volto a lembrar, Azevedo também foi engajado a seu modo ao
traduzir dentro do formato cômico as mazelas de sua época, conforme explicitado em seus dois textos mais destacados, os já citados “A Capital Federal”
e “O Mambembe”, os quais abordarei mais detidamente a partir de agora.
Ambos são peças em movimento, no que diz respeito ao ritmo impresso
por Artur Azevedo e por despontarem como flagrantes de constantes mudanças. No caso de “A Capital...”, escrita a partir de sua revista O Tribofe, o
autor capta a atmosfera feérica do Rio de Janeiro, documenta a paisagem urbana a partir da perspectiva dos habitantes e dos visitantes e sublinha o perigo da sedução que a cidade grande pode exercer – no caso, em alguns integrantes de uma família do interior, capitaneada por seu Eusébio e dona
Fortunata. Os habitantes da então capital federal aproveitam-se da ingenuidade dos moradores da roça, a exemplo do que acontece com Eusébio, que
cai nas garras de Lola, especialista em vampirizar homens de dinheiro, e com
a criada Benvinda, transformada em Fredegonda por Figueiredo, determinado em ajustá-la às regras de comportamento social, gancho aproveitado por
Artur Azevedo para satirizar a influência francesa (“ó revoa!”, diz, a todo
momento, Benvinda/Fredegonda). Diante do contato com pessoas da capital, os interioranos se corrompem, em certa medida, mas não perdem a sua
essência, parece avisar Azevedo, a julgar pela rapidez com que voltam a se
comportar como antes assim que tomam exata consciência da confusão em
que se meteram.
Dona Fortunata e sua filha, Quinota, porém, em nenhum momento se deslumbram pelos novos ares do Rio de Janeiro. São personagens, nesse sentido,
estagnadas, que reiteram, a cada momento, a vantagem do interior em relação à
cidade grande:
“Que vida tão diversa da vida da roça! (...) A vida fluminense é cheia de sobressaltos (...) um home de cinqüenta ano, que teve até agora tanto juízo! Arrespirou o á da capitã federá, e perdeu a cabeça! (...) Aqui há muita
liberdade e pouco escrúpulo..., faz-se ostentação do vício.., não se res-
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peita ninguém... É uma sociedade mal constituída”, diz Quinota. “(...) é
mió trabaiá na roça que fazê vida de vagabundo na cidade!”, diz dona
Fortunata.4
Se “O Mambembe” ganhou uma montagem de sucesso, a cargo do Teatro
dos Sete, “A Capital Federal” também foi muito bem recebida na encenação
assinada por Flavio Rangel e produzida por Cleyde Yáconis, no início da década de 70.
“Exagerando um pouco, eu diria que as três coisas que o dramaturgo brasileiro sabe fazer são: a chanchada, a revista e o drama social. E a tradição
da chanchada brasileira foi interrompida pela atuação estetizante do
TBC. Realmente a importância do TBC no teatro brasileiro é fundamental, mas o fluxo da dramaturgia do teatro brasileiro foi estancado. Minha
geração, instruída pelo TBC, condenou erradamente o tipo de espetáculo
que fazia a Alda Garrido e o Jaime Costa. Esquecemos que eles eram herdeiros de uma tradição que deveria ter sido mantida e adaptada. No Brasil, há muitas formas de teatro que não foram sequer exploradas. É o caso
de ‘A Capital Federal’. A maior parte do público ignora que essa é uma
forma de teatro rica e importante, que vem desde 1897.”5
Para explicar a afirmação de Flavio Rangel, é preciso fazer um rápido retrospecto da história do teatro brasileiro na primeira metade do século XX.
Artur Azevedo morreu em 1908 e, como já se disse, a presença constante de
companhias internacionais diminuiu com a Primeira Guerra. Os espectadores
logo assistiram ao surgimento das grandes estrelas, que dominaram a cena com
o seu carisma e ofereceram exatamente aquilo que se esperava delas (não por
acaso, Procópio Ferreira apresentou muitas vezes “Deus lhe Pague”, de Joracy
Camargo). O palco passou a ser hierarquicamente dividido, com o primeiro
4

AZEVEDO, Artur. A Capital Federal, p. l62/163.
RANGEL, Flavio. apud José Rubens Siqueira, Viver de Teatro. 1995, p.223/224.
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ator ocupando o centro da cena e assim por diante. Não havia exatamente um
diretor-criador, mas um profissional que viabilizava entradas e saídas, além da
figura do ponto, que soprava o texto para os atores. O advento da Semana de
Arte Moderna de 1922 foi um marco importante em diversas manifestações
artísticas, mas não no teatro – cuja contribuição principal seria de Oswald de
Andrade, autor da emblemática “O Rei da Vela”, montada apenas 34 anos depois de escrita, em 1933, pelo Grupo Oficina. Aos poucos, porém, esforços de
renovação começaram a despontar, valendo citar a importância de Renato Vianna – não exatamente como dramaturgo, mas como criador de escolas de teatro e figura sintonizada com a cena européia – e de Eugênia e Álvaro Moreyra,
responsáveis pelo projeto do Theatro de Brinquedo, além de grupos como o
Teatro do Estudante do Brasil, de Paschoal Carlos Magno, o Grupo Universitário de Teatro, fundado por Décio de Almeida Prado, e o Teatro Experimental, por Alfredo Mesquita. Mas foi outro grupo, Os Comediantes, que daria o
passo definitivo rumo à modernização do teatro brasileiro através da montagem de Ziembinski para “Vestido de Noiva”, de Nelson Rodrigues, em 1943.
Espetáculo revolucionário na sua concepção cênica e na coragem em confrontar o público brasileiro com um texto dividido em três planos – realidade, memória e alucinação.
Em 1948, o industrial italiano Franco Zampari fundaria o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC) e Alfredo Mesquita, a Escola de Arte Dramática
(EAD). O TBC foi muito favorecido com a vinda para o Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial, dos encenadores europeus, que formaram na prática
atores e influenciaram futuros diretores, como Antunes Filho. Se hoje a companhia de Zampari é, com certa freqüência, tachada pejorativamente de teatrão, suas propostas principais foram, sem dúvida, bastante inovadoras na época: mostrar para os atores que, como já afirmou Fernanda Montenegro em entrevistas, uma personagem não se limita à conjugação de sujeito, verbo e predicado, e colocá-los em contato com a dramaturgia internacional. A nacional
também era montada (Abílio Pereira de Almeida, à frente), às vezes com certa
dose de ousadia (a escolha de “Vereda da Salvação”, de Jorge Andrade), mas é
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preciso lembrar que o boom ocorreria anos depois, com os Seminários de Dramaturgia do Teatro de Arena e toda a onda de autores que despontaram durante os anos de repressão. Talvez, porém, como afirma Flavio Rangel, houvesse certa resistência ao passado chanchadesco da dramaturgia brasileira.
“O Mambembe” também foi visitado sob protestos pelo Teatro dos Sete,
mas o apelo parecia irresistível, seja pela qualidade da burleta de Artur
Azevedo, seja pela conexão entre a companhia itinerante do texto, que migrava
de cidade em cidade para se apresentar, e aquela companhia dirigida por Ratto
(valendo lembrar que os atores das gerações mais antigas ainda em atividade
na atualidade tinham como costume viajar pelo Brasil fazendo apresentações). Mas o texto proporcionava uma viagem ao passado ao fornecer a
oportunidade de documentar uma época diversa do teatro brasileiro, na qual
os atores se especializavam em tipos (a ingênua, o cômico, o galã, etc.), ainda
que liberdades nem sempre muito sutis fossem tomadas de acordo com as
conveniências do momento e especialmente à medida que a companhia migrava para o interior do país (“Eu a fazer ingênua! Nesta idade e com este
corpanzil...”, afirma dona Rita).
Neste texto, Artur Azevedo passa em revista não o Rio de Janeiro, como em
“A Capital Federal”, mas o próprio teatro – mais exatamente, os bastidores
teatrais de uma companhia mambembe, valendo citar a famosa definição
transmitida pelo empresário Frazão:
“(...) mambembe é o romance cômico em ação (...) é a companhia nômade,
errante, vagabunda, organizada com todos os elementos que um empresário
pobre possa lançar mão num momento dado, e que vai, de cidade em cidade,
de vila em vila, de povoação em povoação, dando espetáculos aqui e ali, onde
encontre um teatro ou onde possa improvisá-lo (...) E, a par dos incômodos e
contrariedades, há o prazer do imprevisto, o esforço, a luta, a vitória! Se aqui
artista é mal recebido, ali é carinhosamente acolhido. Se aqui não sabe como
tirar a mala de um hotel, empenhada para pagamento de hospedagem, mais
adiante encontra todas as portas abertas diante de si. Todos os artistas do
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mambembe, ligados entre si pelas mesmas alegrias e pelo mesmo sofrimento,
acabam por formar uma só família, onde, embora às vezes não o pareça, todos
se amam uns aos outros, e vive-se, bem ou mal, mas vive-se!”6
Além de registrar o ímpeto dos mambembes, Artur Azevedo se deteve especificamente sobre o ator e, a partir de um registro de atuação bastante datado,
lançou luzes sobre o futuro. Há várias discussões embrionárias que frutificariam nas décadas seguintes. Uma delas é o amálgama entre ator e personagem, na
qual o primeiro se expressa por meio da ficção do segundo (“É da peça, mas
adapta-se perfeitamente à minha situação!”, diz Eduardo, que utiliza o texto
de uma peça para fazer juras de amor à Laudelina). Em aparente contrapartida,
Azevedo apresenta a figura do comediante deprimido, o Vieira, que diverte a
platéia mas se toma irreconhecível ao sair de cena e ser tomado pela tristeza.
Mas, ainda nesse caso, talvez não se trate de um descolamento surpreendente
entre ator e personagem e sim de um profissional que consegue dar vazão em
cena ao reverso de si mesmo... Um pouco como faz Laudelina, que, para salvar
a companhia do domínio do Capitão Pantaleão, envereda por um jogo de fingimento avisando a Eduardo que “vou, talvez, parecer o que não sou”. No entanto, mesmo no fingimento, é certo que Laudelina não sai de si para simplesmente virar uma outra.
Se Eduardo assume sentir o papel que representa, Frazão e dona Rita definem
Laudelina como amadora por não saber se poupar. Talvez seja uma referência à
Eleonora Duse que, como já se disse, encarnava as personagens como num ato
de doação kamikaze. Apesar de desprotegida dos métodos que viriam a libertar o
ator da exaustão emocional, Duse não era vista como amadora, mas, ao contrário, como uma profissional revolucionária. O certo é que, como afirma Lopes,
aquele que não consegue deixar de exprimir o que sinceramente pensa, “para ser
atriz não basta ser bonita” e o artista deve estudar algo de novo em vez de permanecer apenas acomodado no seu carisma e na sua tipologia.
6

AZEVEDO, Artur. O Mambembe, p. 284/285.
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Assim como “A Capital Federal”, “O Mambembe” é uma peça que sugere
deslocamentos em várias direções: a companhia de teatro, de cidade em cidade,
passando por experiências boas e ruins, as personagens movidas por seus desejos, a exemplo do ímpeto de Laudelina em integrar o grupo mambembe, e o
próprio movimento de renovação do teatro brasileiro, que busca se impor
diante de platéias que ou não adquiriram o costume de assistir a representações, ou permanecem à espera da visita das companhias estrangeiras. Personagem importante da história do teatro brasileiro, Artur Azevedo parece refletir
intensamente as contradições do seu tempo ao renegar, em parte, o seu caráter
de autor cômico, que escreveu para o público e com senso bastante prático de
palco sem, porém, deixar de perceber o caminho de facilidades que poderia
cristalizar o avanço na carreira de um artista.
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Pedro II: Imperador
durante meio século
M u r i lo M e l o Fil h o

N

este seu último livro, dedicado a “D. Pedro II”, o Acadêmico José Murilo de Carvalho conta a história de um imperador preparado desde criança para suceder ao seu pai.
Ele foi um órfão do Imperador Pedro I, que abdicara do trono e
embarcara para Portugal, a fim de enfrentar Dom Miguel, o irmão
usurpador.
Foi também um órfão da Imperatriz Leopoldina, que morreu
quando ele era um simples bebê.
Foi ainda um órfão do País, que o aclamou Imperador no Campo
de Santana, quando ele ainda era uma criança.
E, por último, foi educado numa disciplina espartana, com hora
certa para acordar, tomar o café, almoçar, caminhar, jantar, rezar e
dormir.

Jornalista,
trabalha na
imprensa desde
os 18 anos.
Como repórter
político, escreveu
centenas de
reportagens
sobre o Brasil,
entrevistou
personalidades
do mundo
inteiro e tem
vários livros
publicados, entre
os quais O Modelo
Brasileiro,
Testemunho Político
e Tempo Diferente.
Membro da ABL
(Cadeira n.o 20),
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 O sangue dos Habisburgos
Nesta obra, o Acadêmico José Murilo de Carvalho conta toda a história
desse Imperador, que, aliás, como ele mesmo diz, tinha o sangue real dos Habisburgos austríacos, transviado na mestiçagem dos trópicos brasileiros, assumindo o trono no Brasil com menos de 15 anos de idade e nele permanecendo
durante quase meio século, durante o qual viu abolidos o tráfico e a escravatura
e enfrentou a terrível seca de 1877, consolidando a soberania e a unidade nacionais, com as vitórias militares contra a Argentina de Rosas, o Uruguai de Oribe e o Paraguai de Solano Lopez.
Além de tudo isto, encarou a Questão Religiosa, com a prisão de dois bispos: Dom Vital e Dom Macedo; as revoltas da Cabanagem no Pará; da Balaiada no Maranhão; da Praieira em Pernambuco; da Sabinada na Bahia; do Vintém, no Rio de Janeiro; dos Liberais em São Paulo e dos Farroupilhas no Rio
Grande do Sul.
E que, como Poder Moderador, teve habilidade suficiente para imperar sobre a gangorra entre liberais e conservadores dos gabinetes parlamentaristas,
chefiados pelos Marqueses de Olinda, do Paraná e de Paranaguá; pelos Viscondes de Caravelas, Itaboraí, Sinimbu, Cotegipe e Rio Branco; e gabinetes
chefiados também por Caxias, Zacarias, Souza Dantas, João Alfredo e Ouro
Preto.

 Eqüidistante das paixões
Durante quase cinco décadas, e das ambicionadas paixões políticas, ele
manteve sempre um distanciamento, que não estimulava intimidades ou camaradagens.
Foi muito criticado pelo excesso de liberdade que garantia aos jornalistas, sustentando que se combate a imprensa com ela própria e com mais
ninguém.
Era chamado nos jornais de “Pedro Banana”, de “Gênio de bagatelas” e satirizado nas caricaturas de Bordalo Pinheiro e de Agostini como o “Rei Caju”,
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por causa do seu queixo proeminente e do seu porte avantajado, com quase
dois metros de altura, olhos azuis, barbas prematuramente brancas e longas.
Era um sedento de afeição, solitário e introvertido, que se escondia atrás do
cetro e das pompas imperiais, abominando as solenidades, honrarias, etiquetas
e ostentações.
Adorava doces, canja de galinha e falava fino, segundo ressaltou o Acadêmico Candido Mendes.
Recebeu lições dos idiomas alemão, árabe, francês, grego, inglês, italiano,
latim, tupi-guarani, hebraico, sânscrito e provençal, aulas de dança, esgrima,
ópera e música.

 Tudo leu e anotou
Viveu para estudar e para ler.
Tudo lia e tudo anotava, durante as várias horas diárias e obrigatórias de leitura.
Foi um escravo das letras e das ciências e um servo da lei e das suas obrigações.
Casaram-no muito cedo, quando ele tinha apenas 18 anos de idade. Sua
noiva, descoberta em Viena, era uma siciliana, de nome Teresa Cristina, irmã
do rei das Duas Sicílias. E pior do que isto: quase quatro anos mais velha do
que ele, baixa de estatura, algo feia e que mancava de uma perna.
E ele desabafou com sua preceptora, Dona Mariana, protestando: “Enganaram-me, Dadama.”
É bem possível que, talvez por isto mesmo, a Corte de então tenha até se
conformado diante da longa paixão mantida por Pedro II com a Condessa de
Barral, uma mulher alta, bela e inteligente, por ele chamada de “meu grande
amor” e da qual restou vasta e ardorosa correspondência.

 Lições de austeridade
Deste livro ressaltam, sobretudo, lições de poupança e de economia nos
gastos públicos, como as que se seguem, hoje em dia, infelizmente, muito pouco imitadas:
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Primeira lição. Apesar das várias propostas do Parlamento, o Imperador
nunca aceitou aumento de salário;
Segunda. Em suas comitivas de viagem levava poucas pessoas e numa excursão a Minas, pela primeira vez, levou um repórter, J. Tinoco, do Jornal do Commercio;
Terceira. Recusou uma verba de 2 mil contos de réis para ele e de 4 mil contos para a filha Isabel, enquanto Regente, pedindo que “respeitassem o desinteresse de ambos por dinheiro”;
Quarta lição. Reduziu ao mínimo as despesas do palácio, cortando empregos dos mordomos, dos camareiros e da Guarda Imperial.
Quinta. Autorizou o desconto de 25% do seu salário para ajudar no custeio
da guerra contra o Paraguai.
Sexta. Aos comerciantes que queriam cotizar-se para erigir um monumento
em sua homenagem sugeriu que destinassem o dinheiro para a construção de
escolas.
Sétima lição. Já no exílio, proscrito e enxotado do território nacional,
como se fosse um bandido; diabético, pleurítico, sonolento e meio desmemoriado – hóspede do modesto Hotel Bedford de Paris e dormindo sobre
um travesseiro recheado com areia levada do Brasil – Dom Pedro II rejeitou
a ajuda de 5 mil contos dados pelo remorso da República, preferindo fazer,
para custear-lhe a doença, um empréstimo pessoal de dinheiro, que foi pago
logo depois de sua morte.

 Saudosos exemplos
Foram estes alguns dos muitos exemplos das sóbrias honradez e dignidade – pontuais e mapeadoras deste livro – que nos deixam muitas saudades, em comparação com a perdulária orgia dos dias atuais, nevoentos e
sombrios, com tantas propinas, corrupção, mensalões, sanguessugas e escândalos, revelados sucessivamente todas as semanas e que nos enchem de
muita vergonha.
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Assim, esta obra vem mesmo a calhar, é lançada neste momento assaz oportuno e deixa-nos, sobretudo – como disse o Acadêmico Cícero Sandroni – muito orgulhosos por termos entre nós o Acadêmico José Murilo de Carvalho, um
correto e competente historiador sobre a vida de D. Pedro II, o inesquecível
Rei, que traduziu o Prometeu Acorrentado, de Ésquilo, além de poemas de Dante e
de Lamartine, e um amigo de Gobineau, Wagner, Longfellow, Renan, Pasteur,
Agassiz, Graham Bell, Alexandre Herculano, Theodore Roosevelt, Joaquim
Nabuco e Victor Hugo, que o saudou com as seguintes palavras:
– Sois um grande cidadão e um neto de Marco Aurélio.
Ele foi igualmente um republicano que, segundo José Murilo de Carvalho,
até mesmo sem querer, nasceu Imperador.
Segundo Gladstone, foi um governante modelo do mundo.
E segundo o New York Times, ele tornou o Brasil tão livre quanto uma Monarquia podia ser, tendo sido também “o mais ilustrado monarca do século”.
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“As duas culturas”
na ABL
M o a c y r S c l ia r

E

xiste algo em comum entre medicina e literatura? A pergunta
é motivada pela constatação de que, ao longo do tempo, não
foram poucos os médicos que escreveram (ou os escritores que praticaram medicina). Para ficar só com alguns exemplos, poderíamos
citar os nomes de Rabelais, Anton Tchechov, Arthur Conan Doyle,
William C.Williams, Somerset Maugham, Louis Ferdinand Céline,
Miguel Torga, Lobo Antunes, Jorge de Lima, Peregrino Júnior, Pedro Nava, Guimarães Rosa, Cyro Martins, Dyonelio Machado. Poderíamos também listar textos ficcionais e não ficcionais que falam
da doença e da medicina: O Alienista, de Machado de Assis, que nos
remete à autoritária prática da antiga psiquiatria, examinando o poder médico em particular e o poder em geral; A Morte de Ivan Illitch, de
Leon Tolstoi, curta e primorosa novela sobre o calvário de um doente terminal; O Doente Imaginário, de Molière, uma sátira sobre a arrogância dos doutores no passado; A Montanha Mágica, de Thomas
Mann, romance ambientado num sanatório para tuberculosos; DiáCharge da Vacina Obrigatória, publicada na Revista da Semana em 2 de outubro
de 1904. Pertencente à Coleção de Joaquim Vidal.

Acadêmico,
sétimo ocupante
da Cadeira n.º
31, eleito em
31 de julho de
2003, na
sucessão de
Geraldo França
de Lima. É autor
de mais de 65
livros em vários
gêneros: ficção,
ensaio, crônica,
literatura juvenil.
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rio do Ano da Peste, de Daniel Defoe, contando a história de uma epidemia; Tenda
dos Milagres, de Jorge Amado, sobre o preconceito entre médicos; Olhai os Lírios
do Campo, de Érico Veríssimo, sobre os dilemas encontrados pelos jovens profissionais; A Doença como Metáfora, de Susan Sontag, sobre câncer, tuberculose e
Aids; A Escuridão Visível, de William Styron, depoimento de um famoso escritor
sobre sua depressão.
Há um denominador comum entre a prática médica e a prática literária, e
este denominador comum é a palavra. Na medicina, a palavra é basicamente
um instrumento de comunicação entre médico e paciente; na literatura é basicamente uma ferramenta estética. Mas, em ambos os casos, a palavra está
envolta em uma aura de emoção. Para o médico, a primeira aproximação ao
paciente é feita através da anamnese, isto é, do relato do paciente; e aí a palavra
que este escolherá para descrever o seu problema tem importância fundamental – como importantes serão as palavras usadas pelo médico para interrogar
esse paciente, e importantes as palavras que usará para dar o diagnóstico e o
prognóstico. Certas palavras, na verdade, funcionam até como veredicto.
Este papel da palavra era igualmente importante, ou até mais importante, na
fase pré-científica da medicina, que começou como uma atividade mágicoreligiosa. A doença era então vista como o resultado da ação de demônios ou
de maus espíritos que deveriam ser expulsos do corpo enfermo pelo sacerdote
ou pelo xamã. Neste processo, palavras mágicas ou sagradas eram freqüentemente usadas como parte do ritual de cura. Já a medicina hipocrática, que surgiu na Grécia clássica, via a doença como um fenômeno natural, o resultado do
desequilíbrio entre os quatro humores básicos do organismo, o sangue, a linfa,
a bile amarela e a bile negra. A recuperação do equilíbrio humoral dependia
basicamente de medidas higieno-dietéticas. O médico era então basicamente
uma pessoa sábia que dava conselhos, de novo veiculados através das palavras.
Mas com a modernidade (e sobretudo após o século dezenove) a medicina –
graças ao desenvolvimento da anatomia, da fisiologia, da microbiologia, do método experimental e da epidemiologia – adquire foros de ciência. E, como
ciência, sofrerá os efeitos do surgimento daquilo que o físico (e escritor) inglês
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C.P. Snow denominou “as duas culturas”, e que assim descreveu num famoso
texto publicado em 1959:
“Intelectuais e literatos de um lado, cientistas de outro. Entre os dois lados, um abismo de mútua incompreensão, às vezes até de hostilidade. Cada
lado tem uma imagem distorcida do outro. Os não-cientistas tendem a pensar nos cientistas como arrogantes... otimistas ingênuos, ignorantes da condição humana. Os cientistas acham que escritores e intelectuais não têm
qualquer visão do futuro, que não estão preocupados com os seres humanos
e que restringem arte e pensamento apenas a um momento existencial.”
Mesmo assim, e talvez numa tentativa de superar esta clivagem, os médicos
continuaram escrevendo. Por quê?
Em primeiro lugar pela óbvia e prosaica razão de que os médicos fazem parte do grupo de pessoas (pequeno em alguns lugares, maior em outros) que, pelo fato de serem alfabetizados e de terem certo nível educacional, estão acostumados ao texto. Textos médicos fazem parte do aprendizado da medicina,
uma profissão na qual a comunicação escrita é muito importante. Em segundo
lugar, a medicina representa uma valiosa porta de entrada para a condição humana. Na doença, especialmente na doença grave, caem as máscaras e a pessoa
se revela como é. Finalmente é preciso lembrar que o exercício da medicina se
acompanha de uma inevitável ansiedade, que precisa ser descarregada e elaborada – e escrever pode ser ajuda neste sentido.
Ponderações à parte, é difícil dizer se a literatura está mais freqüentemente associada à medicina do que a outras profissões. Para uma resposta mais precisa,
seria preciso fazer um verdadeiro levantamento epidemiológico, comparando
grupos profissionais. Isto, contudo, não impede que se citem exemplos da associação entre médicos e escritores, e o presente texto tem exatamente este objetivo. Ele refere-se à presença dos médicos na Academia Brasileira de Letras (ABL).
Há, na história da ABL, 24 membros formados em medicina. Dezesseis deles eram professores universitários na área médica (curiosamente, dos seis res-
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tantes, três também foram professores, mas em áreas não médicas). Todos
exerceram a medicina pelo menos por algum tempo, mas sete acabaram optando por outros rumos.
A entrada de médicos, e de cientistas em geral, na ABL foi marcada por uma
polêmica que chegou a seu auge quando da candidatura daquele que foi o fundador da saúde pública brasileira, Osvaldo Cruz. Indicado para a ABL, Osvaldo Cruz concorreu com Emílio de Menezes, a quem derrotou por dezoito votos contra dez.
Em Gênese e Evolução da Ciência Brasileira, a historiadora e brasilianista norte-americana Nancy Stepan classifica Osvaldo Cruz como o fundador da ciência no Brasil, o que não deixa de ser chamativo, já que, na Europa, a revolução
científica associou-se a nomes como os de Galileu, Newton, Lavoisier. Mas
não resta dúvida de que Osvaldo Gonçalves Cruz foi uma figura histórica notável e, sob muitos aspectos, original. Nascido (1872) na pequena cidade paulista de São Luís do Paraitinga, era filho do doutor Bento Gonçalves Cruz, homem disciplinador, autoritário mesmo, que depois se transferiu com a família
para o Rio de Janeiro, onde foi nomeado por Dom Pedro II membro da Junta
Central de Higiene Pública.
Seguindo o exemplo do pai, Osvaldo estudou medicina. Não era um aluno
brilhante e não gostava muito de clínica. Mas fascinava-o a microbiologia, então em seus primórdios. Conta ele em sua tese de doutoramento sobre doenças
transmitidas pela água (grafia da época):
“Desde o primeiro dia em que nos foi facultado admirar o panorama
encantador que se divisa quando se colloca os olhos na ocular dum microscopio; desde que vimos, com o auxilio desse instrumento maravilhoso
os numerosos seres vivos que povoam uma gotta d’água; desde que aprendemos a lidar com o microscopio, enraizou-se em nosso espírito a idéia de
que os nossos esforços intelectuaes d’ora em diante convergiriam para que
nos instruissemos, nos especialisassemos numa sciencia que se apoiasse na
microscopia.”
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Formado e recém-casado, Osvaldo Cruz decidiu aperfeiçoar-se em microbiologia em Paris; afinal, lá ficava o Instituto Pasteur, fundado pelo pai da microbiologia, lá estavam os expoentes da especialidade. Além do Instituto Pasteur, estagiou em várias instituições. Mas, voltando ao Brasil, teve de se resignar aos “bicos” que comumente sustentavam, e sustentam, os médicos. Em outubro de 1899, porém, foi convidado a formar, junto com dois famosos cientistas de São Paulo, Adolpho Lutz e Vital Brazil, uma comissão encarregada
de investigar casos suspeitos de febre bubônica em Santos. Esse convite representava um reconhecimento oficial de suas qualificações. Osvaldo não hesitou
em aceitá-lo. Fez os exames laboratoriais e concluiu que se tratava mesmo de
peste. O relatório, porém, foi posto em dúvida. O diagnóstico de peste prejudicaria as atividades do porto de Santos, através do qual escoava-se boa parte
da produção de café. Mas laboratórios europeus confirmaram as conclusões
de Osvaldo, cujo prestígio, evidentemente, cresceu. Foi convidado para trabalhar no Instituto Soroterápico do Rio de Janeiro. Mais tarde assumiu o cargo
de Diretor de Saúde Pública. Em circunstâncias difíceis: as pestilências grassavam no Rio de Janeiro, fazendo com que os navios estrangeiros evitassem a antiga capital federal, o que comprometia a viabilidade econômica do país. Mas
Osvaldo enfrentou a tarefa com extrema competência e também com muito
autoritarismo, através das chamadas campanhas, cuja inspiração era nitidamente militar. Começou pela febre amarela. Havia controvérsias acerca dessa
doença; muitos médicos, inclusive professores da Faculdade de Medicina,
achavam que a causa seria um hipotético bacilo transmitido pelos alimentos
ou pelo solo. Osvaldo, baseando-se em trabalhos feitos em Cuba, defendia a
hipótese da transmissão por mosquitos, e organizou brigadas de mata-mosquitos, para combater os focos dos insetos. Apesar do ceticismo da imprensa – Osvaldo era um alvo predileto para os chargistas e humoristas – e de
boa parte da população, a campanha teve êxito: os casos de febre amarela diminuíram consideravelmente. A seguir, voltou sua atenção para a peste bubônica.
Tratava-se de desratizar a cidade, e para isso Osvaldo lançou mão de um expediente: assim como a recente campanha contra armas, ele pagava por ratos
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mortos. De novo, a gozação foi enorme – e aumentou quando apareceu um cidadão chamado Amaral, que criava ratos para vender ao governo. Mas, de
novo, a campanha teve êxito.
O alvo seguinte seria a varíola, para a qual existia, há mais de cem anos, uma vacina, introduzida pelo médico inglês Edward Jenner. Através de um novo regulamento sanitário, logo apelidado de “código de torturas”, Osvaldo Cruz tornou a
vacinação obrigatória. Esta medida foi muito mal recebida pela população. Dizia-se que a vacina poderia matar ou, no mínimo, deixar a pessoa com cara de bezerro. Também corria o rumor de que as vacinas eram feitas com sangue de rato,
aqueles mesmos que o governo comprara na campanha contra a peste.
Mais. A vacina era aplicada com uma espécie de estilete, nos braços ou nas pernas. Isso, para mulheres, configurava uma ofensa ao pudor, coisa que os vacinadores, às vezes pessoas grosseiras, não levavam em conta. Dizia uma canção da época:
“Chega o tipo e logo vai/ enfiando aquele troço,/ lanceta e tudo mais(...)/ A lei
manda que o povo,/ o coitado do freguês,/ vá gemendo pra vacina,/ou então vá
pro xadrez./Eu não vou neste arrastão/sem fazer o meu barulho.”
Como se tudo isso não bastasse, havia ainda uma importante questão trabalhista: para conseguir emprego, era necessário o atestado de vacinação, fornecido por médicos particulares, que cobravam pelo documento. Isso deixava revoltado o nascente movimento sindicalista brasileiro. Também se opunham à
medida os positivistas, que valorizavam a ciência, mas viam na vacinação um
atentado contra a liberdade individual, um “despotismo sanitário”, nas palavras do líder positivista Teixeira Mendes, médico ele próprio. Em conseqüência disso tudo estalou a chamada Revolta da Vacina, que transformou o Rio
de Janeiro num campo de batalha. O governo afinal recuperou o controle da
situação, mas a imagem de Osvaldo Cruz estava muito prejudicada. Sua demissão do cargo parecia questão de tempo. A vacinação obrigatória foi suspensa (com resultado desastroso: em 1908 eclodiu novo surto, com quase 10 mil
casos). Estava claro que Osvaldo Cruz já não teria o mesmo poder, ainda que
posteriormente, e graças a um prêmio internacional, houvesse recuperado o
prestígio. Acabou deixando o cargo de Diretor de Saúde Pública, para fundar
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o instituto de pesquisas que hoje leva o seu nome. Participou ainda de viagens
pelo interior do Brasil, sempre ligadas a problemas de saúde pública.
Em 1911 foi lançada a candidatura de Osvaldo Cruz à ABL, na vaga do
poeta (As Pombas) Raimundo Correia. De imediato desencadeou-se a polêmica: deveria a Academia aceitar alguém que não era conhecido como escritor?
Osvaldo Cruz era homem culto, estava familiarizado com a literatura de sua
época, inclusive e principalmente a francesa, com a qual tomara contato durante sua permanência em Paris: era, por exemplo, leitor de Baudelaire. Mas
seu adversário, Emílio de Menezes, era poeta e freqüentador das rodas literárias, sobretudo aquela que se reunia no Café de Londres, à rua do Ouvidor.
Osvaldo, por sua vez, era obrigado a reconhecer que nunca se lançara à tarefa
de “perpretar versos”. Os defensores de sua candidatura lembravam que a Academia Francesa, que servira de modelo para a ABL, acolhera cientistas como
Buffon, Cuvier, Louis Pasteur, Claude Bernard e também o construtor do Canal de Suez, Ferdinand de Lesseps, que não era exatamente o melhor exemplo
da associação de literatura com outras áreas da atividade humana; quando de
sua candidatura à Academia Francesa Lesseps apresentara, como prova de talento literário, uma carta à irmã em que descrevia o nascer do sol em Suez.
A polêmica se prolongou mesmo depois que Osvaldo Cruz venceu a eleição por 18 votos contra 10. Nos debates mantidos na própria sessão da eleição, e nas seguintes, Salvador de Mendonça, que defendia a tese dos “expoentes”, segundo a qual a ABL deveria acolher expoentes de várias áreas, propôs
que fossem reservados “três ou quatro lugares” para figuras destacadas. A proposta não deixa de ser curiosa e significativa. Primeiro pela imprecisão, “três
ou quatro”. Em segundo lugar, de onde haviam saído esses números? Que espécie de raciocínio, ou cálculo, conduzira a eles? O rigor quantitativo, que é
um dos característicos do método científico (tudo o que é verdadeiro pode ser
expresso em números, dizia o cientista Lord Kelvin), aí está ausente.
A posse de Osvaldo, em 1913, foi aguardada com muita curiosidade. Como escreveu, no Jornal do Brasil, o Conde Afonso Celso, aludindo ao discurso de posse:
“Vai ser posta à prova sua capacidade literária.” Não é de admirar que, no dia da
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posse, o salão no qual se realizava a cerimônia, verdade que pequeno, estava lotado.
O acadêmico (e médico) que o recebeu, Afrânio Peixoto, naturalmente defendeu o
duplo colega, lembrando a dificuldade de separar o texto científico do texto literário: “Homero é acusado de ter escrito em versos um guia de viagens pelo Mediterrâneo: é a Odisséia. As Geórgicas são um tratado de meteorologia aplicada, de agricultura e de economia rural, pedido por Augusto a Virgílio.” Dirigindo-se a Osvaldo,
disse: “Vós sois como os grandes poetas que não fazem versos; nem sempre estes
têm poesia e ela sobeja na vossa vida e na vossa obra.”
Como se esperava, Osvaldo fez uma análise da obra poética de Raimundo
Correia. Mas não deixou de introduzir em seu discurso elementos médicos. Satirizou o “verdadeiro pavor” que seu antecessor tinha de doenças: “Certa ocasião,
de caminho para Ouro Preto, teve de pernoitar na Barra do Piraí. Ao descer à cidade, encontrou-se com um doente que lhe informaram estar atacado de varíola.” Raimundo Correia, segundo Osvaldo, entrou em pânico: “Contava as pulsações. Sentia a cabeça estalar, estava nauseado; não havia dúvida, era a sintomatologia da varíola.” Hipocondria? Talvez, mas até certo ponto explicável, numa
época em que a varíola fazia vítimas sem conta. Osvaldo também aludiu às drogas de que Raimundo Correia fazia uso para “estimular a inspiração” e à sua dependência do fumo, que não abandonava porque “se deixo de fumar não cantarei mais, e, não cantando, morrerei mais depressa.” E conclui Osvaldo: “Não
deixou de fumar, o poeta, e morreu cantando.” É interessante lembrar que o
próprio Osvaldo tinha advertido seu filho contra o tabagismo; quando o rapaz
lembrou que o pai também fumava, de imediato abandonou o hábito.
A polêmica das duas culturas hoje entrou em declínio. No caso da medicina,
uma expressão-chave é humanização do atendimento. E esta prioridade, por sua
vez, exige mudanças na formação médica, mudanças que reforcem o lado humanístico da profissão, relegado a um segundo plano pela predominância dos aspectos científicos e tecnológicos. No programa de ensino de muitas escolas médicas já
figura um conjunto de disciplinas que são as humanidades médicas e que incluem
o estudo de textos literários referentes à doença e à prática médica. Cultor da boa
literatura, Osvaldo Cruz sem dúvida aplaudiria esta tendência.
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m última análise, tudo é irrelevante. Deus não existe. O Homem não tem uma alma imortal. O mundo em que vivemos é
um dos eternos ciclos do cosmos, inaugurado por uma explosão
configurativa do que atualmente existe, ocorrida há cerca de 13,7 bilhões de anos, que será seguida por um “Big Crunch” dentro de alguns bilhões de ano, eliminador da entropia do ciclo que termina,
seguindo-se-lhe novo “Big Bang”, num processo sem fim e, o que é
mais importante, sem nenhuma finalidade. O mundo é um eterno
sistema conseqüencialista, destituído de qualquer propósito. Dentro
desse macrociclo ocorrem ciclos menores, como o relacionado com
o sistema solar, que teve começo mais recente e terá fim mais recente,
no âmbito do qual se desenvolve o ciclo da Terra e o miniciclo da espécie humana.
Do ponto de vista cósmico a vida e a morte de um homem e as
de um inseto são igualmente irrelevantes. Isto não obstante, o que é
irrelevante, no curto prazo do ciclo humano, é essa irrelevância úl-
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tima das coisas. Dentro de um mundo destituído de sentido, a vida, eventualmente ocorrida no planeta Terra – e provavelmente em inúmeros outros
planetas extra-solares –, é finalística em si mesma e gerou, também provavelmente em outros sistemas estelares, um ser teleológico que é o homem. Independentemente da falta geral de sentido do cosmos, a vida do homem tem o
sentido que este lhe der. Conforme esse princípio, inerente à condição humana, em função do qual o que é irrelevante é a irrelevância geral das coisas, a
vida do homem tem para ele necessariamente sentido e, conforme as opções
que assuma, no curtíssimo prazo de sua efêmera existência será, aí sim, irrelevante ou significativa.
Nesse mundo destituído de sentido, ocorreu a uma determinada espécie de
primatas, a humana, o fato de haver evolutivamente adquirido, em virtude do
desenvolvimento de facultades racional-volitivas, uma liberdade que transcende seu sistema psicofísico. Todos os animais, dentro de seu respectivo nicho
vital, seguem as tendências decorrentes de seu sistema psicofísico. No caso do
homem, sua liberdade racional-volitiva lhe permite opções que transcendem
seu repertório instintivo e possibilitam escolhas que se referem a valores transcendentais de ordem ética, social e cultural. Ao homem é dada a possibilidade
de perseguir tais valores ou, diversamente, de se restringir a seu repertório psicofísico. A transcendência humana é uma faculdade possibilística, não determinativa. Dispõe assim o homem da possibilidade de imprimir um sentido
transcendente a sua vida ou, diversamente, de ter uma vida insignificante, restrita ao atendimento de suas necessidades psicofísicas. Cosmicamente, o que o
homem faça ou deixe de fazer é igualmente irrelevante. Relevância é algo que
se restringe ao espaço humano.
A dimensão da transcendência dentro do espaço humano é extremamente
ampla e comporta muitos níveis de significatividade, dos mais simples aos
mais sublimes. Há formas elementares – mas não humanamente irrelevantes –
de transcendência, consistentes, simplesmente, no obrar bem, no exercer corretamente as funções que socialmente incumbam a um indivíduo. Ser um homem de bem é, humanamente, um exercício de transcendência. No extremo do
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caso, há níveis sublimes de transcendência humana, como salientou Max Scheler, ao falar do santo, do herói e do gênio.
O próprio da condição humana é esse contraste entre a irrelevância geral e
última do mundo e a relevância que o homem pode dar a sua vida. A relevância
da vida humana se exerce de forma puramente subjetiva. É uma relevância auto-assumida, que pode, como tal, alcançar o nível do sublime e pode, eventualmente, ultrapassar o plano puramente individual e se tornar uma relevância social ou histórica. Há, entretanto, homens extraordinários que, por diversas razões, não logram reconhecimento social e há, diversamente, pessoas de modesta significação que, não obstante, obtêm amplo reconhecimento público,
como freqüentemente ocorre no domínio da política.
O reconhecimento social é, sem dúvida, um importante aspecto da relevância humana. É o que acontece com pessoas que logram o reconhecimento de
sua santidade, de seu heroísmo ou de seu gênio. Esse reconhecimento tende a
ocorrer para os homens que alcançam níveis sublimes de qualificação, como
São Francisco, Epaminondas ou Leonardo da Vinci. São, entretanto, mais numerosos do que usualmente se pensa os homens excepcionais que não logram
nenhum reconhecimento público. Se é certo, sem dúvida, que tal reconhecimento é extremamente reconfortante para os homens de alta qualidade, não é
menos verdade que a significação da vida, para cada homem individualmente,
depende do grau de transcendência que efetivamente haja alcançado, independentemente do reconhecimento público. A transcendência é válida por si mesma. Seu reconhecimento público diz respeito a uma dimensão conexa, mas separada, que é a da fama.
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ntrou no quarto cuidadosamente, procurando não ser pressentido, buscando recantos escuros próximos à cortina da janela e ficou quieto, imóvel, certificando-se de não ter sido visto.
Após alguns minutos, adquiriu confiança. O casal permanecia na
cama conversando sobre assuntos banais: filhos malcriados, empregada desordeira e rapace, problemas com o chefe na repartição, programa para o fim da semana. Tudo revelava não terem sequer suspeitado de sua presença, bem próxima.
Mais adiante viu quando se acariciaram, beijaram-se rapidamente, deram-se boa noite e apagaram o abajur de cabeceira. Continuou
estático atrás da cortina, aguardando; não tinha pressa, a noite apenas começava e até clarear o dia poderia agir, desde que tomasse as
cautelas necessárias, não se expondo ou cometendo imprudência.
Cerca de uma hora mais tarde, ouviu o ronco de ambos, voltados
um para o outro na cama larga. Sentiu segurança e saiu da posição,
postando-se ao lado do guarda-roupa, perto dos dois que pareciam
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dormir profundamente. Abeirou-se, então, do criado-mudo, iluminado pelo
mostrador fosforescente do radiorrelógio. Continuavam inertes e ele se aventurou. Bem de leve, pousou na mão da mulher, pois sempre dava preferência ao
sangue feminino, achava-o mais puro, mais ralo, mais leve, mais doce. O do
homem, sabia-o grosso, pesado, de difícil absorção; a pele da mulher era, por
outro lado, mais fina, lisa, delicada; o ferrão entrava sem risco de se quebrar.
No homem, a pele era áspera e os pelos atrapalhavam.
O local predileto era o colo, de preferência os seios, embora fosse difícil encontrá-los expostos, mormente na época de frio. No calor, por vezes deparou
corpos desnudados e pôde escolher à vontade o ponto da picada.
A mão se mexeu e ele saiu, rápido, antes que o esmagasse. Todo o cuidado
era pouco. Voltou para o teto, longe do alcance; evitava precipitar-se. Meia
hora mais, novamente desceu no braço dobrado, fora do lençol verde. Nenhum movimento. Ele espichou o ferrão e começou a introduzi-lo, vagarosamente, num poro mais largo, na parte inferior do antebraço, sobre tênue veia
azulada. De súbito: plaft! Um tapa forte, a luz foi acesa, formou-se um burburinho, mal teve tempo de safar-se. O vento da mão impulsionou-o para baixo,
ele assentou-se ao pé da cama.
– Tem pernilongo no quarto, querido.
– Onde? Não senti nada.
– Pois eu senti. Estava me picando. Vamos procurá-lo, não consigo dormir
com esses miseráveis chupando a gente!
– Tudo bem, deixe-me pôr os óculos. Apanhe a tolha de rosto no banheiro,
umedeça-a; logo mato esse bicho desgraçado.
Rente ao chão, ele estava apavorado. Fora armadilha, ela fingira estar dormindo. Quase foi apanhado, exatamente como na noite anterior; falsa, traidora! Ela me paga, pensava; se escapar desta, chupo-lhe todo o sangue. Ouviu barulho de passos, os dois andavam pelo cômodo, sacudindo as cortinas, afastando móveis, iluminando todos os cantos com luz forte.
– Olhe ele ali! Dê-me rápido a toalha, vamos, antes que fuja!
– Onde?
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– Aqui. Ah! Você demorou, ele escapou; veja do outro lado, deve estar passando por baixo.
Realmente, voara com risco de vida sob a cama e se escondera atrás da porta que dava para o corredor. Confiava em que não o procurariam lá; pelo menos não o fizeram na noite passada.
De repente, mexeram na porta e ele se viu exposto à claridade, inteiramente
a descoberto. Passaram a jogar toalha dobrada, chinelos, paletó de pijama, até
a camisola ela tirou, transformando-a em petardo. Quase foi atingido, mas escapou, entre um arremesso e outro, pelo túnel ermo e sombrio do corredor.
Assustado, pensou: ainda bem que não se valeram de armas químicas; limitaram-se à bateria antiaérea...
– Vamos dormir, meu bem. Acho que o matamos. Amanhã comprarei
nova bomba inseticida.
– Não suporto o cheiro do produto, prefiro o pernilongo.
– É, mas não há outro jeito...
Distante, no fundo do corredor, ele recordava os sábios conselhos da
mãe: não tenha pressa, meu filho, e nem esmoreça; prefira o escuro e evite os
ouvidos. O homem tem nos ouvidos o ponto mais sensível do corpo; neles
deve se localizar o cérebro humano. O rosto do homem é região acidentada,
a montanha principal é o nariz, com duas cavernas profundas; as orelhas,
onde ficam os ouvidos, vêm em seguida: duas abas enormes, radares poderosos, que detectam zumbidos e acionam braços e mãos para a nossa morte. Os
olhos são sensíveis, mas inofensivos; a boca é cavidade perigosa, aprisiona e
destrói os insetos descuidados que nela adentram à procura da língua, saborosa. Os homens são selvagens, brutos e nada inteligentes. Bastariam cortinados e os pernilongos morreriam de fome; mas são comodistas, acham que
juntam poeira e preferem guerrear. Quando não matam logo – o homem só
pensa em matar –, insistem na batalha até ficarem cansados e cairem no sono,
entregando-se. Aí tudo fica bem. O ferrão entra fácil, o sangue escorre que é
uma beleza!
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Ele achava que aquele momento chegara e se preparava para a sucção.
Achava mais: como é fácil lutar contra o homem: ele repete a mesma técnica
todas as noites: atira tudo que tem à mão. Certa vez arremessaram-lhe um despertador, que não o alcançou e se desfez todo; teve pena. Difícil é lutar contra
a lagartixa, esta sim, sabida e viva, ardilosa e inteligente. Dificílimo enfrentar a
deusa-aranha, que tece sua teia quase invisível. Não há pernilongo, por mais
bem dotado, que lhe escape, quando faminta. Já a papa-mosca é espertíssima,
mas dá para se defender. Depois do homem, é o animal mais burro...
Sempre seguindo a ponderável orientação materna, somente depois de passado longo tempo, retornou ao dormitório. Os roncos se haviam reativado,
fortíssimos. Exausto, o casal se rendia. Então, ele esnobou: esticou o ferrão e o
introduziu lenta e prazerosamente no pescoço do homem, chupando meia
gota de sangue grosso. Logo em seguida, com toda calma, outra meia gota,
doce, leve e gostosa, do apetitoso seio feminino...
Afinal, deixou o quarto, voando solto e feliz, zumbindo alto, realizado,
risonho e feliz com a vitória alcançada, pesado, barriga cheia de sangue, que
digeriria pela semana inteira. Voou ao encontro dos seus, orgulhoso e certo
de que seria recebido como herói: derrotara o homem, ganhara a grande luta
da noite...
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Presentes vazios
J o s é Pa s t o r e
“Faz de conta que os sabugos são bois...
faz de conta... faz de conta...
e os sabugos de milho mugem como bois de verdade...
e os tacos que deveriam ser soldadinhos de chumbo são
cangaceiros de chapéus de couro...
......................................
O menino poisa a testa
e sonha dentro da noite quieta
da lâmpada apagada
com o mundo maravilhoso
que ele tirou do nada...
(Jorge de Lima, Obra Poética)

F

oi no Rio de Janeiro. Hora do almoço. Num restaurante
muito pequeno. Tipo bistrô. Mesas separadas por milímetros. Ouvir a conversa dos vizinhos era inevitável. Aliás, sempre me
intriguei com isso. Se não queremos ver, basta fechar os olhos.
Mas, se não queremos ouvir, não há como fechar os ouvidos – só
saindo de perto.
Mas essa era a última coisa que eu queria fazer. A conversa na
mesa ao lado estava por demais interessante. Duas jovens mães, não
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tinham mais do que 35 anos, conversavam sobre seus filhos. Gente de classe
média alta. Pelo que vestiam podiam ser até da elite. A loira portava um modelito alinhadíssimo, tipo tailleur, certamente de linho importado, amarelo-canário, com um belo lenço marrom italiano envolvendo o pescoço. A morena estava mais esportiva, com uma calça branca, também de linho, e uma blusa fina
de golas largas e botões prateados. As duas discretamente maquiadas, poucas
jóias, pele bem tratada – muito bonitas.
O tema eram os presentes que foram dados às crianças no último Natal.
Listas infindáveis. Senti nelas uma ponta de competição. Cada uma tinha um
casal de filhos, entre oito e doze anos, estudando na mesma escola. Os presentes de uma eram sempre suplantados pelos da outra. Concorrência acirrada.
E quantos presentes! Uma enxurrada de objetos da moda: roupas de grife,
os últimos modelos de tênis importados, patins com freios e sensores remotos,
aparelhos eletrônicos dos mais variados, robôs, casas de bonecas com figurinos
completos, bicicletas de aço-carbono, controles remotos e outros modismos
que a indústria de brinquedos não deixa passar em branco.
Fiquei com a nítida sensação de que os quartos eram insuficientes para acomodar os presentes de Natal – o que dizer dos que foram ganhos ao longo do
ano, no aniversário, dia da criança, Páscoa e outros dias festivos e não festivos.
Nessa classe social, todo e qualquer dia é pretexto para presentear as crianças.
As moças eram advogadas. Falaram muito da atribulação de seus escritórios
e da dureza da vida do Fórum, sempre com prazos exíguos e trabalho crescente. A sorte, diziam elas, é que temos boas empregadas. Mesmo porque, com
nossos maridos não podemos contar. Além de sua sobrecarga de afazeres, nenhum dos dois abre mão das partidas de tênis, do pôquer à noite e da cervejinha no fim do expediente.
Tempo para as crianças, muito pouco. Para elas, o jeito era se desdobrarem,
encenando o papel de pai e o de mãe. Um claro sentimento de culpa estava estampado em cada frase que falavam. Tudo me indicava que presentear era uma
boa das formas para aliviá-lo. Afinal, para as mães, presentear tem o significado de um gesto de afeto e de amor. E nada mais precioso do que os filhos.
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Quanto mais falavam sobre a profusão dos pertences das crianças, mais eu
me lembrava das aulas que tive sobre a sociologia do presente, assunto sistematizado por Marcel Mauss, e avançado por vários outros sociólogos que se dedicaram a entender a troca de gratificações e punições entre as pessoas e o seu
papel na conduta futura.
A conversa contrastava também com a minha própria infância. Sou filho da
classe média. Não da classe média alta. Apenas, média-média. Meu pai era
contador durante o dia e professor de português durante a noite. Jornada dupla. Nos fins de semana, dedicava-se à literatura e à encenação de peças com
seu grupo de teatro amador. Minha mãe cuidava de minha irmã, de mim e da
casa, além de ajudar nas finanças domésticas fazendo serviços de costura.
Minha infância foi como a da maioria dos meninos da época. Brincava nas
ruas calmas do bairro da Lapa, na capital de São Paulo, a maioria sem asfalto e
com pouquíssimo movimento. Ia e voltava da escola a pé, junto com minha
irmã, sem nenhum perigo. Bons tempos.
Os brinquedos que usávamos eram dos mais simples. Lembro-me bem de
uma boneca de louça que minha irmã ganhou num de seus aniversários. Tinha
os cabelos pretos, curtos e encaracolados. Era a sua companheira de todas as
horas. As duas se davam muito bem. Entre elas, afeto é que não faltava. Zelo
tampouco. O vestido original era de chita estampadinha. Minha mãe o trocou
várias vezes. A boneca varou anos, mesmo porque não havia nenhuma outra
para entreter.
Os meus brinquedos eram artesanais. Meu tio e padrinho era chefe da manutenção da São Paulo Railway – a SPR. Tinha enorme habilidade em marcenaria. Até hoje uso, no meu trabalho, uma mesa que ele fez. Na ferrovia, cuidava de todos os vagões. Os da primeira classe tinham bancos de palhinha, com
um encosto protegido com uma toalha de linho, tudo muito bem conservado.
Os da segunda classe eram de madeira clara, sempre limpa, dava gosto de sentar. A manutenção requeria carinho e arte.
Sua oficina em casa era um primor. Tudo muito bem-arrumado. Ferramentas limpas, cada uma em seu lugar. Com elas, passava os fins de semana ensi-
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nando a meus primos e a mim os segredos do seu ofício e a importância da ordem e da limpeza.
Ali aprendi a construir meus próprios brinquedos. Comecei muito modestamente com um caminhãozinho feito de tábuas de uma caixa de bacalhau importado. Todas de pinho de riga, que vinham da Europa, talvez da própria Letônia, cuja capital é Riga.
Fui evoluindo. Cheguei a fazer um carrinho de rolimã com o qual brinquei
anos a fio. Um sucesso entre as crianças! A cada seis ou sete meses, pintava-o
de cor diferente, para dar a impressão de novo. Era muito cobiçado por todos
os garotos da rua e adorado por mim. Afinal, fui eu quem o fez.
Tempos bastante diferentes. Poucos presentes, mas de muito significado.
Não se presenteava em profusão porque não existia o que dar. A indústria de
brinquedos engatinhava. Os poucos existentes eram caríssimos. As famílias
não tinham poder de compra. Nunca tive um trem elétrico. Mesmo assim nos
divertíamos. Quantas e quantas vezes eu e meus amiguinhos dávamos a volta
no quarteirão, fazendo toque-toque, montados em um valente cavalo que nada
mais era do que um cabo de vassoura, adornado na ponta!
Hoje, tudo mudou. Novos materiais foram criados. Os processos de fabricação evoluíram. Os brinquedos são sofisticados, bonitos e acessíveis. Preços
imbatíveis.
Além do carrinho, tinha uma coleção de quatro piões de madeira. No jogo,
com os meninos da rua, quem perdia entregava um pião. Ah! Que dor no coração. Cada um tinha nome próprio. O “batatinha” era o mais querido. Faziam
parte das minhas amizades. O relacionamento com os brinquedos era envolto
por um grande afeto. Todos diziam muito para mim.
Assim passei a infância, brincando com garotos da redondeza e acostumados com a inevitável parcimônia no uso dos brinquedos.
Que distância a conversa da mesa ao lado! A quantidade de brinquedos ali
descrita era tanta que, aos meus botões, perguntava: Como será o relacionamento emocional entre essas crianças e seus brinquedos? A dispersão da atenção deve ser enorme, havendo momentos em que elas não sabem com o que
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brincar por não ter apego a nenhum deles. Aquela profusão deve enfurecer o
anseio pelo próximo. Acho que são crianças que só sabem pedir. E que raramente recebem uma negativa.
Ao mesmo tempo em que refletia sobre tudo isso, meu rosto esboçou um
sorriso que foi flagrado pelas moças. Encabulei-me. Não gosto de ser metido.
Mas, ao contrário do que eu esperava, com cordialidade e humor, que são
próprios dos cariocas, uma delas me disse, sorrindo: “O senhor também tem
esses problemas?” Aproveitei a deixa e fui logo dizendo:
– Tenho mais de 70 anos. O abismo entre o que eu ouvi e a minha infância
é enorme. Tudo mudou no mundo dos brinquedos, embora, atrevo-me a dizer, nada tenha mudado no ato de presentear.
– Como assim? indagou a loira.
– Podemos pedir mais um café? perguntei.
– É claro, disse a morena. Não o convido para sentar em nossa mesa porque
não há lugar e, ademais, já estamos juntos, até no tema.
– Obrigado. Também não quero ser intruso. Mas, se desejam saber o que penso, aí vai. Na minha modesta opinião, presentear é um ato cheio de nuanças, envolve o dar, o receber e o retribuir e provoca reações diferentes em quem recebe.
– Como assim? indagou uma delas.
– As pessoas presenteiam por muitos motivos, em especial, para dar e obter
prazeres. Muitos presentes são oferecidos por amor e amizade. Outros são dados para cumprir a obrigação de retribuir. Há ainda os que se guiam pelo puro
interesse, que pode chegar até o suborno e a corrupção. Há ainda os presentes
de grego, que vão carregados de maldade.
– Mas essa é uma visão assombrosa de uma coisa tão simples, disse a morena.
– É claro que esse não é caso de vocês. As mães presenteiam para dar e buscar prazer. Por amor.
– Ainda bem..., relaxou a morena
– Mas não posso deixar de dizer que há mães que presenteiam por remorso.
– Remorso de quê?, perguntou a morena, com o toque de irritação.
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– Remorso de não poder ter dado outras formas de prazer...
– Entendi..., disse a morena
– Que conversa pesada, atalhou a loira.
– Vocês já perceberam que, ao presentear, a pessoa oferece uma oportunidade para o presenteado se mostrar grato, e retornar alguma coisa nos campos
material ou afetivo?
– O senhor não acredita no dar sem finalidade? Não é isso que se faz quando se ama?
– Sem dúvida. Mas será que qualquer um de nós, mesmo no amor, continuaria dando indefinidamente sem receber nada da pessoa amada?
– Sim, mas eu dou porque amo. E ponto final, disse uma delas.
– Isso é saudável. É indicador do verdadeiro amor. Mas, além de amar, nós
queremos ser amados. Não acham?
– Isso é verdade, disseram em uníssono. Mas e o amor da mãe? Não é o dar
mais despretensioso que existe? Qual é a retribuição buscada pela mãe?
– Penso que é ver a felicidade do filho, acrescentei.
– Realmente, concordou a morena.
Indaguei: ver um filho feliz não é um grande presente para a mãe? Os pais
esperam que, ao praticarem um ato de amor (presentear), farão os filhos mais
felizes – o que para ao adultos é uma grande retribuição.
– Com isso estamos de acordo. Esta conversa está ficando boa, disseram.
– Eu também estou gostando, aduzi.
Mas a loira, intrigada, perguntou: o que há de errado no ato de presentear
nos dias de hoje?
– Quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado. Não sou dono
da verdade. Mesmo porque cada pessoa reage de um jeito. Mas observo
muito a evolução das crianças e adolescentes, em especial dos meus próprios netos e também dos netos dos meus amigos. Quando o presentear é
excessivo, acredito que a maioria das crianças não responde da maneira que
os pais esperam.
Cheguei a esse atrevimento porque essa era uma queixa das duas jovens.
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– Aliás, ouvi vocês dizerem que, apesar de todo o carinho com que lotam o
quarto de seus filhos, estes se limitam às respostas momentâneas e monossilábicas, o que as incomoda muito, e com razão. Penso, porém, que os monossílabos têm sua razão de ser.
– Qual é?
– Vejam se estou errado. No ritmo com que vocês presenteiam, penso
que, quando eles se preparam para responder, recebem novos presentes que
desviam sua atenção e os fazem esquecer da retribuição.
– O senhor parece ter pensado muito sobre esse assunto. Qual é a sua profissão?
– Sou sociólogo. Estudo as reações das pessoas, dos grupos sociais e da
sociedade.
– Ah! Está explicado. Veja só, fomos abrir nossos corações logo perto de
um sociólogo..., brincou uma delas. O que mais podemos aprender?
– O ato de presentear pode ter vários significados. Um deles é, realmente,
prova de amor e bem querer, como vocês fazem. Já falamos sobre isso. Mas
presentear pode ter outros significados. Muitas vezes, quando o presenteado
não tem condições para retribuir, quem dá o presente fica frustrado. Mas
nem sempre é assim. Quando um adulto dá um presente que o adulto presenteado não pode retribuir, cria-se uma relação de dependência. É o exercício
do poder.
– Nunca tinha pensado nisso, falou a morena.
– Temos aí uma situação em que o presente vira objeto de dominação.
– Sei de um caso como esse.
– Eu conheço muitos. Há ainda outras reações. No mundo dos adultos, os
que dão presentes em excesso levantam a suspeita de que estão desejosos de
comprar a amizade ou o amor do próximo. Isso interfere com o relacionamento natural e prazeroso.
– Mas isso não ocorre com as crianças, atalhou uma das mães.
– Será que não? indaguei. Desconfio que presentes em excesso afrouxam os
laços de afeto das crianças em relação ao presente e ao presenteador. Este passa
a ser visto como um ente obrigado a dar e a satisfazer todas as suas vontades.
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– Mas as crianças adoram ser presenteadas! Os pais que não presenteiam
são rotulados de miseráveis. Já ouvi isso do meu filho mais velho.
– É uma grande verdade, acrescentei. É por isso que a busca do equilíbrio
que vale para os adultos, vale para as crianças. A arte de construir o espírito de
luta está em evitar os excessos, de um lado e de outro. Aquelas que são presenteadas com parcimônia valorizam os presentes e admiram os presenteadores e
apreendem a conquistar aquilo que desejam.
– O senhor falou em valorizar o presente. Penso que a alegria estampada na
criança quando ganha um brinquedo de que gosta é prova da valorização. O
que mais devemos esperar?
– Certo. A alegria momentânea não pode ser descartada. Entretanto, observem que, nos dias de hoje, a vida afetiva dos brinquedos é muito curta. Mal se
recebe um, logo vem outro. Não dá para a criança colocar suas emoções em nenhum deles. Não dá para ela fazer amizades com a boneca ou com o carrinho.
Foi isso que deduzi da conversa de vocês. Com as melhores das boas intenções,
vocês presenteiam continuamente seus filhos no pressuposto de que isso atende os interesses das crianças. Não estou seguro disso.
– Por quê?
– Porque os brinquedos e os jogos simulam o mundo real e são uma preparação para o dia de amanhã. Eles criam as oportunidades para as crianças
ensaiarem o que terão de representar na vida adulta.
– E o que isso tem a ver com o nosso papo?
– Não quero ser professor de nada. Estou aqui relatando o que venho observando. Os pais pensam que, se não presentearem os filhos com o que há
de mais avançado na tecnologia moderna, as crianças não serão estimuladas o
suficiente para viver no mundo de amanhã. Sob a supervisão das supermães e
dos superpais, e também dos superavôs e avós, as crianças são constantemente expostas às últimas novidades. Penso que, ao tratá-las como celebridades,
esses pais e os avós deixam as crianças atrasadas em outras áreas, em especial
a afetiva.
– Nossa! Que complicação... só porque presenteamos!
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– Bons brinquedos são aqueles que desenvolvem o apego das crianças, sua
imaginação, a criatividade, o carinho, numa palavra – o amor pelo que têm. Os
pais parecem não perceber que, ao presentear em excesso, impedem as crianças
de apreciar o mais fino, o mais agradável, o mais afetuoso e de desenvolver o
zelo pelo que têm. Com freqüência, deixam os brinquedos espalhados pela
casa ou amontoam-nos em caixas gigantescas. Pobre da boneca que ficar no
fundo. Vai ser esquecida. E, na vida, temos de cuidar de tudo e usar o que temos por muito tempo. O zelo é uma virtude essencial na vida e no trabalho.
– Graças a Deus, meu filho zela por tudo o que ganha.
– Bom para ele. Mas tenho dúvidas de que isso aconteça com a maioria
das crianças que são superpresenteadas. Em qualquer área, o excesso mais deforma do que forma. A infância sem um pouco de privação ensina pouco. Ninguém pretende voltar à era da repressão e da opressão. Sentir-se como dona do
mundo traz problemas. A criança que está plenamente satisfeita nas suas necessidades fica sem ter o que desejar. Conseqüência: fica sem os impulsos para
enfrentar as dificuldades da vida adulta.
Pelas reações das mães, senti que estava desagradando. Devo ter falado alguma verdade que doeu ou dito algum disparate que não tinha nada a ver com a
vida daquelas jovens. Uma delas me deu a senha para dizer que estava na hora
de parar. Interrompendo o nosso papo, mas de forma muito delicada e respeitosa, pediu a conta ao garçom. Entendi a mensagem. Incontinênti, pedi a minha, e nos despedimos – sem mesmo nos apresentar. Não sei o nome delas. E
nem elas sabem o meu.
Demorei em pagar minha despesa, o que me levou a meditar um pouco mais
sobre o assunto.
Ao caro leitor posso dizer o que faltou falar às duas. Por terem melhor poder aquisitivo, elas entendem que devem usar a velocidade no presentear para
evitar que a criança se entristeça por não ter este ou aquele objeto. A educação é sinônimo de proteção contra toda e qualquer frustração. Elas pressupõem que dar continuamente proporciona uma felicidade sem fim. Raramente se preocupam em encontrar um equilíbrio entre a gratificação e a pri-
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vação. Isso porque a grande privação dos pais é a falta de tempo para ouvir
os problemas das crianças e entender suas emoções. As crianças, ah! as
crianças – cheias de riqueza e vazias de amor. Encher as crianças de brinquedos parece ser uma compensação para a falta de atenção. Os pais parecem
não perceber que esses excessos retiram da criança o desejo de querer, que,
afinal, é a mola da vida. O que esperar de uma pessoa que tem baixa motivação? Que não tem garra para lutar?
O querer, acompanhado de uma boa espera, é uma grande escola para o
amadurecimento do ser humano.
Detesto dar lições de moral. O que digo é reflexo de minhas observações, e
o leitor pode dispensá-las por inteiro. Mas há também resultados de pesquisa.
A sociologia da interação avançou muito.
Fiquei sem dizer muitas coisas. As moças se foram quando ainda montava
meu raciocínio. Mas houve de minha parte certa covardia. Não tive coragem de
dizer, por exemplo, que o excesso de presentes é uma forma de abuso infantil ou
até mesmo de compra de afeto. Penso que as crianças precisam entender que
tudo o que os pais têm foi objeto de conquistas, sacrifícios e trabalho. A ética do
trabalho não vem por acaso. Não convém permitir aos seus filhos que obtenham
o que desejam por meio do choro, da chantagem, das cenas de dor e outras estratégias que a criança, com sua inteligência, usa para dissimular. Na vida adulta essas estratégias não funcionam. Presentear sob medida é ensinar com profundidade e preparar os filhos para as dificuldades que certamente virão.
É interessante observar como aquelas jovens acentuavam o lado menos importante dos presentes – o objetivo – ao relatarem onde compraram, quando
compraram e, principalmente, quanto pagaram, esquecendo-se de que ninguém gosta de ter as suas relações privadas medidas em reais ou dólares ou de
ver a sua estima transformada em categorias econômicas. A economia dos valores morais difere radicalmente da economia dos valores materiais. As intenções contam muito no primeiro caso. No segundo, nada.
Não podemos esquecer que presentes e sentimentos andam juntos, para refletir o status emocional da relação entre o presenteador e o presenteado.
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Presentes que são dados com parcimônia têm mais chance de desenvolver
na criança tais sentimentos, a ponto de levá-la a zelar pelos mesmos; a ter ciúme de cada um deles; a lutar pela sua posse.
Educar é trabalhoso. Educar leva tempo. Não é fúria de presentear que vai
tornar a criança mais feliz, mais tolerante e mais lutadora. Que bom seria se os
pais formassem os filhos, explicando como o mundo realmente funciona. Na
vida adulta, nunca se tem tudo o que se quer. O adulto estará mais bem capacitado para vencer, se for bem preparado quando criança.
Ficou atravessada na minha garganta uma derradeira frase. Gostaria de ter
dito a elas que as frustrações não podem ser preenchidas com objetos materiais. Os seus filhos não serão felizes em função do que vestem ou do que têm,
mas sim de como usarem a sua inteligência no seu estudo e no seu trabalho. A
grande diferença entre ganhadores e perdedores é que os primeiros fazem coisas que os perdedores não querem fazer.
Infelizmente, a conversa acabou antes da hora. Elas se foram. Despediram-se com muita elegância. Pessoas gentis. Bem educadas. E se desculparam
de não poder ficar mais porque estavam atrasadas, pois, antes do trabalho, tinham de passar no shopping center. Sei lá para que...
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e “esquecer é uma necessidade”, como acentua o narrador machadiano posto em circulação na complexa trama ficcional presente no conto Verba Testamentária, lembrar pode ser uma exigência do
afeto, uma cobrança da ternura e, mais que isso, um categórico imperativo da consciência ditado por inarredáveis responsabilidades históricas.
Penso e estou bem persuadido de que foi em obediência a essas
fundantes categorias da condição humana, a singularidade do afeto e
a dimensão ética da realidade histórica, que o Governo do Estado da
Paraíba, o Iphaep e a Prefeitura Municipal de Campina Grande, na
quadra de 2003, deram-se as mãos para rememorar o cinqüentenário da morte de Félix de Sousa Araújo e, dessa forma, revisitar o diversificado e imorredouro legado cultural por ele construído e materializado nas mais diversas áreas de modalidade de manifestação do
agir concreto do homem sobre a história.
Poeta, político, orador, jornalista, cronista literário, humanista,
na acepção semântica mais rigorosa que recobre essa palavra; eis,

Ensaísta.
Professor de
Teoria da
Literatura, na
Universidade
Federal de
Campina
Grande – PB

77

José Mári o da Si lva

com a precária força do didatismo das sínteses, os territórios em que Félix
Araújo atuou, sempre com o inequívoco brilho da sua privilegiada inteligência
e com a irresistível paixão do seu acendrado idealismo.
Uma obra, assim, polissêmica e caleidoscópica, exige, para a construção de
uma hermenêutica que se pretenda razoavelmente convincente, um olhar descentrado e amplo, que seja capaz de flagrar, na diversidade exterior, a unidade
interna de um pensamento ético-estético visceralmente atravessado por um
ideário de libertação e solidariedade social.
Em Félix Araújo, salvo melhor juízo, o poético e o político; o estético e o
ideológico, longe de se constituírem em ilhas de incomunicabilidade, são faces
indissociáveis de uma mesma experiência a imantar o homem público e o artesão da palavra poética: a teimosa utopia de implantar, já aqui e agora, não o paraíso de uma alada transcendência, mas o reino da tolerância, do respeito mútuo, da igualdade social, senha única para o sempre perseguido e adiado projeto de plenificação humana.
Recordar Félix Araújo é protagonizar o reencontro de Campina Grande
com a odisséia das suas melhores origens. Mas, desde já, advirta-se, em nome
do rigor conceitual, que o incursionamento memorialístico que aqui se postula
nada tem de nostalgia sentimentalista; menos ainda se nutre do lirismo paralisante de certo saudosismo romântico. Nem uma coisa, nem outra.
Aqui, mais que intimismo lírico, a memória é gesto épico que unifica o tempo, desclivando-o, ao torná-lo espontâneo em seu fluir inflexível. O passado
ilumina o presente, ao mesmo tempo em que projeta o futuro. A obra de Félix
Araújo, já o dissemos, encorpou-se em um variegado repertório genológico.
Por onde, então, empreender os primeiros passos hermenêuticos?
Embora não seja a nossa área de atuação específica, não resistimos em emitir alguns conceitos acerca da ação política que imantou o ser/fazer cotidiano
de Félix Araújo. Compulsando páginas da historiografia política local, adstrita aos limites de Campina Grande e, por extensão, de toda a Paraíba, deparamo-nos com um Félix Araújo caracterizado por rígidas e inegociáveis convicções ideológicas, postura em tudo contrastante com a que medra em nossos
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dias, que, como diria o irreverente Gregório de Matos, “Tem qualquer dos
bens por natureza / a firmeza somente na inconstância”.
Dessa integridade ideológica emergia, sem rasuras, uma credibilidade popular que somente lograva crescer na admiração pública, e que só não conferiu
maiores vôos ao ilustre filho de Cabaceiras, tradicional cidade do cariri paraibano, porque a injustiça de uns e a deslealdade de muitos insistiram em coartar-lhes os passos, impedindo que a sua travessia de homem público lograsse
atingir vôos mais arrebatadores.
A origem do seu ideário político matizado por intensa coloração socialista, haurida na pedagogia marxista-leninista em que ele se forjou na juvenília,
se constituiu em fonte permanente de desassossego e odientas perseguições.
A etiqueta de comunista se lhe incrustou na pele como uma mácula irremovível; e, mesmo tendo inúmeras vezes afirmado não mais professar o credo vermelho da ortodoxia soviética, o olhar de certos segmentos da comunidade
paraibana da época nunca mais deixou de se projetar sobre ele sem o tom
sombreado e negativo da mais ostensivamente visível suspeição. É que, eclipsando o itinerário produtivo do livre pensar, as poéticas menores dos estereótipos penalizam as identidades e as fazem submergir no pântano tenebroso das exclusões tácitas.
Ressalte-se, entretanto, que a deserção pública de Félix Araújo das fileiras
cerradas da doutrina comunista não significou um abandono das suas convicções socialistas. Socialista, ele permaneceu até o fim da sua existência. O que
não se compatibilizava com o seu espírito incendiado pelas inapagáveis chamas da liberdade era o cadinho estreito dos dogmas e a férrea intolerância dos
patrulhamentos ostensivos. Espírito aberto e densamente visionário, Félix
Araújo logo se deu conta de que o real é bem mais complexo que as clausuras
discursivas em que os homens insistem em trancafiá-lo, mesmo quando presumem ter encontrado a chave para a sua decifração; aquela chave hermenêutica a
que aludiu Carlos Drummond de Andrade no emblemático e metalingüístico
poema Procura da Poesia, peça nuclear do livro A Rosa do Povo que somente o gênio poético do mestre itabirano seria capaz de construir.

79

José Mári o da Si lva

Certa vez o romancista baiano Jorge Amado, que também viveu momentos
de entusiasmada adesão ao credo comunista, no momento em que as polaridades ideológicas vicejavam mais intensamente no âmbito da sociedade brasileira, confessou que a ideologia era um sapato apertado a incomodar, demasiadamente, a trajetória humana. Convidado pelo crítico literário marxista Astrojildo Pereira para ingressar no partido comunista, o grande escritor brasileiro
Lima Barreto replicou: “Não tenho ideologia, mas quero continuar tendo implicância”. Félix Araújo tinha ideologia, mas jamais permitiu que ela se transformasse numa camisa-de-força capaz de imobilizar-lhe o pensamento, o gesto e a ação. Daí a sua decepção e posterior rompimento com o Partido Comunista. O unidimensionalismo conceitual, qualquer que fosse o campo da sua
manifestação, se afigurava a Félix Araújo uma modalidade muito perigosa de
aproximação do fanatismo, triste tendência do espírito humano a forjar, com a
argamassa da sua própria cegueira, toda sorte de totalitarismos.
À inteireza do caráter Félix Araújo acumpliciava a força arrebatadora de
uma retórica que tinha na praça pública o seu palco privilegiado de manifestação, embalada pelos rasgos epifânicos da improvisação súbita e, sobretudo,
inspirada pela presença constante do seu mais que privilegiado interlocutor: o
povo, com a sua sabedoria forjada em vasta e quase interminável travessia de
sofrimentos; e com a força transmanente de uma esperançosa utopia que, a
despeito de tudo e de todos, teima em se constituir em sua bandeira e destino.
Reunindo em si todas as formas sociais do dizer, consoante o pensamento
enciclopédico do pensador francês Roland Barthes, a arte retórica, a despeito
da condenação a ela imposta pelo hegemônico discurso coloquializador das
falas rasteiras de certo modernismo iconoclasta, ainda seduz pela tonalidade
solene exibida, pela correção vernacular ostentada, pela exatidão da palavra
convocada para o processo de transfiguração do pensamento, pelo prometéico
fogo da poesia, pela cartografia de imagens que, quando bem mobilizadas, fazem o discurso confluir do território normativo da persuasão clássica, ávida
pela adesão do outro ao argumento do eu, para a flutuação semântica inerente
à ambigüidade e transgressão próprias da fenomenologia poética.
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Depois de afirmar que as artes da palavra sedimentam-se pela eloqüência e
pela poesia, o filósofo Kant afirmou que:
“A eloqüência é a arte de tratar de um propósito do intelecto como se
fosse um livre jogo da imaginação; a poesia é a arte de dar a um livre jogo da
imaginação o caráter de um propósito do intelecto.”
Em Félix Araújo, a candência retórica e o obsessivo gosto pelo emprego da
palavra exata sempre se impuseram como marcas seminais do seu pensamento,
quer o que se consubstanciava em sua práxis política, quer o que se cristalizava
em sua tessitura poética. Na emblemática peça retórica Acuso, na qual Félix
Araújo consuma o seu rompimento político com José Américo de Almeida,
governador a quem ajudara a se eleger na memorável e feroz campanha de 1950
travada nas geografias paraibanas, a sutileza e a competência lingüística do
orador se ajustam à maravilha. Primeiro, sumaria alguns dos principais capítulos da sua ação na cena política paraibana e, ato contínuo, defende-se das catilinárias que lhe foram desferidas pelo jornal A União, que mais uma vez fazia
recrudescer sobre ele a acusação de comunista.
Depois, de forma contundente e sem nenhuma concessão diplomática, acusa o eminente governador José Américo de Almeida de ter se afastado dos ideais libertários que deram substrato e identidade à sua vitoriosa campanha de
1950. Em sua fecunda trajetória de consumado líder político, a oratória se lhe
afigurou, diria Machado de Assis, uma espécie de segunda alma, capaz de, pela
superior artesania da palavra, eletrizar a multidão, tornando-a cativa à força irresistível do seu comando.
Diferentemente da palavra escrita, cujo processo de editoração supõe a disciplina de um planejamento pacientemente calculado, a genuína oratória brota
do calor da hora, da intuição que se alimenta do repasto do instantâneo, do
improviso que se nutre de exigente criatividade, da inspiração e energia proveniente de superior inteligência.
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Félix Araújo foi portador dessa inafastável vocação para transformar o processo de mobilização das palavras em fonte perene de beleza e encantamento.
Mas que bem claro fique: em Félix Araújo o sortilégio verbal não era um fim
em si mesmo, clausura inexpugnável de um formalismo meramente anestesiador da sensibilidade. À beleza que envolvia a sua arte tribunícia acumpliciava-se o sólido conteúdo de um evangelho social que tinha na politização das
massas, e no seu acordar para o exercício pleno da cidadania, seu desiderato
mais inflexível.
Aliás, no livro universal dos eminentes cultores da arte da oratória, a notável e
heróica Paraíba sempre comparece com brilhantes capítulos, produzidos por tribunos tais como Osmar de Aquino, Alcides Carneiro, Argemiro de Figueiredo,
José Américo de Almeida, Ronaldo Cunha Lima, Vital do Rêgo, Raimundo
Asfora, Félix Araújo Filho, dentre outros que integram um vasto código onomástico, cuja enumeração integral se afiguraria um exercício didático inescondivelmente ocioso. Em meio a todos esses gigantes da palavra fácil e arrebatadora,
Félix Araújo despontou como um dos mais qualificados, sumamente capaz de
fazer do seu verbo um instrumento efetivo de comunicação com a sociedade.
Do código retórico-político transitamos para o imaginário estético-literário
do criador de Tamar, Dor, Folhas Soltas, Fraternidade e significativo cronicário. Em
que pese o papel meio periférico ocupado pela crônica na república quase sempre sisuda e hierarquizadora de certa Teoria da Literatura indisfarçavelmente armada com os vícios injustificáveis da exclusão, que insiste em relegá-la ao território do gênero menor, quando não é sumariamente expulsa de qualquer participação no reino transgressor e criativo da literariedade, é por ela que iniciaremos
nossas reflexões acerca da produção literária de Félix Araújo.
Espécie híbrida da fenomenologia literária, e que se tem aclimatado magistralmente ao universo cultural brasileiro, a crônica resiste aos enquadramentos
conceituais bem demarcados e potencializa-se por um permanente e assumido
processo de desclassificação. Deslizante e movediça, a linguagem em que ela
se estrutura ancora em diversas possibilidades de referenciação genealógica.
Quando assina um pacto de cumplicidade com um projeto mais efetivo de
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transfiguração e recriação do real, a crônica acerca-se do conto e tinge-se de
matizes ficcionais propriamente ditos. É quando autor e narrador fundem-se,
e pessoa e personagem confundem-se, num universo textual em que a documentalidade fotográfica se atenua, cedendo lugar à fantasia imaginativa, e os
complexos processos da criação literária deixam de ser adesão passiva ao real
imediatamente observável e passa a ser objeto da autonomização inerente aos
discursos que se pretendem efetivamente portadores do estatuto estético.
Mas a crônica viaja e percorre outros e inesperados caminhos. De repente,
as transfigurações do real se agudizam, e as relações entre signo e referente se
densificam, instaurando a opacidade poética em sua manifestação mais nítida.
No lugar do factualismo jornalístico, esmiuçador do cotidiano mais ostensivamente verificável, surgem as múltiplas e insubordinadas modalidades manifestativas de figuração do real. Eis-nos, pois, no território do poema em prosa e
de outras formas de organização da linguagem que, repelindo enquadramentos
cômodos, deslizam sobre o real e o subvertem, com a força transmanente e
fundadora da verdade em estado de estesia. Há, ainda, no estuário hibridamente transgressor da crônica, a tonalidade da denúncia política e a perspectiva engajada da crítica social mais transparente.
Nesse particular recordo-me vivamente, só para nos ampararmos em dois
luminosos exemplos, de Stanislaw Ponte Preta e Carlos Heitor Cony. De um
lado, o Febeapá expondo ao ridículo as chagas de uma ordem pública carcomida
e insustentável; de outro, O Ato e o Fato, de Carlos Heitor Cony, sem concessão
ao tom moderado do discurso politicamente correto, enfrentando, desassombradamente, o poder da força e a violência do arbítrio inerentes ao despotismo
da ditadura militar de 1964.
Por último, mesmo distanciando-se da ortodoxia argumentativa e do pendor
doutrinário de matiz sectarista, o que seria uma decisão suicida no dizer sempre
lúcido do professor Eduardo Portella, a crônica, sem abdicar da congênita leveza
que a imanentiza, pode aproximar-se do espírito do ensaio, aventura livre da sensibilidade e inteligência humana sobre o multifário espetáculo do real, que o diga
O Anjo Bêbado, de Paulo Mendes Campos, obra-prima do cronicário nacional.
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Rastreadas sumariamente as várias possibilidades semânticas de constituição lingüística dessa espécie híbrida da literatura taxionomizada de crônica,
uma pergunta inapelavelmente se impõe: em que clave ancorar o cronicário
praticado por Félix Araújo?
Indiferentes ao rigorismo das classificações unidimensionais, por isso mesmo empobrecedoras e inegavelmente reducionistas, preferimos abordar a crônica de Félix Araújo em sua vasta latitude de possibilidades e significações humanas. Em Maria Preta, Maria Pura, o código afetivo e uma pungente reflexão
acerca da inocência perdida com a infância que ficou para trás impregnam o
texto de um visível sabor elegíaco, num incursionamento lírico, diria o teórico
alemão Emil Staiger, feito da mais acendrada tonalidade recordativa, uma tentativa de trazer de volta ao coração o irremediavelmente perdido.
Em A Cajazeira de Minha Terra, transcendendo o que poderia parecer uma espécie
de apologia ecológica antecipadora de caminhos mais humanizadores para as sempre
traumáticas relações instauradas entre o homem e a natureza, o cronista, mais uma
vez com o recorte afetivo portador de acendrada paixão lírica, elabora uma concepção de cidade, em cujo estuário dialético a urgência do progresso no presente não se
erga sobre os escombros do passado esmagado. Da dinâmica entretextual dessa percepção citadina visceralmente resistente, parece emergir uma cristalina pedagogia segundo a qual a vida do futuro não precisa ser adubada com as sementes da morte da
memória. Ouçamos a inconformada voz do cronista:
“Com essa velha árvore que tomba, é o passado de Cabaceiras que está
desaparecendo. São os fantasmas queridos, as sombras familiares de outros
tempos que, a um golpe desapiedado dos homens, caem no esquecimento.”
Ante a iminência do progresso, não raro exercitado predatoriamente e com
olhos postos tão-somente numa cosmovisão pragmática, ao cronista resta,
apenas, proclamar a sua voz, misto de denúncia contra o que é e senha de desejo inscrita no horizonte do vir-a-ser. É como se, à semelhança do Carlos
Drummond de Andrade do belo poema Romaria, o cronista insistisse em “so-
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nhar com outra humanidade”. No limite, aqui, além de exibir uma humanista
concepção de cidade, o cronista investe, afetivamente, numa experiência singular do tempo, de modo a articular, harmoniosa e equilibradamente, o futuro e a
memória. Aqui, a crônica, mais uma vez lembrando o pensamento acertado de
Eduardo Portella, “se inscreve não no desejo da ordem, mas na ordem do desejo”.
Cedamos a palavra ao professor e jornalista Adauto Novaes.
“Por que memória e futuro? Nossa história foi construída no esquecimento daquilo que Paul Valéry chamou de as duas maiores invenções da humanidade, o passado e o futuro. Sem passado e sem futuro, esta história oficial
esvazia não apenas nossos pensamentos mas principalmente a própria idéia
de História. Narrar a história de um povo a partir apenas do tempo presente, tempo fragmentado, direcionado, é negar a articulação de épocas e situações diferentes, o simultâneo, o tempo da história e o pensamento do tempo. Ora, é essa articulação que permite diferenciar condutas múltiplas no
tempo e reconhecer que práticas políticas e culturais, consideradas estranhas e indesejáveis em determinado momento, sejam vistas de maneira diferente em outro. Esquecer o passado é negar toda efetiva experiência de vida;
negar o futuro é abolir a possibilidade do novo a cada instante. Mais ainda,
as idéias de justiça, liberdade, alteridade, pensamento tornam-se abstrações,
vazias no espaço e no tempo, a partir do momento em que qualquer ação já
se sabe eternamente feita e absolutamente irreparável.”
Pensando o tempo dialeticamente, no afã de preservar a memória e as experiências humanas significativas, Félix Araújo defendia os fantasmas do passado, para não ter de conviver com os vazios do futuro. Em Retrato da Vida, o flagrante tom de meditação filosófico-existencial aproxima a crônica do viés ensaístico. O mistério e a fotografia da vida são colhidos não na aridez especulativa dos compêndios metafísicos, não raro estruturados em rebarbativa e impenetrável linguagem, mas numa espécie de epifania que emerge de um aparentemente prosaico e intranscendente lance do cotidiano, o que faz contracenar a
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aurora e o crepúsculo da existência; o desamparo lúdico da infância e a desassistência trágica da velhice, irmanados, ambos, pelo mesmo sentimento de
contingencialidade, nossa diária ração do transitório, a parte que nos cabe neste latifúndio imanentizado por irremediáveis contrastes.
Haurida numa espécie de serpentinática tecelagem barroca, O Retrato da
Vida, emergido da poético-reflexiva percepção de Félix Araújo, intenta apreender o enigma do ser-existir-fazer humano, a partir da cartografia de seminais
dilemas: a manhã e o entardecer, o dia e a noite; a infância e a velhice, o nascer e
o morrer; a luz e a sombra; tudo bem urdido e correlacionado, compondo a espantosa e insuperável coreografia do destino de cada ser humano.
A vigorosa intuição do cronista compreende que, afinal:
“Tudo se reduz a uma canção de ninar e a uma marcha fúnebre. Aparências
diversas para os que não as sentem. Mas tocadas da mesma lentidão, da
mesma suavidade, da mesma impressionante fraqueza e do mesmo profundo sentimento. E entre a aurora e o crepúsculo, entre a luz e a sombra para o
primeiro impulso da subida e para o primeiro gesto da descida, a nossa eterna fragilidade, a nossa infinita fraqueza, reclamando, pedindo, suplicando
mãos fortes que nos amparem na trajetória do mistério, entre a fecunda noite do ventre de nossas mães e a repousante noite dos nossos túmulos.”
Em Deixemos a Luz em Paz, o cronista condena as intolerâncias ideológicas,
tanto as de esquerda quanto as de direita, e, humanisticamente, reivindica para
a terra, e não para a lua ameaçada pelos loucos tecnicismos humanos, o olhar
detido dos homens, pois é nela, terra, que, “entre prantos e esperanças, se decidirá o drama do nosso destino”.
Que mais dizer desse cronicário portador de largo alcance estético? Poderíamos ainda discorrer sobre Noite de S. João e incursionar pela elegíaca acolhida
da perplexidade pelo que passou no plano da cronologia objetiva, mas ficou
preservado no indevassável território da memória. Quem sabe poderíamos,
uma vez mais, realçar o lema da liberdade política a ser exercida sem as peias
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das doutrinações unidimensionais, temário central de Salvemos a Democracia. O
recorte telúrico, a afetividade do código das relações interpessoais, a ênfase
posta na solidariedade também poderiam ser objeto do nosso olhar reflexivo.
Mas, se “viver não é preciso, navegar é preciso”. Naveguemos, pois, nas
águas poéticas de Félix Araújo, migrando do cais da crônica para o porto da
poesia propriamente dita. Antes de qualquer consideração crítica mais efetiva,
citemos, por visivelmente oportunas, as lúcidas reflexões do poeta e ensaísta
pernambucano Waldemar Lopes, para quem:
“A poesia não é um mero jogo de elaborações herméticas, dissociado da
angústia, da insatisfação, da inquietude do homem em face do terrível
mistério de sua condição. Não é e não pode ser uma simples construção
lúdica, em que se armam as palavras como pedras coloridas ao sabor das
dissociações sensoriais. Suas raízes, seu tônus, sua flama vital têm de
emergir de um sentimento condutor, que domine e discipline os instrumentos da criação, transfundindo na obra criada a alma e o sangue da realidade íntima do criador. Fora disso poderia ser o belo, talvez, mas necessariamente seria também o vazio.”
Tal reflexão do eminente escritor pernambucano em tudo se compatibiliza
com a criação literária de Félix Araújo, cujos dialético universo estético e projeto ideológico, para nos valermos da expressão utilizada pelo grande crítico
João Luiz Lafetá, em estudo consagrado à estética modernista, se harmonizavam integralmente, constituindo os modos de ver e de dizer a realidade, face e
contraface de uma mesma energia criadora, à luz da qual a arte, refratária às
clausuras formalistas das absenteístas torres de marfim, se consolidava como
uma efetiva intervenção na realidade social, objetivando não somente transfigurá-la, mas contribuir para a sua transformação.
Sem descurar de acendrado rigor formal e disciplinamento da linguagem,
apanágio indissociável da verdadeira obra de arte literária, a expressão poética
de Félix Araújo plasmou-se com a indelével argila da experiência de quem viu
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o mundo, sentiu-lhe o ontológico desconcerto e buscou transcendê-lo pelos
transmanentes caminhos da literatura.
Comecemos pelo lirismo de Tamar, belíssimo poema em prosa, travessia da
ternura e território de uma paixão do eu em sua amorosa relação com o outro, na
incessante busca de uma utópica e possível comunhão, pesar dos negrumes da
noite e da interdição da morte. Desejo e morte parecem se atritar nessa atmosfera lírica em que ao pressentimento da finitude humana parece se contrapor a força desrepressora de uma eroticidade intensamente celebratória da vida.
Medularmente romântico, e atravessado por forte e indisfarçável tonalidade confessional a que não faltam comoventes rasgos de um ingênuo e intensamente apaixonado olhar sobre a vida, o eu-lírico que desliza nas tramas da linguagem posta em
cena por Félix Araújo vislumbra em Tamar o seu amor, o seu credo e o seu evangelho
de todas horas, recoberto por uma aura de terno e comovente mistério. Abrigando
nos olhos cismadores a existência de Deus, Tamar é ponto de partida e de chegada de
um abismal mergulho nas camadas mais indevassáveis da interioridade. Outro aspecto que nucleariza sobremaneira a arquitetura lírica do poema Tamar é a mais que ostensiva presença da natureza, aqui encarada como uma verdadeira confidente do poeta.
Lírios, pássaros, borboleta, lua, sol, estrelas são sememas isotópicos que, correlacionados, vão compondo uma espécie de coreografia de ternura, a acalentar o poeta, e
auxiliá-lo na dura odisséia de enfrentamento da vida e da inevitabilidade da morte.
Mas, mesmo nesse território hegemonicamente idílico, tecido e destecido pelo
cadinho mais intimista dos escaninhos da subjetividade, há espaço, mesmo episódica e perifericamente, para o poeta rastrear o mundo que o atraiu com irresistível
força, o das desigualdades sociais, permanentemente clivado entre opressores e
oprimidos. Eis como se manifesta a nítida consciência social do poeta:
“Trabalho
Minhas mãos cansadas gesticulam e meus músculos se contraem num esforço titânico.
O corpo curvado sobre as máquinas egoístas tem movimento de ritmo
desigual e triste.
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Há poesia de morte misturando-se ao barulho das volantes apressadas e
impiedosas.
Os senhores ricos passam esmagando em palavras rudes os obreiros humildes.
E eu trabalho, e canso, e entristeço, e vacilo...
Mas Tamar vem de leve, envolve-me deliciosamente, beija-me nas faces, enxuga-me o suor da fronte com os seus cabelos de veludo, e me aponta
a alvorada da Fraternidade e da Justiça ao sol rubro do Futuro.”
Salvo risco de superinterpretação, advertência que emana dos postulados
teórico-críticos do semiólogo Umberto Eco, somos de parecer que, aqui, a experiência amorosa da lírica de Félix Araújo alarga o seu compasso e, para além
do alcance mais restrito da individualidade, quer se materializar comunitariamente, instaurando, no mundo dos homens, a fraternidade; promovendo, para
o mundo dos homens, a justiça; e construindo, para o mundo dos homens, o
único futuro capaz de lhes garantir a concórdia e a paz universal, o que é feito
da argamassa do amor e da igualdade social.
Do lirismo intensamente amoroso de que se impregnam as páginas de Tamar, passamos ao recorte existencial presente em Dor. O próprio título, distanciando-se da condição de um mero capricho retórico, já sinaliza para uma cosmovisão que tem nos desconfortos do espírito humano em face das agruras da
existência a sua imagem mais irretocável.
Os problemas econômicos no seio da família, com a conseqüente interrupção dos seus estudos; o distanciamento cada vez mais acentuado da atmosfera
lúdica da infância e, fundamentalmente, a morte do seu pai, tudo isso esculpiu
no verso de Félix Araújo a marca indelével do desencanto e da angústia em face
do sempre atormentador mistério da condição humana.
Aliás, sobre a ontológica condição de finitude que paira, inexoravelmente,
sobre todos os seres humanos, assim se expressou Félix Araújo, em elucidativo
prefácio que escreveu para o seu livro Dor:
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“Acontecimento que, aparentemente, em nada altera a ordem do mundo
e dos seres, a Morte, para mim, desde a perdida infância, constituiu, sempre,
um fato de profundas repercussões interiores. E a morte de meu Pai, como
seria de esperar, multiplicou esses meus sentimentos diante do alto mistério, enchendo-me de desencanto e angústia.”
É este episódio da morte do seu pai que finda emprestando ao livro uma atmosfera profundamente melancólica, marcada por um solene e meditativo cismar sobre a vida e os seus inapreensíveis mistérios.
Os poemas presentes em Dor parecem nuclearizar-se pelo sentimento de impotência que se abate sobre a subjetividade humana em sua ingente e, por vezes,
vã luta contra a materialidade concreta do humano. Se, como afirma Félix Araújo, metapoeticamente, “o artista sorve o fel da suprema Quimera / Ser maior que o mundo e
grande quanto Deus”, “a eterna primavera” – inutilmente buscada – finda convertendo-se na tortura maior, que é o descompasso verificado entre o sonho cultivado
e a impossibilidade efetiva de convertê-lo em realidade.
Vemos, também, nessa atmosfera angustiada que perpassa as páginas de Dor,
a cartografia de uma interioridade clivada entre o solar e o noturno, os apelos à
transcendência e o aprisionamento à contingência; a fé, amortecida, e o ceticismo, triunfante; como se, corolário da congênita dor dos homens, o coração do
poeta não lograsse transcender a condição terrível de um “país medonho”, em
cujo interior Deus e o inferno contracenassem, protagonizando a ontológica fissura do ser, tão emblematizada pelo poeta no terceto final de “Meu Coração”:
Maldito coração, que Deus te açoite!
De que valem os sóis que tenho n’alma
Se existe em mim a maldição da Noite?
Pessimista e emparedada pelas interdições inúmeras que insistem em coartar as utopias libertárias que o homem carrega dentro de si, a poética de Félix
Araújo, presentificada em Dor, reveste-se de nítida tonalidade elegíaca, com
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destaque para o belo e comovente poema O viajante, no qual Félix Araújo tematiza, numa espécie de neo-romantismo à Antonio Nobre, poeta simbolista
português, a morte do seu pai, que funda e perene impressão, convém reiterar,
lhe deixou no espírito.
Da soturnidade poética de Dor, chegamos ao caráter reflexivo da prosa de
Fraternidade, atravessada densamente por uma acendrada consciência social
acerca de seminais temáticas da vida, tais como o amor, a felicidade, o trabalho, o tempo e, por fim, a liberdade, verdadeiro leitmotiv do caleidoscópico pensamento de Félix Araújo.
Que mais dizer sobre tão significativo legado humano-estético? Poderíamos discorrer sobre o reencontro com a esperança, tessitura basilar do lirismo
de Folhas Soltas; poderíamos percorrer os recortes afetivos e a firmeza ideológica
presentes em sua comovente epistolografia, tocantes documentos de um assumido e consciente exílio. Exílio de quem, unindo ao pensamento o gesto arrojado da mais efetiva forma de participação pública, emigrou da província para
lutar, em geografias do velho mundo, contra os terrores do nazifascismo e sua
permanente ameaça contra a paz e a estabilidade mundial.
Poderíamos navegar por outras ondas sígnicas da plural epistemologia
emergida da obra imorredoura de Félix Araújo. Mostrar, por exemplo, como,
em sua poética, as funções mais representativas da literatura se cruzam e entrecruzam, instaurando múltiplas possibilidades de sentido.
Preferimos, contudo, concluir, citando expoências da crítica literária. Para
Tzvetan Todorov, “Quando um crítico tiver dito tudo sobre um texto, não
terá ainda dito nada, porque a própria definição de literatura implica que não
se possa falar dela”. Já o crítico literário brasileiro Luiz Costa Lima afirma que
“Do mesmo modo que um corpo não se esgota por sua descrição anatômica é privilégio das obras-mestras trazer do homem e do mundo sua inesgotabilidade. Uma abordagem crítica não passa de uma via, mais positiva
ou menos satisfatória, riscada sobre o corpo em análise. Abordagem fiel semelhante à de um músico perante a partitura? Não, antes encontro de infi-
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delidades. A obrigação do crítico está toda em não converter sua infidelidade, quero dizer a leitura possível que extrai e escolhe entre outras tantas, em
arbitrariedade.”
Se contrariamos Todorov, querendo dizer o indizível, que ao menos tenhamos assimilado de forma minimamente satisfatória a arguta recomendação de
Luiz Costa Lima, não sendo tão infiéis e arbitrários na recriação que intentamos promover da poética de Félix Araújo. Poética que, sendo grande literatura, como diria Ezra Pound, “é novidade que permanece novidade”.
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V

ou entrelaçar aqui idéias expostas em alguns textos anteriores, reforçando assim uma tendência minha de pensar sistemicamente certos temas, ao mesmo tempo em que somarei alguns
elementos numa leitura progressiva de nosso contexto.
Em 1972, portanto, na pré-história dos computadores, escrevi
um ensaio intitulado “A antiga relação entre a escrita e a ideologia”1,
no qual desenvolvia basicamente as seguintes idéias: a história da escrita pode ser compreendida em três instantes:


a criação da escrita primeira ou escrita-sujeito,



a escrita segunda ou escrita-objeto



e o desenvolvimento de uma escrita terceira, que ultrapassa o sistema de letras do alfabeto.
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“A antiga relação entre a escrita e a ideologia”, in Por um Novo Conceito de Literatura
Brasileira. Ed. Eldorado, Rio, 1977.
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A escrita primeira, ou escrita-sujeito, é a escrita sagrada, onde o Criador
traz diretamente seu texto aos homens através da voz de um profeta, de um
poeta ou até mesmo através do suporte de uma pedra onde se inscreve a verdade. Seja na Bíblia ou no Corão, a escrita é a reprodução de um arquétipo
celeste. Na cultura islâmica o Corão é “a reprodução do arquétipo celeste”.
Na Bíblia judaica e cristã é o dedo de Deus que escreve na parede do palácio
as palavras – Mene, Mene, Tekel, Urfazin, que predizem o fim do império
de Baltazar. Igualmente, na tradição popular, certas palavras confundem-se
com as coisas e com a própria verdade. Assim, ao dizer “Abre-te Sésamo”,
Ali Babá tem acesso à riqueza dentro da gruta. A palavra abre a porta de um
tesouro. Ter essa palavra é ter a verdade e o poder. E essa verdade escrita vem
do alto, é revelação a escolhidos. É uma escrita-sujeito, porque pronunciar a
palavra é mover o mundo. A palavra é a própria coisa da qual ela fala. Por
isto, torna-se ela intocável e cercada de cuidados especiais. Não só o livro sagrado é guardado no Templo, mas a própria palavra Deus é escrita a ouro ou
com estilete especial ou proibida de ser pronunciada.
A escrita segunda, ou escrita-objeto, é já uma escrita profana. A diferença
entre a escrita-sujeito e a escrita-objeto assemelha-se à distância entre o pergaminho e o livro impresso por Gutemberg, entre as tabuinhas de barro da biblioteca na Mesopotâmia há 23 séculos e um pocket-book, entre a edição princeps e
uma publicação em folhetim. Enquanto a escrita primeira trazida por Moisés
nas tábuas da lei verticaliza a relação entre o indivíduo e o sobrenatural, a escrita segunda horizontaliza, instrumentaliza e organiza humanamente a comunidade. A escrita-sujeito é poética, a escrita-objeto é prosaica. Ou, se quisermos,
a escrita primeira é metafórica e a escrita segunda é metonímica.
Já a escrita terceira, dizia eu naquele ensaio – quando não sonhávamos com a
Internet –, “ultrapassa o sistema de letras do alfabeto. É o texto além do livro e da
letra, uma certa escrita tecnológica desenvolvida nos computadores e laboratórios,
signos e sinais novos configuradores de um novo saber para uma idade planetária”.

94

Lei tu ra e a an o m i a p ó s -m o de r n a

Quando fui convidado a falar neste seminário, comecei a vasculhar em mim
mesmo o que poderia hoje dizer que acrescentasse algo às minhas considerações sobre o tema da escrita e/ou leitura.
A Internet potencializou fantasticamente o que chamei de escrita-terceira.
Ocorreu uma descentralização total da informação. Já não é mais verticalizante como o era ao tempo de Assurbanipal, quando o imperador assírio, sendo o
rei divino, era seu próprio escriba e comandava o poder religioso, militar e
civil. A escrita já não é mais horizontalizante apenas como ocorreu com a irradiação do universo de Gutemberg, que possibilitou a disseminação do livro,
popularizando a palavra divina (e profana), até o ponto em que qualquer pregador semiletrado do subúrbio pudesse fundar sua seita no quintal de sua casa.
Hoje o sistema em que vivemos superou até mesmo um outro modelo que
lembra o da irradiação de uma estrela. Nesse modelo autoritário e cêntrico, a
luz (ou a informação) emana de uma fonte e deve iluminar a periferia. Hoje o
saber provém de vários centros, de fontes múltiplas simultaneamente. A informação é polifônica, polivalente, dialógica. É como se de diversas montanhas
diversos Moisés estivessem descendo com diversas tábuas da lei, contraditórias entre si, exibindo-as às doze mil tribos perdidas e atônitas no deserto diante de tanto maná de informações.
O que estou começando a insinuar é que nossa cultura conheceu a passagem
do regime de escassez ao regime de abundândia ou, talvez, de excesso de informação. Diz-se que ao tempo de Gutemberg havia em toda Europa cerca de
nove mil letrados. Outrora havia pouco que ler. Os textos estavam em rolos e
tabuinhas, ou, como em O Nome da Rosa, de Umberto Eco, só os privilegiados
podiam manusear certos incunábulos. O texto-sujeito era inseparável da voz
do seu emissor, o profeta. Também inseparável o era da voz do filósofo. Sócrates não escrevia, falava. A verdade era indissociável do sujeito. Claro, Platão
cometeu o sacrilégio de exercitar a escrita-objeto, redigiu, como os evangelistas, os textos do mestre. De lá para cá, progressivamente, caminhamos para a
proliferação de textos e significados até chegarmos à superabundância textual
e eletrônica de nossos dias.
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Nas três últimas décadas surgiram livros estudando especificamente a questão da leitura. Em algumas universidades como a PUC/RJ e a UERJ surgiram
até Cadeiras voltadas para este assunto, sobretudo graças ao trabalho da professora Eliana Yunes. Teses sobre o assunto se multiplicam. Em 1991 na Fundação Biblioteca Nacional criamos o Proler como instrumento de desescolarização da leitura, colocando a leitura como uma questão não apenas de gosto,
mas como algo social e economicamente relevante. Em meio aos livros recentes, seria, no entanto, interessante apontar duas obras mais antigas que repõem
algumas questões que devem ser reconsideradas. Uma é de Sartre – autor que
marcou toda uma geração e hoje caiu no esquecimento. Chama-se Que É Literatura? (1947), onde ele assinala que:
“Durante muito tempo, quem escrevia escrevia para um público real e não
para um público virtual. Durante muitos anos os escritores escreviam para
um público específico reunido em torno do poder, da nobreza e da igreja.
‘Alimentados por el rey, leídos por un grupo selecto, se cuidam unicamente
de satisfacer la demanda de este publico restringido.Tienem una conciencia
tan tranquila o casi tan tranquila como nos clérigos del siglo XII: es imposible
en esta época mencionar el público virtual distinto del público real2.’”
Já no princípio de nosso século os escritores começaram a escrever contra o
público – e está aí toda a arte moderna contestadora, destruidora, reinventora de
seu próprio público. A relação livro-leitor foi se tornando bem mais complexa.
Não deixa de ser instigante, e ao mesmo tempo sintomático, que em 1940
tenha surgido um livro nos Estados Unidos, logo transformado ironicamente
em best-seller, intitulado Como Ler um Livro3. Dirigido até a universitários os autores advertem que Montaigne fala de uma “ignorância abecedária que antecede o conhecimento, e de uma ignorância doutoral que vem depois dele”4.
2

Sartre, Jean-Paul. Qué es Literatura?. Ed. Losada, Buenos Aires, Argentina, 103.
No Brasil há uma recente tradução: Como Ler um Livro. Mortiner J. Adler e Charles van Doren.
Univercidade/ Ed. Francisco Alves, Rio, 2000.
4
Idem. ibidem, p. 30
3
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Moro do lado de uma favela num dos bairros mais requintados do país. A
favela Pavão/Pavãozinho começa em Ipanema e sobe a montanha derramando-se na direção de Copacabana. Ou vice-versa. Passo pela sua frente várias vezes ao dia. Várias vezes já vi inscritas em seus muros (até na lixeira que acumula tudo o que do alto do morro vem) frases encimando uma bandeira nacional
pintada no muro: “Queremos paz”, “Rio eu te amo”, “Brasil, campeão do
mundo”.
Desse morro descem trabalhadores, traficantes, donas-de-casa, além das
crianças uniformizadas em direção às escolas do bairro. De crioulas e mulatas
sestrosas a rapazes com tênis e jeans da moda, ali há de tudo. No bar da esquina, em frente, sobretudo nas sextas e sábados reúnem-se bêbados, malandros e
trabalhadores comendo churrasquinho na calçada, falando de futebol ou narrando cenas de agressão. Volta e meia há tiroteios. À noite as balas são luminosas. Há bailes funk madrugada adentro. As casas que há 30 anos, ao tempo em
que escrevi aquele ensaio, eram de madeira e papelão, hoje são de alvenaria e
têm vários andares. Urbanizaram um pouco a comunidade. Eles, que pareciam
estar ali provisoriamente, criaram raízes de concreto armado.
Quando um favelado desce desse moro ou quando eu saio de minha casa,
ocorre um fenômeno curioso em relação à escrita e à informação. As lojas, as
ruas, as vitrinas estão cheias de palavras que não pertencem ao português. A
maioria é em inglês mesmo. Mas muitas não pertencem nem ao inglês nem ao
português. São siglas, nomes inventados para marcas, produtos e lojas. Como
já me referi num poema5, são grafitos do cotidiano. Hieroglifos na pirâmide
capitalista. Sinais na superfície de nossa rupestre e eletrônica cultura. (Poderse-ia, é claro, dizer que esse confuso fenômeno de leitura ocorre dentro das
próprias casas, já na televisão, já nas embalagens dos produtos adquiridos).
Vivemos num espaço de logomarcas, de hieroglifos escritos por um faraó,
cuja face não conhecemos. Isto nos conduz a uma questão, ao chamado “mundo das letras”, não ao ambiente literário especificamente, mas ao contexto
5

“Grafitos brasileiros” in A Catedral de Colônia. Ed.Rocco, Rio, 1984.
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onde interagimos com a escrita e com a leitura. E isto recai em outro tópico de
que tratei em outras oportunidades, o fato de que em nossa sociedade hoje,
além do analfabetismo convencional, além do analfabetismo funcional, há o
analfabetismo tecnólogico, que faz com que estejamos reaprendendo diariamente novas linguagens.
Sobre o analfabetismo propriamente dito sabemos que hoje eles são algo
em torno de 15 a 20% em nosso país, ou seja, uns 30 milhões de pessoas, quer
dizer, umas seis Dinamarcas, três Portugais. Um produto realmente bruto relevante na deseconomia do país.
Sobre o analfabetismo funcional é que há alguma coisa nova a dizer. Em alguns países o fenômeno é chamado de “iletrismo”, um manuseio precário das
letras e do alfabeto. A rigor o nome “analfabeto funcional” quer dizer o sujeito
que funciona, mas funciona mal socialmente falando, porque é pouco alfabetizado. Há estatísticas feitas por órgãos ligados à indústria e ao comércio, dentro e fora do país, mostrando a correlação entre falta de leitura e acidentes de
trabalho, má leitura e má saúde, e assim por diante.
Resta esclarecer o que estou chamando de analfabetismo tecnológico. A rigor já fiz até uma crônica irônica sobre isto. Pois antigamente todos nós, por
exemplo, sabíamos o que era uma torneira. Chegávamos perto dela e sabíamos
que, se a fizéssemos girar, sairia água. Hoje isto não ocorre mais. Diante de uma
torneira, tudo é possível, até mesmo sair água, mas às vezes não sai nada, senão
nosso espanto. Tentamos girar a torneira, mas a água sai antes que a toquemos.
Queremos água quente, sai água fria. Chegamos de viagem exaustos, loucos
por um banho, e porque, humilhadíssimos, não conseguimos acionar uma
simples torneira temos até mesmo que chamar ajuda de alguém na portaria.
Isto, para não falar em tantos outros exemplos, já transformados em piadas,
como aquela que adverte: se quisermos saber se numa casa tem adolescentes,
basta olhar o visor de um videocassete. Se estiver marcando a hora certa, há
adolescentes por ali, se o horário estiver equivocado, ali só há adultos.
Se ao tempo da escrita primeira – escrita divina, verticalizante, havia uma
escassez de textos e informação, se ao tempo da escrita segunda, escrita bur-
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guesa e mercantilista, havia já uma expansão horizontalizante e folhetinesca
do saber, agora, ao tempo dessa escrita terceira, ingressamos, pela superabundância de informação, no bizarro universo da anomia escrita. Anomia
que caracteriza, mais que nunca, aquilo que alguns teóricos amam chamar de
pós-modernidade.
Digo “anomia” e vou ao dicionário me entender: “1. ausência de lei ou regras; anarquia. 2. Estado da sociedade no qual os padrões informativos de conduta e crença têm enfraquecido ou desaparecido. 3. Condição semelhante em
um indivíduo, comumente caracterizada por desorientação pessoal, ansiedade
e isolamento social. 4. Med. perda da faculdade de dar nome aos objetos ou
coisas ou de reconhecer e lembrar seus nomes.”
Daqui se poderia partir para muitas considerações. Por exemplo, a questão
do próprio cânone gramatical e lingüístico. É sintomático que os jornais tenham hoje seções que ensinam e discutem os abusivos erros de linguagem cometidos pelos próprios veículos de comunicação. Pode-se também falar do cânone artístico ou especificamente literário como o fez Harold Bloom6 ao exigir um retorno aos clássicos em reação à entropia gerada, nas universidades
americanas, pelos chamados “estudos culturais”. Também se poderia desenvolver antropologicamente esse tópico enfocando a perda de identidade cultural de que são vítimas os indivíduos que migram do campo para a cidade e ficam perambulando pelos subúrbios e favelas, os quais, tendo aberto mão de
um saber e de uma cultura, nem sempre adquirem algo em seu lugar.

No conhecido relatório Nora & Minc, produzido quando a França, há quase 30 anos, queria estabelecer uma política de telemática levando em conta o
futuro, que já se fazia presente, estava escrito: “A informática vai também subverter uma cultura individual constituída principalmente de acumulação de
6

Bloom. Harold. O Cânone Ocidental. Ed. Objetiva. Rio, 1995.
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conhecimentos exatos. Doravante a discriminação residirá menos no estoque
de saberes e mais na habilidade em procurar e utilizar. Os conceitos terão preferência sobre os fatos, as interações sobre as recitações.”7
É profético esse texto escrito muito antes da Internet. Hoje nossa memória
não está jesuítica e decoradamente na nossa cabeça (apenas). Está num banco
de dados em cidades em outros países. Podemos acessar sites, manipular as informações mais diversas, instantaneamente.
Dir-se-ia, diante do triunfalismo da eletrônica e da informática, que alcançamos a porta do paraíso. No entanto... no entanto, reconsideremos. Moro ao
lado de uma favela, onde o nível de desinformação é assustador. Não apenas
nessa favela. Não apenas nas favelas. Nos outros bairros de classe média e classe média alta, não se pode confundir a quantidade de aparelhos eletrônicos
com a quantidade ou qualidade de informação. Aqueles que vão constantemente a Miami ou que fazem o trajeto Elizabeth Arden (Nova York, Paris,
Londres) não voltam necessariamente acrescidos de conhecimentos, embora
regressem trazendo roupas, sapatos, caixas de bebidas e eletrodomésticos.
Minha empregada, que mora no subúrbio, tem todos os aparelhos eletrodomésticos típicos. Há dias, comunicou-me que ela e seu marido haviam visto
uma entrevista minha na televisão a cabo, da qual é assinante, e eu não.
Ela sabe escrever. Tem uma letra até bonita. Mas é desnorteante a falta de
informação em que vive. Ela, sua irmã, suas amigas. E isto é um modelo reduzido de uma vasta camada da população. Pois essa falta de informação não diz
respeito apenas a saber objetivamente quem é Clinton ou qualquer outro político que aparece todos os dias na tevê ou a cena política de que fala o “Jornal
Nacional”. A rigor, observe-se que muitas pessoas “desligam” sua atenção no
horário das notícias, voltando a “religá-la” na novela. Ou, se uma notícia interessa, será sempre a respeito de uma tragédia nacional ou internacional ante a
qual é impossível permanecer impassível. Não há nessas pessoas nenhum mecanismo que processe as informações.
7

“A telemática e a democracia nos trópicos”, in Política e Paixão. Ed.Rocco, 1994, Rio.
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De igual maneira não se interessam pelos programas culturais das “tevês
cultura”, nem pelos programas artísticos de várias tevês a cabo. A preferência
vai sempre para os programas tipo “horror show”, espécie de “mundo-cão”
ou de “a vida como ela é”. É como se fossem impermeáveis a certo tipo de informação estética mais sofisticada ou mesmo informações científicas úteis
para o dia-a-dia.
Minha mulher volta e meia volta atônita, pasma, impactada com as conversas que tem com nossas servidoras. E isto não diz respeito à ignorância
apenas em relação à dieta, aproveitamento de folhas e legumes, mas diz respeito ao desconhecimento que têm até da maneira como devem usar a pílula anticoncepcional. Pensavam essas empregadas que a pílula só deve ser
tomada quando se tem relação sexual. Outras tomavam a mesma pílula de
uma prima ou colega, sem irem ao médico. Outras dividem uma pílula em
duas, porque não têm dinheiro para comprar uma cartela inteira. E o desconhecimento do funcionamento do seu corpo é espantoso, embora a televisão e os fascículos em banca estejam estampando toda sorte de informação a respeito.
E o mais intrigante. Minha mulher detetou em algumas delas uma síndrome
perturbadora: o regozijo do não saber, o júbilo da ignorância. Pois apesar das
explicações didáticas sobre esses e outros assuntos, volta e meia aparecem com
uma frase onde revelam que vão manter seu comportamento e suas idéias antigas, porque desconfiam do “saber” dos letrados. É como se a simpatia, a magia
e a tradição fossem mais fortes que qualquer outro tipo de informação. Ou
seja, verifica-se aquele quadro a que me referi anteriormente: vieram de uma
cultural rural, não trouxeram para a cidade esse conhecimento e não assimilaram o saber disponível. O mundo, enquanto texto, não lhes interessa. Vivem
numa situação pré-texto e desviante do texto.
Então, estamos numa situação paradoxal. Num universo de abundância de
informação, as pessoas não querem ser informadas. Pois informar-se implica
mudar comportamento, e mudar comportamento não é uma operação cômoda, é como crescer, operação árdua, milimétrica, dificultosa.
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Aqui se confirma aquilo que MacLuhan dizia de certa lagarta que olhando
uma esplendorosa borboleta exclama: – “Eu jamais me transformarei num
monstro daqueles.”

Lembro-me de já ter lido e também de já ter escrito sobre o fato de que o índio na floresta sabe ler os signos de seu mundo e nós na cidade nos achamos
totalmente perdidos como se estivéssemos numa floresta de indecifráveis signos. Para dirimir o pânico, lemos os jornais – vitrina, espelho, e nem por isto
nos entendemos melhor.
A relação harmônica entre o primitivo e o meio foi rompida pela arrogância
civilizatória. Sem querer pregar o regresso a uma mítica edad dorada, importa
lembrar com Levi-Strauss, em Tristes Trópicos, que as sociedades não letradas
também têm cultura e as sociedades da escrita não são necessariamente ética e
humanamente melhores que as dos analfabetos. É preciso ousar dizer isto, sobretudo nós que batalhamos pela leitura. Até estrategicamente, dialeticamente
e por humildade é bom questionar pela raiz o nosso saber para talvez reafirmá-lo mais correta e abertamente.
Com isto estou querendo ressaltar que uma das missões mais árduas daqueles que trabalham com e pela leitura é enfrentar a questão da banalidade da informação na sociedade eletrônica. Sim, banalidade, termo que aguça ainda
mais o sentido de superabundância a que me referi anteriormente, pois a idéia
de “abundância” pode induzir a um júbilo interpretativo.
Há um refrão que sempre digo e uma vez mais o repito, e que se encaixa no
que estou configurando: quando falamos de leitura, não estamos falando de leitura, mas, sim, de leitura. O trabalho por uma sociedade leitora consiste antes
de tudo em desautomatizar a noção trivial de leitura, porque o que se comprova na sociedade do excesso de letras e sinais é que os que lêem não lêem.
Daí a necessidade de retomar o conceito de anomia a que me referi anteriormente. Já que a palavra não vem mais da boca de Deus diretamente e que é ne-
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cessário interpretá-la, decodificá-la, torna-se, mais do que nunca, urgente desenvolver estratégias de leitura do mundo.
As vitrinas estão cheias de palavras. As ruas estão cheias de palavras. A televisão, a Internet, o cinema estão cheios de palavras. As bancas de jornal, as falas
dos políticos e artistas jorram palavras. As camisetas estão cheia de palavras.
Muitas delas em inglês, e o suburbano brasileiro ou marroquino que as veste
não tem a menor idéia do que está expondo sobre o seu corpo. Transporta um
discurso alheio, estampa irrefletidamente a logomarca de outro, é um portador
de significados, apenas um suporte de informação.
Isto tudo contrasta com outros depoimentos que emergem, sobretudo, dos
indivíduos mais oprimidos em nossa sociedade letrada. Depoimento de marginais, como o de certa Andiara Leite ao Jornal do Brasil (4.6.2000), é tocante. É
uma coisa forte isto que essa moça diz: que no meio de sua desgraça como menina de rua, ladra, drogada, exposta à prostituição, depois de já ter nascido
numa penitenciária – já que sua mãe estava encarcerada –, no meio disto, falando sobre sua vida e anseios, lembra-se de uma certa D. Vera que lia histórias
para ela e seu grupo no Largo do Machado e diz: “eu tinha vontade de ter meu
próprio livro. Eu tinha um sonho de ser poeta”.
Ter vontade de ter um livro, um livro que seja, e seu. Em seu desamparo ela
está dizendo o mesmo que pensadores como Heidegger também dizem: poeta
é aquele que dá sentido às coisas, que provoca a reunião relevante e revelante
do sentido, que organiza em linguagem o caos da sua polis.
Possivelmente é disto que necessita a sociedade da anomia letrada e da
entropia informacional, de que seja mobilizado, potencializado o genoma
poético dos indivíduos para que se tornem sujeitos num universo de objetos passivos.
Mexo nos meus arquivos sobre leitura e dou com uma entrevista de um menor criminoso, M.P.C.C., de 16 anos. Uma entrevista ao então Secretário de
Segurança do Estado Rio, Hélio Luz, na Revista de Domingo (JB) de uns três anos
atrás. No meio de dramas perturbadores, quando Hélio Luz pergunta ao menor interno: – “O que lhe faz falta?”, ele responde: “O estudo. Com ele eu con-
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seguiria uma vida melhor. Pra ter isto preciso ter leitura. Eu leio muito pouco,
soletro. Sei escrever também.”
Este e outros depoimentos que guardei revelam uma coisa patética: os marginais e pobres sabem que a leitura é um instrumento de resgate social. Que
bom se os governantes tivessem igual convicção ou que então parassem de fazer aquilo que já qualifiquei de “discurso duplo”.8
No meio desses textos deparo-me com um, imaginem, de Gerard Depardieu. Em geral, não se sabe que o mais notável ator francês da atualidade
foi um menino favelado. E o que ele fala sobre o papel da leitura no resgate
de sua vida é significativo. No La Nación de Buenos Aires (20.11.1999)
uma ilustrativa reportagem lembra o personagem Cyrano de Bergerac, que
Depardieu encarnou, e que era um tipo que possuía as palavras mais maravilhosas, mas que não podia expressá-las à sua amada, atemorizado que ela
o rejeitasse por ter aquele enorme nariz. Depardieu conta então que sofreu
também uma impotência similar a do seu personagem: “Eu não tinha vocabulário e isto bloqueava todas as minhas emoções”, diz ele. “Mas tive a sorte de ler e depois de crer no que lia. Quando li pela primeira vez ‘Madame,
eu a amo’, logo pude dizê-lo, me senti muito importante. É que sou um menino de favela, ainda que tenha nascido num país do Primeiro Mundo, porque em todos os lados há favelas. E que têm as favelas? O rap, o futebol e a
tevê. Por sorte, o cinema me salvou da incomunicação, e os personagens
históricos me deram uma carga cultural à qual nunca pude aceder porque
não fui suficientemente à escola.”
A metáfora inscrita no personagem Cyrano de Bergerac é dupla. De um
lado, Cyrano que possuía as palavras e as manejava com a habilidade de um espadachim apaixonado. De outro, o outro pretendente, que se servia das palavras e da voz de Cyrano para conquistar Roxana. Um caso de ventriloquismo e
de esquizofrenia em relação à linguagem. A impotência e o disfarce.
8

Cf. meu artigo – ”Das armadilhas do óbvio ao discurso duplo”. In A Formação do Leitor. Org. Jason
Prado e Paulo Gondine. Petrobras/Argus . Rio, 1999.
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Mas o dom de Cyrano é o mesmo almejado pela menina marginal a que me
referi acima – o dom poético. E aqui não se trata da poesia enquanto o sagrado
da primeira escrita, senão a linguagem que, por ser poeticamente reunificadora, potencializa amorosamente a consciência humana e é capaz de vencer a
anomia dos tempos atuais.
Enfim.
Interpretar.
Ler o mundo.
Reinventá-lo com a poesia possível.

105

Da Costa e Silva, em 1917.
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Um trio de ouro
simbolista
A s s is Br a s il

As águas do Parnaíba,
Rio abaixo, rio arriba,
Espalhem pelo sertão
E levem pelas quebradas,
Pelas várzeas e chapadas,
Teu canto de exaltação!
Da Costa e Silva

E

m palestras, em livros, em conversa de pé-de-ouvido, temos
chamado a atenção para o desempenho cultural do Piauí, não
tanto no passado, mas no seu presente: o Piauí é um dos poucos Estados brasileiros que se empenham em criar cultura, principalmente esta
que nos interessa de perto, ou seja, a literária. A Fundação Cultural
Mons. Chaves, o Conselho Estadual de Cultura, a Academia Piauiense
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de Letras são instituições com uma rica atividade cultural, através das revistas e
livros que lançam, e de eventos importantes ao convidarem escritores de outros
Estados para ciclos de conferências e palestras. Saliente-se o que está acontecendo nos últimos anos com a apresentação do Salão do Livro do Piauí, que nada
fica a dever em relação às Bienais do Livro do Rio de Janeiro e São Paulo.
Assim é que temos no quadro criativo dos escritores piauienses – podemos
dizer – um amplo paralelo com os demais escritores brasileiros, que muito
bem representam a sua província. Brasil/Piauí, a poesia em destaque, ao lado
desenvolvimentista da cultura – e também podemos fazer um paralelo historiográfico Piauí/Brasil, em nossa função de criar poesia. Pois ao criar poesia, o
poeta está criando um vínculo ideal com toda a cultura de um povo ou de um
país ou de um Estado, ao ser ele, poeta, o mediador entre o mundo da imaginação e das idéias e o mundo da realidade.
A poesia do Piauí é o esquadro e o retrato do seu território, um dos centros
pendulares de todo o país: isto porque, curiosamente, o que disseram os críticos e historiadores sobre a literatura brasileira servem de balizamento e temperatura para a literatura piauiense e principalmente a sua poesia, pois no alvorecer
de toda literatura é a poesia o emblema, o marco inicial, a primícia.
Assim é que as manifestações iniciais da poesia piauiense tiveram nomes tutelares. Cabe mencionar, inicialmente, Ovídio Saraiva de Carvalho e Silva, parnaibano, estudante em Coimbra (l787-1852). Seu primeiro livro, Poemas, é de
1808. Alguns historiadores se referem a ele como tendo escrito a primeira letra do Hino Nacional do Brasil. Mas o marco inicial da poesia piauiense acolheria ainda os nomes de J. Coriolano (poeta popular), Hermínio Castelo
Branco, Teodoro de Carvalho, com livros publicados, respectivamente, em
l870, l884 e 1887. Um pouco tardiamente acrescentaríamos Hermes Vieira
(1911), que conhecemos em Teresina e faria parte da nossa antologia A Poesia
Piauiense no Século XX.
Mas um dos destaques entre os nossos poetas do começo do século XX foi
Félix Pacheco (l879-l935), situado pelos historiadores, como Andrade Muricy,
na segunda geração de simbolistas. Mas não se trata só disso: ele teve atividade
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exponencial na área da política, de âmbito nacional. Estudante no Rio de Janeiro, cultor da poesia, leitor de Baudelaire e seu tradutor, acaba entrando para a
política, na qual teve destacada atividade: deputado federal, senador, ministro
das Relações Exteriores no governo Artur Bernardes, diretor-proprietário do
Jornal do Commercio. Em meio a tanta atividade, numa vida relativamente curta,
Félix Pacheco lança seus livros de poesia, Via Crucis (1900), Mors Amor (1904) ,
Luar de Amor (1906), Poesias (1914), Marta (1917), No Limiar do Outono (1918). A
crédito de seu talento poético, Félix Pacheco é o primeiro piauiense a entrar para
a Academia Brasileira de Letras, da qual foi presidente.
O crítico e ensaísta Tristão de Ataíde assim se manifesta, num reconhecimento aos méritos poéticos de Félix Pacheco:
“O livro simbolista, aristocrático, filosofante ou mesmo filosófico, e
cheio de altas evocações e surtos de ambições, era a verdadeira messe do seu
engenho opulento e intricado.”
E Tristão de Ataíde cita como exemplo da dicção poética de Félix Pacheco
este soneto, de sintaxe inventiva e expressão melancólica e mesmo funérea:

Símbolo dos Símbolos
Caveira! Tu conténs a Síntese do Mundo!
Trazes dentro de ti o impalpável Mistério.
És o louro mudado em tinhorão funéreo,
És o Azul transformado em báratro profundo!
Destronados Satãs de olhar meditabundo,
Andam dentro de ti como num cemitério,
E os Faustos doutorais, de aspecto mudo e sério,
Descem do informe Caos ao tenebroso fundo.
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Cabalístico signo exótico do Nada,
Sofres, e a tua dor, Caveira, é sufocada,
Gemes, e o teu gemido esvai-se em Ironia...
Resta-te agora só, depois de tantas glórias
A lembrança cruel das passadas vitórias
E essa amarga expresão de funda nostalgia.
Estamos nos começos do século XX, Félix Pacheco ostenta a musicalidade,
a singularidade lingüística e o exemplo de erudição, e a imaginação sombria
que também caracteriza seus companheiros de geração, como Cruz e Sousa,
Augusto dos Anjos e seu conterrâneo Da Costa e Silva, outro valor piauiense
que também ultrapassa as fronteiras de seu Estado natal.
O poeta amarantino Da Costa e Silva (1885-1950) viveu num período de
transição estética e criou uma poesia rica, tecnicamente multifária, formalmente inventiva. O crítico Fausto Cunha situa os seus lados marcantes:
“O poeta de Sangue deu-nos uma obra forte e vívida, em que se conciliaram as exigências de uma aristocracia estética e as impregnações de uma sensibilidade profundamente popular.”
E acrescentou Fausto Cunha com certeiro tiro no alvo: “Talvez seja ele o
poeta angular das três correntes, porque assimilou o Modernismo na sua última fase.” Parnasianismo e Simbolismo são as outras correntes, daí a riqueza
formal de seus versos. O amplo domínio técnico do verso o aproxima do Parnasianismo, e as formas mais livres o convizinham tanto com o Simbolismo e
ainda com o Modernismo.
Cumpre também salientar, em relação à filiação estética de Da Costa e Silva,
que a melhor crítica brasileira o aproximou também do poeta Camões e da poesia clássica de temática mitológica.
É do saber estético que as manifestacões poéticas passam pela mitologia (deuses), pelos heróis (impregnações míticas regionais) e pela dimensão propriamente humanística. Assim é que Da Costa e Silva amplia um espectro poético que
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poucos poetas atingem. É dessa riqueza poética que saem ainda de seus versos
ressonâncias de Baudelaire, Verlaine, Poe, Mallarmé, Antônio Nobre, Cesário
Verde, Antero de Quental e Cruz e Sousa. O poeta catarinense, como sabemos,
influenciou poderosamente os seus companheiros de geração, daí que alguns críticos acham que ele foi o único verdadeiro simbolista do Brasil... O destaque
exemplar da poesia de Da Costa e Silva é o soneto que todo piauiense que se preza conhece, e que começa com “Saudade! Olhar de minha mãe rezando...” Aí temos o seu poema exemplar, com a forma clássica em mistura com o Simbolismo
e ainda uma colaboração regional do Modernismo:

Saudade
Saudade! Olhar de minha mãe rezando!
E o pranto lento deslizando em fio...
Saudade! Amor da minha terra... O rio
Cantigas de águas claras soluçando.
Noites de junho... O caboré com frio,
Ao luar, sobre o arvoredo, piando, piando...
E, ao vento, as folhas lívidas cantando
A saudade imortal de um sol de estio.
Saudade! Asa de dor do Pensamento!
Gemidos vãos de canaviais ao vento...
As mortalhas de névoa sobre a serra...
Saudade! O Parnaíba – velho monge
As barbas brancas alongando... E, ao longe,
O mugido dos bois da minha terra.
J. Carlos de Santana, manifestando-se em relação à posição estética de Da
Costa e Silva, faz uma síntese bastante apropriada:
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“Do Parnasianismo tirou alguns acordes de sua lira. Depois, verificando
que a forma demasiadamente caprichada aprisionava a inspiração, a um tanto que comprometia a sensibilidade dos versos, fugiu. Vibrou o Simbolismo e achou que a fuga não era necessariamente o bom, o ótimo, para quem
desejava cantar as coisas que via, descrever as que notava, dissertar sobre as
que sentia. Voltou-se para um realismo/naturalismo. Mas um realismo filtrado, condicionado à sua sensibilidade de artista cuidadoso, como bem nos
demonstra em Zodíaco.”
Para formar a trindade de ouro das primícias poéticas do Piauí, alteia-se Jonas da Silva (1880-1947), um dos mestres brasileiros do soneto.
Ele figura no portentoso e indispensável Movimento Simbolista Brasileiro,
de Andrade Muricy, com seus companheiros de trindade aurífera, Félix Pacheco
e Da Costa e Silva. Muricy havia de lembrar que “Jonas da Silva é brilhante, e
de recursos variados de cor e de timbre. A influência de B. Lopes anterior ao
Val de Lírios é evidente”. Seu livro de estréia, Ânfora, foi prefaciado por B. Lopes, numa espécie de carta-depoimento, com elogios ao jovem vate e “com a
auto-reconhecida influência”. A libertação em relação à influência de seu mestre sucede no segundo livro de Jonas da Silva, Ulanos, onde desenvolve toda a
mestria em compor versos alexandrinos. Em seu terceiro livro, Czardas (1923),
homenageia o seu mestre, o hoje esquecido B. Lopes.

O mestre
Bato um dia, cansado, à porta da oficina,
No Pont-Vieux, em Florença, uma tarde de Maio:
Cinzelando, escandindo uma obra ou um ensaio
Vi B. Lopes, Celini e Bilac e Bartrina.
Havia em torno a unção da Capela Sistina.
Cruz e Sousa, orgulhoso, olhou-me de soslaio;
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Vi Cervantes, cantor do berço de Pelayo,
Victor Hugo – o albatroz, o condor, a águia alpina.
Vi Dante, que desceu do inferno e a funda gorja
E os revés encontrou nas fogueiras terríveis...
Castro Alves temperava uma espada de forja.
Antero de Quental dialogava com a Glória...
Só B. Lopes me ouviu, dos deuses impassíveis,
– O mestre dos Brasões, de eviterna memória!
Aí temos a forma do alexandrino, com as peripécias vocabulares e a nota
erudita do Parnasianismo.
Embora abafado pela ditadura parnasiana, o Simbolismo ainda estava em
plena atuação quando do irrompimento do Modernismo, e alguns dos poetas que se afirmaram durante esse movimento não escondem as suas raízes
simbolistas. É o caso de A Cinza das Horas (1917), de Manuel Bandeira, e da
poesia de Cecília Meireles e Ribeiro Couto, que viveram o período estético
de uma transição a que Tristão de Ataíde deu o rótulo de pré-Modernismo.
Cabe ainda sublinhar que a corrente simbolista – com as suas tintas noturnas, frêmito existencial e carga de interrogações e linguagem peregrina – volta a palpitar quando, esgotado o Modernismo ortodoxo, surge a geração de
45. Os jovens poetas renegam os pais e buscam o amparo dos avós. Isto é, redescobrem o movimento poético do qual o catarinense Cruz e Sousa e o mineiro Alphonsus de Guimaraens são as figuras fundadoras, e no qual o Piauí
está e estará sempre presente com o seu trio de ouro: Félix Pacheco, Da Costa e Silva e Jonas da Silva.
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P r o sa

110 anos de
crítica literária
L etí c ia M a l a r d

A

o iniciar esta palestra, deparamos com dois problemas: a definição de “crítica literária” e como reduzir em quarenta minutos seus 110 anos de Academia. Vejamos a definição: se, no século XIX e primeira metade do XX, predominavam na crítica os julgamentos de valor explícitos, da década de 1950 para cá novos caminhos teóricos se abriram. Sem entrarmos nas filigranas tipológicas
da Teoria da Literatura, hoje pode-se dizer que qualquer estudo –
curto ou longo – que tem como objetivo dissertar sobre uma ou
mais obras literárias é um trabalho de crítica literária. Assim – resenhas, ensaios, artigos, monografias, teses, etc. aí se enquadram. Esse
conceito amplo é o que adotamos aqui. Seguimos a lição de Antonio
Candido: “[...] muitas vezes um crítico se realiza bem nos escritos de
circunstância, tanto quanto nos mais elaborados.”1

1

CANDIDO, Antonio. Explicação. In: Recortes. São Paulo: Companhia das Letras,
1993. p. 9.
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Quanto ao segundo problema, ou seja, pouco mais de um século para caber
em 40 minutos, bem... A crítica literária é assunto árido e especializado. Falar e
ouvir falar da literatura propriamente dita convenhamos que é muito mais prazeroso. Para contornar a aridez e a especialização do nosso tema, optamos por
apresentar um painel da crítica publicada por acadêmicos, escolhendo um representante para cada década, a partir de 1897, ano de instalação da Academia,
até 2007.
A escolha recaiu sobre acadêmicos com estudos literários inseridos em livros individuais e que publicaram pelo menos três livros na década. É claro que
não vamos falar de todos esses livros, a fim de evitar que a palestra se transforme numa listagem enfadonha. Eles estão mencionados no rodapé do nosso
texto para publicação. Observe-se, também, que vários acadêmicos publicaram
livros de crítica não só na década em que foram enquadrados. Esses livros também não entrarão na pauta.2 Nosso objetivo é que os ouvintes tenham uma noção geral da produção acadêmica em matéria de crítica literária, durante os
110 anos de vida desta Casa de Machado de Assis.
1. A crítica literária feita pelos membros da Academia Brasileira de Letras
inicia-se com a própria Academia. A primeira década – 1897-1907 – vem representada pelo sergipano Sílvio Romero, do qual destacamos o livro intitulado Machado de Assis.3 Investido da autoridade de ser o mais conceituado historiador da literatura brasileira até então, para quem a crítica “é apenas um capítu2

A pesquisa dos títulos e datas dos livros foi feita na Bibliografia dos acadêmicos, no próprio site da
Academia (www.academia.org.br), acessado em março e abril de 2007, bem como na Enciclopédia de
Literatura Brasileira, dirigida por Afrânio Coutinho e José Galante de Sousa, edição de 2001.
Ressalte-se, ainda, que, nessas fontes, existem obras a que nunca tivemos acesso e apenas por seu
título não há como saber se se trata de crítica literária. O fato de não residirmos no Rio de Janeiro
impossibilitou a consulta à biblioteca da Academia, onde se acha tudo o que os acadêmicos
escreveram. Assim, qualquer informação falha deve ser creditada às fontes que mencionamos.
3
ROMERO, Sílvio. Machado de Assis. Citamos a 2.a ed.: Rio de Janeiro: José Olympio, 1936. Na
década, Romero ainda publicou, em Crítica: Ensaios de Sociologia e Literatura (1901); Martins Pena (1901);
Parnaso Sergipano (1904); Pinheiro Chagas (1904); Evolução da Literatura Brasileira (1905); Evolução do Lirismo
Brasileiro (1905); Outros Estudos de Literatura Contemporânea (1905).
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lo da sociologia”4, Romero ataca o nosso maior escritor, exatamente no ano de
instalação da Academia, pela qual Machado tanto batalhou.
A respeito da poesia machadiana, diz Romero que as Americanas são um verdadeiro desastre, quase do princípio ao fim. “Nas Crisálidas e Falenas abundam
também as páginas imprestáveis.”5 Sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, afirma o crítico:
“Tirem do livro aquela patacoada dos pequenos capítulos com títulos
estapafúrdios e aquelas reticências pretensiosas, que aparecem amiúde, e
diabos me levem se há ali humor digno desse nome.”6
Romero às vezes compensa suas acerbas restrições com elogios irônicos,
que mais se assemelham a cotas de ações afirmativas: não raro enxerga Machado como produto do meio que imita a Europa em tudo, que “copia” os escritores de lá em vez de buscar tons de brasilidade.
Assim, o sergipano praticava um tipo de crítica polêmico, porque baseado na
vingança literária. Que vingança foi aquela? Anos antes, Machado havia escrito
um artigo em que acusava Romero de exagerar demasiadamente a importância
de um movimento literário do Recife. E declara este, nas primeiras linhas do
prefácio de sua obra Machado de Assis: “Não retruquei e o faço agora”. Antes de
sair o livro, Romero tinha sido convidado para a solenidade de instalação da
Academia, recebendo uma Cadeira fundadora. É claro que Machado ficou aborrecidíssimo. Veio em seu socorro outro acadêmico – Lafayette Rodrigues Pereira – que escreveu um livro para defender o presidente Machado de Assis.7
2. O crítico da década seguinte – 1907-1917 – é José Veríssimo, amigo de
Machado. Romero travou gritantes e surdas batalhas literárias com ele também.
Sobretudo porque Veríssimo preconizava uma crítica estética, imanente ao tex4

ROMERO, Sílvio. Machado de Assis, cit., p. 115.
Id., ib., p. 44.
6
Id., ib., p. 84.
7
Trata-se do Vindiciae [Vingança] (1899).
5
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to, ao passo que Romero defendia a crítica sociológica, dentro da concepção positivista do tempo. A sexta série de Estudos de Literatura Brasileira, de Veríssimo, é de
1907.8 Aí o crítico focaliza, entre outros, o primeiro poeta lírico brasileiro –
Manuel Botelho de Oliveira; poetas menores como Magalhães de Azeredo (outro amigo de Machado), Júlia Cortines e Luís Guimarães Filho; o parnasiano
Alberto de Oliveira e o simbolista Cruz e Sousa; resenha livros publicados entre
1903 e 1905. E fala mal da história da literatura de Romero. Este replicou, chamando-o de “tucano empalhado da crítica brasileira” e de “criticastro das tartarugas”.9 Era uma briga torta, entre a Sociologia e a Estética.
Mesmo sem instrumentais teóricos à disposição da crítica da época, Veríssimo deu um passo importante em relação a Romero, quando privilegiou o fator estético. No entanto, peca pelo subjetivismo, pela avaliação do simples
prazer despertado pela obra. Essa falta de critérios, bem como o caráter impressionista, levou Veríssimo à incompreensão e à recusa de movimentos estilísticos, como o Simbolismo, e de autores hoje canônicos, como Cruz e Sousa.
A grande obra de Veríssimo é a História da Literatura Brasileira, na contramão da
História de Romero. Graças a uma extrema sensibilidade e a análises do texto
em si, apesar das avaliações impressionistas, pode-se dizer que essa História tem
indiscutível atualidade.
3. Afrânio Peixoto é o nome selecionado para a terceira década –
1917-1927.10 Médico sanitarista, romancista e grande erudito, deixou uma
obra imensa. Ficou sendo uma figura afetiva para a Academia, pois atuava
como seu presidente, em 1923, quando o Petit Trianon foi negociado com o governo francês. Peixoto deu início às primeiras publicações acadêmicas, cuja coleção mais tarde recebeu seu nome. Duas paixões literárias marcaram sua vida:
8

VERÍSSIMO, José, cit: Estudos de Literatura Brasileira: sexta série. Rio de Janeiro-Paris: Ed. Garnier, 1907.
Na década, ainda publicou: Que é Literatura e Outros Escritos (1907); História da Literatura Brasileira (1916).
9
Ver MARTINS, Wilson. A Crítica Literária no Brasil, v. 1. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. p. 408.
10
Nesse período publicou: Poeira da Estrada (1918); Castro Alves, o Poeta e o Poema (1922); A Camonologia e os
Estudos Camonianos (1924); Camões e o Brasil (1924); Dinamene (1925); Leituras Camonianas (1926); Páginas
Escolhidas (1926).
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Camões e Castro Alves. Existem registrados oito livros de sua autoria sobre
Camões, nesta década, inclusive um dicionário de Os Lusíadas e uma obra sobre
a Medicina nessa epopéia. De Castro Alves, Peixoto fez, no mesmo período,
uma grande edição crítica das obras completas, uma antologia e um livro de
crítica.11
A marca da crítica de Afrânio Peixoto é a erudição literária e científica, aliada à questão da brasilidade. Considera Castro Alves “o precursor de um brasileirismo, natural e intencional, como que a nossa independência literária.”12
Ele não fazia crítica por dever profissional, mas por prazer de diletante. Não
estava ligado a grupos nem a polêmicas, apesar de os seus romances terem sido
atacados por modernistas, irritados com os reparos que fez ao Modernismo.
4. A década de 1927-1937 teve como expoente Tristão de Athayde, o primeiro crítico literário de peso do Modernismo. Nela publicou as cinco séries
de seus Estudos, bem como O Espírito e o Mundo.13 Católico e conservador, extremamente culto e europeizante, amigo de modernistas como Mário de Andrade, o crítico se impunha pela qualidade e pelo embasamento filosófico de seus
textos. Agora, saltava-se do diletantismo do cientista Afrânio Peixoto para o
profissionalismo do filósofo-religioso Alceu Amoroso Lima, com o pseudônimo Tristão de Athayde – homem totalmente dedicado às Humanidades.
Com ele saía-se do impressionismo e entrava-se no expressionismo crítico.
Não raro Athayde tentava agradar a gregos e troianos, avaliando balanceadamente os prós e os contras da matéria objeto da crítica. Um bom exemplo é
o texto “Marinnetti”, saído na primeira série dos Estudos, em 1927. São exatas
cinco páginas sobre os defeitos do Futurismo e outras tantas sobre as qualidades, afirmando Athayde, em conclusão: “[...] o Futurismo é um estado de espí11

Um levantamento exaustivo de sua obra encontra-se em VIANA FILHO, Luís. Afrânio Peixoto:
romance. Rio de Janeiro: Agir Ed. , 1963. p. 108-110.
12
Apud GOMES, Eugênio. Castro Alves: poesia. Rio de Janeiro: Agir Ed. 1960. p. 123.
13
ATHAYDE, Tristão de. Estudos (cinco séries: 1927,1928,1930,1931,1933); O espírito e o mundo
(1936)
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rito por vezes sadio e inspirador, e uma estética, quase sempre simplista e efêmera.”14 Dessa forma o crítico, adotando a estratégia do religioso tolerante,
agradava tanto a modernistas quanto a passadistas.
A influência religiosa em sua vida se reflete em seu discurso crítico, apesar
de ter negado isso. Sobre a Academia, disse: “só me candidatei para fazer a
vontade do meu grande amigo Cardeal Leme. [...] o Cardeal me disse que ele
teria prazer em me ver acadêmico. Por isso me inscrevi.”15 Ao criticar as obras
completas de Tobias Barreto, dez volumes, atém-se a apenas dois elementos
delas: “a aurora da Alemanha e o ocaso de Deus”, tentando triturar um dos
mais importantes pensadores brasileiros do século XIX. De qualquer modo, a
crítica de Tristão, mesmo sedutora sob diversos aspectos, não teve penetração
em espaços universitários. Mais do que um bom crítico literário, ele foi tido
como um dos mais brilhantes expoentes da intelligentzia do catolicismo no Brasil e defensor dos Direitos Humanos.
5. Na década de 1937-1947 sobressai-se Álvaro Lins.16 A partir de 1941
vivendo no Rio, por dez anos fez crítica de rodapé no Correio da Manhã, um dos
jornais mais importantes do País. Menos culto e metódico do que Tristão de
Athayde, Lins reforçava a categoria do gosto em seus juízos, bem como a preocupação de ressaltar neles as qualidades e os defeitos das obras. Contudo, busca inserir suas avaliações numa perspectiva histórica: julgar as obras não apenas
em função do presente, mas sobretudo com o pensamento no futuro. O ideal
da crítica, afirma Lins, seria o encontro entre os seus julgamentos e os julgamentos do tempo.17 Ora, sabe-se como esse pensamento é falso: autores e
obras que o crítico tanto exaltou nos anos 40, hoje praticamente não se ouve
14

ATHAYDE, Tristão de. Estudos: 1.a série. Rio de Janeiro: A Odem, 1929. p. 114.
Cf. SENNA, Homero. “Haverá um rumor de asas..., in: República das Letras. Rio de Janeiro: São José,
1957. p. 113.
16
Aí, publicou: História Literária de Eça de Queirós (1939); Notas de Um Diário Crítico, v. I (1943); Jornal de
Crítica, 6 séries (1944-).
17
LINS, Álvaro. Jornal de Crítica: segunda série. Rio de Janeiro: José Olympio, 1943. p. 12.
15
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falar deles. Um exemplo são as narrativas de Ronda de Fogo, de Cacy Cordovil.
Segundo Lins, a capacidade descritiva e o estilo da escritora são admiráveis,
tendo ela realizado “uma espécie de fragmentos de uma epopéia”.18
Outra característica de sua crítica consiste em confundir o homem com a
obra. Assim, no Jornal de Crítica, segunda série (1941), num texto intitulado
“Vidas secas”, ao falar sobre os romances de Graciliano, relaciona o escritor e
suas personagens, com destaque para o pessimismo, o materialismo, o ódio e o
desprezo pelos homens. Sobre José Lins do Rego, conclui: “A sua obra é uma
confissão de personalidade. Não sei de outra em que se projetem com tanta espontaneidade e com tanto ardor de vida um temperamento e uma natureza de
homem.”19 Aos famosos versos de Mário de Andrade “eu sou trezentos, eu
sou trezentos e cinqüenta // Mas um dia afinal me encontrarei comigo...”,
Lins emite uma interpretação parafrástica, ao identificar, sem mediações, o homem com a obra, e escreve: “Nele se encontra, pelo menos, a sua história: a de
um homem multiplicado que procura se encontrar a si mesmo.”20
6. A década de 1947-1957 é a única que foge ao critério que estabelecemos,
isto é, ter o acadêmico publicado pelo menos três livros na década. O representante desse período é Lêdo Ivo, com dois livros: Lição de Mário de Andrade e O Preto
no Branco.21 Este segundo livro, 94 páginas e datado de Paris, 1954, constitui-se
todo ele na análise do difícil poema de Manuel Bandeira, “Água-forte”. Além da
importância objetiva da obra de Ivo para a crítica literária brasileira, pois foi
um dos primeiros livros de análise aprofundada e imanente de um único texto,
o livro tem grande significação afetiva para mim: levou-me a conhecer pessoalmente Manuel Bandeira, quando esta palestrante ainda era praticamente uma
criança, enchendo-se de coragem para tocar a campainha de seu apartamento,
18

Id., ib., p. 19.
. Id., ib., p. 93.
20
Id., ib., p. 31.
21
IVO, Lêdo. Lição de Mário de Andrade. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1951; O Preto
no Branco.[Rio de Janeiro]: São José, 1955.
19
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com o livro na mão. O poeta morava próximo à casa de parentes meus, onde eu
costumava passar férias. Depois, o livrinho serviu-me de modelo para analisar
textos no curso superior; mais tarde, foi passado como símbolo de capacidade
analítica a meus alunos dos diversos níveis de ensino.
Em O Preto no Branco Lêdo Ivo, com certeza influenciado pela “explicação de
textos” vigente nas universidades francesas, desmonta e remonta o pequeno e
misterioso poema de Bandeira. Seu título corresponde ao primeiro verso do
poema.22 Com erudição, brilhantismo, sensibilidade e criatividade, Ivo empreende uma maravilhosa viagem pelo texto. Relaciona imagens, metáforas, versos, enfim, todo o universo do poema, não só a outros elementos da poética de
Bandeira, como também a outros textos. Enriquece o poema, ao revelar minuciosamente o seu método construtivo. Assim, Ivo praticava um tipo de crítica
universitária pouco usual no Brasil de então. O Preto no Branco tornou-se um
dos pioneiros da crítica analítica minuciosa entre nós, o ícone da análise e interpretação de um objeto poético nas Faculdades de Letras, digno de ser imitado. E de grande atualidade, sem dúvida.
7. A década de 1957-1967 é preenchida pela figura ímpar de Afrânio Coutinho, com dez livros.23 Coutinho é nosso primeiro teórico da crítica literária
acoplada à periodização estilística. Passou anos nos Estados Unidos estudando e pesquisando, filiado ao new criticism e ao close reading. A ele e a seus convidados para colaborar nos quatro alentados volumes de A Literatura no Brasil
(1955-1959) muito devem os nossos estudos literários da segunda metade do
22

O poema é: O preto no branco, // O pente na pele: // Pássaro espalmado // No céu quase
branco. //// Em meio do pente, // a concha bivalve // Num mar de escarlata. // Concha, rosa ou
tâmara? //// No escuro recesso, // As fontes da vida // A sangrar inúteis //// Por duas feridas.
//// Tudo bem oculto // Sob as aparências // Da água-forte simples: // De face, de flanco // O
preto no branco. (In: Ivo, Lêdo. O Preto no Branco, cit., p. 24.)
23
Livros da década: COUTINHO, Afrânio: A Literatura no Brasil (coord.) (1955-1959); Araripe Júnior
e o Nacionalismo Literário (1957); Da Crítica e da Nova Crítica (1957); A Crítica (1958); Obra Crítica de
Araripe Júnior (1958); Euclides, Capistrano e Araripe (1959); Introdução à Literatura no Brasil (1959); Machado
de Assis na Literatura Brasileira (1960); Conceito de Literatura Brasileira (1960); No Hospital das Letras (1963).
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século XX. A técnica de montagem dessa obra monumental, baseada na periodização estilística da literatura, também foi ímpar entre nós. Afrânio escrevia
as introduções dos capítulos e convidava especialistas para escrever sobre autores e obras. Apesar da diversidade de formação, os colaboradores receberam
informações e orientações de Coutinho quanto à proposta da nova história literária. Engajaram-se na focalização da obra como um todo orgânico, na busca
de técnicas que apreendessem o específico do fenômeno literário, no impressionismo subjugado a critérios de análise preestabelecidos, no abandono do julgamento gratuito, das curiosidades da vida do autor e do historicismo reducionista e grosseiro.24
Alguns críticos de Afrânio tachavam-no de importador de métodos e técnicas, bem como de conservadorismo político no tratamento do objeto literário.
Polêmicas à parte, não resta dúvida de que ele trouxe sangue novo para a historiografia e para a crítica literária brasileiras, em especial no meio universitário
ao qual pertencia.
8. O crítico da década de 1967-1977 é Eduardo Portella.25 O seu sucesso
como crítico inicia-se na década anterior, com a obra Dimensões – dois volumes.
Até onde sabemos, Portella foi o primeiro crítico que defendeu uma tese universitária sobre o assunto, intitulada “Crítica literária: método e ideologia”
(1970). Assim, seus trabalhos anteriores e posteriores vieram imbuídos de
uma fundamentação teórica consistente e coerente na abordagem do objeto literário. Naquela década, mais do que um crítico, Portella foi um teórico da
crítica.
No livro Teoria da Comunicação Literária (1970) se encontra uma boa demonstração de suas idéias sobre o assunto. Aí discute correntes críticas em ascensão,
24

Cf. MALARD, Letícia. Estudos de literatura no Brasil contemporâneo. In: ____. Escritos de
Literatura Brasileira. Belo Horizonte: Ed. Comunicação, 1981. p. 35.
25
PORTELLA, Eduardo. Livros da década: Teoria da Comunicação Literária (1970); Crítica Literária
(1970); Fundamento da Investigação Literária (1970); O Paradoxo Romântico (1976); Vanguarda e Cultura de
Massa (1976).
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como a ideológica, o estruturalismo, a estilística e a dos poetas concretistas.
Segundo ele, e em linhas gerais, a estrutura da obra literária é muito mais rica
do que o seu tema – elemento que é privilegiado pela crítica ideológica – e muito mais profunda do que o seu estilo – base da estilística. Revela ser o tema um
dado setorial, que não possibilita distinguir um poeta maior de um menor, e o
estilo por si só ser um dado superficial. A crítica somente é possível quando
entram em cena as relações entre forma e conteúdo. “O resultado artístico não
é nem o tema nem a forma, mas a tensão constitutiva de um novo fenômeno,
que é o fenômeno da arte.”
Assim, para Portella a crítica ideológica se torna precária, da mesma forma que a crítica estruturalista – que despontava entre nós, importada da
França –, a qual também não dá conta do caráter artístico da obra. Eduardo
se bate por uma crítica que compreenda o objeto literário como uma totalidade, o que se torna possível através do rigor de um método. Do contrário, a
crítica vai cair no mero subjetivismo, sem atingir a totalidade do poético. Por
outro lado, ele não propõe orientações nem perspectivas, defendendo uma
atitude de rigor metodológico diante da análise e interpretação do literário.
Melhor do que isso: a propósito das correntes estruturalistas invasoras e entrando na discussão sobre ser a crítica literária uma ciência ou uma arte, prefere não fechar a questão. Conclui este livro com uma profissão de fé na Filosofia humanística e na ontologia do Ser como auxiliares dos diálogos críticos
metodológicos.
9. José Guilherme Merquior responde pela década de 1977-1987.26 Desaparecido prematuramente aos 50 anos e no auge de sua produtividade, Merquior foi
dos mais brilhantes intelectuais brasileiros. Diplomata de carreira aos 22 anos, sobre ele disse o filósofo francês Raymond Aron: “Esse menino leu tudo.”27 José
26

MERQUIOR, José Guilherme. Obras da década: De Anchieta a Euclides (1977); The veil and the mask
(1979); O Fantasma Romântico e Outros Ensaios (1980); As Idéias e as Formas (1981); A Natureza do Processo
(1982); O Elixir do Apocalipse (1983).
27
Cf. MERQUIOR, José Guilherme. O Elixir do Apocalipse. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1983. 4.a capa.
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Guilherme contou-nos, confirmado pela esposa, que durante a lua-de-mel leu um
livro inteiro do filólogo Mattoso Câmara Júnior.
Sua trajetória crítica começou na década de 1960 pela estilística, mas, paulatinamente, foi aderindo a outras correntes, sem filiar-se a nenhuma. De temperamento polêmico, destacou-se como ferrenho crítico da Psicanálise, do
Estruturalismo e do Marxismo. O selo de seus textos é a extrema sensibilidade
ante a poesia – seu gênero literário preferido em matéria de crítica – e a erudição, não raro utilizada como fim em si. Merquior insere no texto abundantes
citações do objeto criticado, o que consideramos positivo na crítica de divulgação, para dar ao leitor uma idéia melhor da obra.
Sobre a erudição, tomemos como exemplo a resenha do livro de poemas
A Roupa no Estendal, o Muro, os Pombos, do acadêmico e poeta Alberto da Costa
e Silva, estampada em O Elixir do Apocalipse. A resenha é bastante elogiosa,
tem três páginas, e onze pessoas são citadas: quatro poetas brasileiros, quatro poetas estrangeiros, um crítico inglês e dois pintores. Só que, dos oito
poetas, cinco são mencionados para se afirmar que Alberto não pertence à
linhagem deles. E, num perfeito espírito de síntese, Merquior resume em
poucas palavras o que é esse livro de da Costa e Silva:
“Alberto pertence à raça dos contemplativos ardentes, que extraem seiva
lírica da matéria mais humilde, do gesto mais banal, do momento mais precário. Como, por exemplo, tomar café na copa.”28
10. Alfredo Bosi é o crítico selecionado para a década de 1987-1997.29 Da
mesma geração de Eduardo Portella, ambos são professores titulares das maiores universidades brasileiras: Bosi, da Universidade de São Paulo; Portella, da
Federal do Rio de Janeiro. Bosi também sempre teve papel de destaque como
professor e formador de professores de Literatura. No livro que abre a década
28

MERQUIOR, José Guilherme. No mar do instante. In:_____. O Elixir do Apocalipse, cit., p. 163.
BOSI, Alfredo. Livros da década: Céu, Inferno (1988); Dialética da Colonização (1992); Leitura de Poesia
(1996).
29
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– Céu, Inferno – predomina a crítica sobre autores brasileiros e italianos. O ensaio que dá título ao livro entrecruza o Vidas Secas com alguns contos rosianos
de Primeiras Estórias, onde a linguagem das personagens (ou a falta dela) constrói um mundo livre ou privado de liberdade.
Segue-se o Dialética da Colonização, com ênfase na crítica cultural, focalizando
Vieira, Alencar, Castro Alves e questões da negritude, além de outros escritores e questões. O ofício crítico de Bosi, no esteio da Cultura, se sustenta neste
tripé: o viés histórico, a perspectiva estética e a matriz ideológica. O historiador imparcial da História Concisa da Literatura Brasileira (1965) – politizado sem
proselitismo e progressista engajado – chega à plena maturidade crítica nesta
década. Trabalha textos e contextos, numa invejável competência de adequação entre forma e conteúdo (aliás, prefere designar o conteúdo de “evento”).
Subjazendo nesses elementos constitutivos da Literatura, reconstroem-se a
História e a Ideologia das quais o texto emerge, para, finalmente, propor-se
sua interpretação original e fundamentada.
11. Finalmente, chegamos à década 1997-2007. Evitando cometer mais
injustiças, uma vez que vários críticos ficaram excluídos nesta palestra, aqui
destacamos três nomes: Antonio Carlos Secchin, Domício Proença Filho e
Ivan Junqueira.30 São críticos semelhantes e ao mesmo tempo diferentes entre si. Semelhantes porque, sendo bons poetas os três, transmigram a própria
sensibilidade para a sensibilidade alheia ao captarem as luzes e as trevas do
texto em processo de crítica. Assim, não é gratuito o fato de os três preferirem escrever sobre obras do gênero lírico, apesar de o último livro de Junqueira – Ensaios Escolhidos – reunir somente crítica de textos em prosa. Aí destacamos a crítica ao mineiro não canônico Aníbal Machado e ao nordestino
canônico José Lins do Rego.
30

Livros da década: Antonio Carlos Secchin: Cruz e Sousa (1998); João Cabral, edição ampliada
(1999); Escritos sobre Poesia e Alguma Ficção (2003). Domício Proença Filho: reedições de A Linguagem
Literária (1999), Pós-Modernismo e Literatura (1999) e Estilos de Época (2002). Ivan Junqueira: O Fio de
Dédalo (1998); Baudelaire, Eliot, Dylan (2000); Ensaios Escolhidos (2005).
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Esses três críticos são similares também porque, portadores de uma imensa
bagagem cultural, indispensável ao bom crítico, não transformam seus textos
numa vitrine exibicionista de conhecimentos e citações que nada acrescentam
ao objeto criticado. Comedidos em sua erudição, enriquecem seus trabalhos
com a Literatura agenciando os nomes certos nos momentos corretos. Uma
terceira semelhança: eles não caem na tentação de aderir a modismos de correntes crítico-analíticas, que entram e saem de moda num piscar de olhos. São
atualizados sem serem aturdidos. Comportam-se nos parâmetros do respeito
pelo autor e sua obra, pois sabem, de experiências feitos, que fazer literatura é
sempre uma tarefa de alto risco. E mais: não saem por aí, fazendo na Literatura
vítimas de balas perdidas.
Junqueira, Proença e Secchin guardam também suas diferenças. Junqueira
tem um excelente auxiliar de sua atividade crítica, o fato de ser tradutor, como
bem declarou Silviano Santiago: “Ivan sabe que um poeta se faz de outros poetas, que melhor servem ao sustento criativo se triturados e absorvidos pelo crivo da tradução, que é, ao mesmo tempo, leitura crítica”. (grifamos).31
Os professores e orientadores de trabalhos de pós-graduação Proença e
Secchin transpõem para as tarefas críticas os importantes subsídios que lhes
proporciona a Teoria Literária, sem a qual os estudantes não têm condições de
lidar adequadamente com o status do literário. E, por conseqüência, esse saber
indispensável subjaz em todo o seu trabalho crítico, sem que adotem com exclusivismo essa ou aquela corrente. Ainda mais porque, democratas, precisam
deixar o estudante livre para escolher a metodologia de seu trabalho de final de
curso. Daí a obrigação profissional de se inteirarem do que acontece nas platéias e nos bastidores das teorias críticas.
Secchin, além de especialista em Cruz e Sousa e João Cabral, tem uma boa
seleção de seu trabalho crítico nesta década em Escritos sobre Poesia e Alguma Ficção
(2003). Seu discurso caracteriza-se pelo didatismo lúcido sem simplismos,
por invejável organização de idéias e clareza de exposição.
31

SANTIAGO, Silviano. Orelha. In: JUNQUEIRA, Ivan. O Signo e a Sibila. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1993.
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Proença, nas publicações da atual década, privilegia estudantes e docentes.
Seus livros paradidáticos de Teoria da Literatura são sucessos editorais: além
da 15.a edição do consagrado Estilos de Época na Literatura, obra que formou tantas gerações de professores e leitores, brindou-nos com a terceira edição de
Pós-Modernismo e Literatura e com a sétima edição de A Linguagem Literária.
Além dos nomes evocados, é claro que muitos outros são dignos de memória e menção. Contudo, fogem ao critério quantitativo e temporal estabelecido
para esta palestra. Entre os atuais ocupantes de Cadeiras, além dos mencionados, não se poderiam deixar de lembrar os cinco livros de crítica de Ana Maria
Machado – a grande dama da literatura infantil brasileira; as duas obras críticas do Carlos Nejar – um dos meus poetas preferidos; o perfil do Cony, escrito por Cícero Sandroni; os textos críticos do Antonio Olinto, sua incrível coluna “Porta de Livraria”, durante tantos anos no jornal O Globo; o Castro Alves
de 2006, do Alberto da Costa e Silva; Sergio Paulo Rouanet e seu novíssimo
Riso e Melancolia – sobre a influência de Sterne em Machado de Assis; a crítica
teatral do Sábato Magaldi – meu colega de atuação no teatro universitário mineiro e, com certeza, a pessoa que mais entende de teatro no Brasil.
Aqui se acaba este passeio histórico pelos 110 anos de crítica literária na
Academia Brasileira de Letras. Na crença de que, com raríssimas exceções, os
críticos acadêmicos procuraram seguir os conselhos do mestre Machado de
Assis, no artigo “O ideal do crítico”:
“O crítico deve ser independente – independente em tudo e de tudo – independente da vaidade dos autores e da vaidade própria. Não deve curar de
inviolabilidades literárias, nem de cegas adorações; mas também deve ser independente das sugestões do orgulho, e das imposições do amor próprio.”32

32

ASSIS, Machado de. Crítica Literária. Rio de Janeiro-São Paulo-Porto Alegre: Ed. Jackson, 1938.
p.15.
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O astrônomo judeu
mestre João e o
Cruzeiro do Sul
P au lo R o b er t o P e r e ir a
“Ora (direis) ouvir estrelas! Certo perdeste o senso!”
Olavo Bilac

D

iz Rodolfo Garcia que se deve ao bacharel mestre João a
primeira atividade científica realizada no Brasil.1 Quem foi
esse mestre João que, ao participar da viagem de 1500 chefiada por
Pedro Álvares Cabral, anotou e desenhou pela primeira vez no novo
mundo o céu austral e a constelação do Cruzeiro do Sul?
Segundo Max Justo Guedes, tinha ele especial relevo na esquadra
de Cabral.2 Mas são as duas páginas dirigidas ao rei D. Manuel,

1

GARCIA, Rodolfo. História das explorações scientificas. In: Diccionario Histórico,
Geographico e Ethnographico do Brasil (Commemorativo do Primeiro Centenário da Independência). Rio
de Janeiro: Imprensa Nacional, 1922, p. 856.
2
GUEDES, Max Justo. O descobrimento do Brasil. In: Oceanos. “O achamento do
Brasil”. Lisboa: CNCDP, 39, julho/setembro, 1999, p. 12.
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quando de sua estada no Brasil, que oferecem, ainda hoje, boa parte das informações sobre sua vida quase obscura. O seu nome era desconhecido na documentação existente até o século XIX, referente à armada que descobriu o Brasil. Foi então que o historiador Francisco Adolfo de Varnhagen publicou, pela
primeira vez em 1843,3 o seu depoimento presencial, escrito entre os dias 28
de abril e 1.o de maio de 1500, estando a frota ancorada em Porto Seguro, na
atual baía Cabrália. Embora Varnhagen não tenha acrescentado nenhum comentário à carta que descobriu, o aparecimento dela abriu novas sendas para se
saber melhor sobre a chegada da primeira armada portuguesa ao território
sul-americano, já que poucos anos antes, em 1817, Manuel Aires de Casal revelara pela primeira vez a Carta de Pero Vaz de Caminha, ao inseri-la em seu
livro Corografia Brasílica.
Assim, quis o destino que dos três únicos testemunhos do descobrimento
do Brasil,4 dois deles, as cartas de João e Caminha, fossem publicados inicialmente no Rio de Janeiro. O terceiro, a Relação do Piloto Anônimo, teve a sua
primeira edição publicada em língua italiana em 1507. Em português foi editado pela primeira vez, sob a responsabilidade de Sebastião Morato, em Lisboa, em 1812.
A carta de mestre João, cujo manuscrito original está guardado em Lisboa
(Arquivo Nacional da Torre do Tombo, corpo cronológico, parte 3.a, maço 2,
n.o 2), revela a sua origem espanhola. A identificação do autor começou com
os estudos de Sousa Viterbo5, prosseguiu com os de Carlos Malheiro Dias6 e
3

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de. Carta de Mestre João. In: Revista Trimensal de História e
Geographia ou Jornal do Instituto Histórico e Geographico Brasileiro. Rio de Janeiro, tomo V, pp. 342-344,
1843.
4
PEREIRA, Paulo Roberto. Os Três Únicos Testemunhos do Descobrimento do Brasil: Carta de Pero Vaz de
Caminha, Carta de Mestre João Faras e Relação do Piloto Anônimo. Rio de Janeiro: Lacerda
Editores, 1999.
5
VITERBO, Sousa. Trabalhos Náuticos dos Portugueses: séculos XVI e XVII, 1898-1900. Edição
fac-similar. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1988.
6
DIAS, Carlos Malheiro. A semana de Vera Cruz. In: DIAS, Carlos Malheiro (Dir.) História da
Colonização Portuguesa do Brasil. Vol 2. Porto: Litografia Nacional, 1923.
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atingiu sua plenitude com A. Fontoura da Costa,7 sendo essas pesquisas confirmadas por Joaquim Barradas de Carvalho.8
Esses trabalhos acabaram por identificá-lo como sendo o espanhol João
Faras, tradutor do manual de geografia e cosmografia De Situ Orbis (“Dos lugares do mundo”), de Pompônio Mela, escritor latino do século I d.C. O
original ou cópia manuscrita dessa tradução se encontra na Biblioteca da
Ajuda, em Lisboa, e contém anotações do próprio punho do navegador Duarte Pacheco Pereira, contemporâneo de mestre João Faras. O início da carta de 1500, escrita na Bahia durante a viagem da frota de Cabral, tem os dizeres: “Senhor: O bacharel mestre João, físico e cirurgião de Vossa Alteza,
beijo vossas reais mãos.” E o título da obra de Pompônio Mela, traduzida
do latim para o espanhol, comprova a identidade entre o astrônomo da frota cabralina e o tradutor do geógrafo da antigüidade: “LA GEOGRAFIA Y
COSMOGRAFIA DE POMPONIO MELA, COSMOGRAFO, PASADA DE LATIN
EN ROMANCE POR MAESTRE JOAN FARAS, BACHILLER EN ARTES Y EM
MEDEÇINA, FISICO Y SORORGIANO DEL MUY ALTO REY DE PORTUGAL
DOM MANUEL.”

Até aí era tudo o que se sabia da vida de mestre João. Recentemente, porém,
o professor espanhol Juan Gil apresentou novos documentos reveladores sobre o astrônomo.9 Confirmava-se então a suspeita de que o médico do rei D.
Manuel era um converso. Descendia ele de uma família cristã-nova espanhola
originária de Sevilha cujo avô, o comerciante ou artesão de prata Juan Sánchez,
7

COSTA, A. Fontoura da. Carta de Mestre João. In: A Marinharia dos Descobrimentos. 2 ed., Lisboa:
Agência-Geral das Colônias, 1939. Idem. COSTA, A. Fontoura da e BAIÃO, Antônio. Carta de
Mestre João. In: Os Sete Únicos Documentos de 1500 Conservados em Lisboa Referentes à Viagem de Pedro Álvares
Cabral. Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1940.
8
CARVALHO, Joaquim Barradas de. As Fontes de Duarte Pacheco Pereira no ‘Esmeraldo de Situ Orbis’.
Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982. Último de uma série de estudos de Barradas de
Carvalho em que trata de Mestre João.
9
GIL, Juan. El maestro Juan Faraz: la clave de um enigma. In: VENTURA, Maria da Graça A.
Mateus e MATOS, Luís Jorge R. Semedo de (Coord.). As Novidades do Mundo. Actas das VIII Jornadas
de História Ibero-Americana. Lisboa: Colibri, 2003, p. 287-312.
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fora condenado pela Inquisição. Teve o prateiro hispalense dois filhos, Alonso
Fernández Faraz e Gonzalo Faraz, que ganharam a vida como administradores
de bens e arrecadadores de rendas; mas, como cristão-novos, tiveram de pagar
ao Tribunal do Santo Ofício a limpeza de sangue para retirar a mácula que recaía sobre a família perseguida.
Alonso Faraz casou-se com Catalina Díaz e tiveram um filho, o astrônomo
mestre João, que deve ter conseguido o seu título de “bacharel em artes e em
medicina” na Universidade de Salamanca, conforme sua assinatura em latim
no final da carta endereçada ao rei venturoso. O bacharel por sua vez, casou
com Leonor Fernández, que lhe deu duas filhas, Beatriz e Catalina, que viveram em Portugal até pouco depois da morte do pai astrônomo. Estando na
idade de casar, as netas foram viver em Sevilha à casa do avô paterno, Alonso
Faraz, que pagou os seus dotes de casamento.
Essas informações, oriundas do texto de Juan Gil, em que nos baseamos, relatam, por fim, que o cirurgião do rei D. Manuel viveu muitos anos em Portugal e morreu antes de 1508, conforme a escritura de casamento de sua filha Beatriz, passada em Sevilha a 14 de junho de 1508. A mulher do bacharel, Leonor, que o sobreviveu, morreu antes de 13 de julho de 1514, conforme a certidão de casamento da outra filha, Catalina.
A revelação de que mestre João era judeu vem retirar uma primazia da historiografia brasileira na qual se acreditava desde o século XIX, que Gaspar
da Gama foi o primeiro judeu a pisar a terra brasileira. Muitos historiadores
destacaram que Gaspar da Gama, nascido em Alexandria de família polonesa, encontrado por Vasco da Gama na Índia e levado para Portugal, ao participar da viagem de Cabral teria, como conhecedor de várias línguas, feito
contato com os indígenas do Brasil. O crédito atribuído a este, porém, sempre foi mera hipótese. Diferente é o caso de mestre João, que diz textualmente em sua carta: “Senhor: ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do capitão-mor e o piloto de Sancho de Tovar...”.
Assim, agora temos certeza de que o primeiro filho de Israel a pisar na terra
de Santa Cruz foi o cristão-novo João Faras. Assim, com esse conjunto de
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dados agora conhecidos da vida familiar de mestre João, é possível levantar
algumas hipóteses sobre sua inserção no alvorecer do humanismo renascentista ibérico que, com a aragem trazida pelas caravelas das descobertas marítimas, sofreu profunda transformação.
Talvez não se esteja longe da verdade se associarmos mestre João a outros
médicos e astrônomos judeus espanhóis que, devido ao aumento da intolerância religiosa e do fanatismo inquisitorial em Espanha no governo dos Reis Católicos que culminou com a expulsão dos hebreus em 1492, transferiram-se
para Portugal no reinado de D. João II. Alguns desses judeus astrônomos, astrólogos e médicos eram conhecidos pelo título de mestre e ofereceram fundamental contribuição para o desenvolvimento da navegação astronômica nas
últimas décadas do século XV e no início do XVI quando a navegação passa
de costeira para o mar aberto do Atlântico.
É provável que a principal figura a animar esses homens de ciência deve ter
sido o astrólogo, astrônomo e médico Abraão Zacuto, professor da Universidade de Salamanca, autor do Almanach perpetuum, livro básico da astronomia
náutica. Essa obra, escrita em hebraico, circulou em manuscritos, sendo traduzida para o latim e o espanhol por mestre José Vizinho, médico do rei D. João
II, e publicada em Leiria, em 1496. Mestre José formava com mestre Rodrigo
e talvez mestre Moisés, além do judeu alemão Martinho da Boêmia ou Martin
Behaim, sob a liderança do sábio Zacuto, um grupo dedicado a questões polêmicas da astronomia náutica, o que veio a estimular a crença de existir no reinado do Príncipe Perfeito uma Junta de Matemáticos. É possível que mestre
João Faras participasse desse notável grupo que acabou por se dispersar na medida em que a intolerância religiosa aumentou no reinado de D. João II e, sobretudo, no seguinte, de D. Manuel, fazendo com que Abraão Zacuto procurasse um novo exílio mais tolerante, o mundo muçulmano, que o recebeu inicialmente na África do Norte e depois em Damasco, devendo ter acabado os
seus dias em Jerusalém, em 1514 ou 1515, segundo Elias Lipiner.10
10

LIPINER, Elias. Gaspar da Gama; Um Converso na Frota de Cabral. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987, p. 61.
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A viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e à Índia é, provavelmente, o
mais documentado descobrimento geográfico dos tempos modernos.11 Os
novos mundos revelados por portugueses, espanhóis e italianos modificaram a
concepção geográfica fundamentada durante a antigüidade nas lições do astrônomo grego Cláudio Ptolomeu, que, com o seu clássico Introdução à Geografia, é
quem maior prestígio exerceu sobre os navegantes do início dos tempos modernos.
Dentre as principais viagens marítimas da expansão européia, nos séculos
XV e XVI, incluindo o trajeto de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492, e
o itinerário de Vasco da Gama à Índia em 1497, a armada de 1500, comandada por Pedro Álvares Cabral, foi das que teve maior repercussão. É que a notícia dessa viagem com destino à Índia, e que a 22 de abril aportou no Brasil,
atingiu profundamente os meios econômicos da Europa, particularmente as
cidades-estados de Florença, Gênova e Veneza, que controlavam a distribuição das especiarias orientais para os mercados europeus.
Não custa recordar que a frota de Cabral foi a primeira a percorrer com sucesso os quatro continentes e a estabelecer por via marítima um entreposto comercial no Oriente. A façanha dos nautas da esquadra cabralina foi, ao mesmo
tempo, gloriosa e trágica, pois seu trajeto de Lisboa a Porto Seguro; da costa
brasileira à África; e o seu retorno do continente indiano a Portugal envolveram
eventos extraordinários, que estão descritos em variada correspondência.12
Dentre elas destaca-se a Carta de mestre João, o primeiro a descrever e a estudar o céu brasileiro e, em especial, a constelação do Cruzeiro do Sul. Homem
de ciência votado à astronomia, numa época em que esta ainda se encontra associada à astrologia, mestre João Faras é uma personagem típica do humanismo ibérico envolvido com os descobrimentos, como se pode notar pelo vasto
11

MAGALHÃES, Joaquim Romero e MIRANDA, Susana Münch (apresentação). Os Primeiros 14
Documentos Relativos à Armada de Pedro Álvares Cabral. Lisboa: CNCDP/Instituto dos Arquivos
Nacionais/Torre do Tombo, 1999.
12
AMADO, Janaína e FIGUEIREDO, Luiz Carlos (Org.). Brasil 1500: Quarenta Documentos. Brasília:
UNB; São Paulo: IMESP, 2001.
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universo de conhecimentos revelados em seu texto, já ressaltados por Luís de
Albuquerque.13
Para se perceber a contribuição pioneira de mestre João aos estudos astronômicos que, entre outros dados, anotou pela primeira vez a constelação do
Cruzeiro do Sul, vai-se transcrever, adotando a versão que se encontra no nosso livro Os Três Únicos Testemunhos do Descobrimento do Brasil, a sua pequena carta
escrita do Brasil, lembrando que o original está escrito em espanhol aportuguesado. Eis o começo da carta com sua identificação:
“Senhor: O bacharel mestre João, físico e cirurgião de Vossa Alteza, beijo
vossas reais mãos. Senhor: porque, de tudo o cá passado, largamente escreveram a Vossa Alteza, assim Aires Correia como todos os outros, somente
escreverei sobre dois pontos (...)”
E, ao final da carta, retoma a fórmula identificadora:
Johannes artium et medecine bachalarius.
O Senhor a quem a carta é dirigida é o rei D. Manuel, que governou Portugal no período áureo das descobertas marítimas, entre 1495 e 1521.
Mestre João informa seus estudos e sua profissão apresentando-se como
“físico”, termo empregado na Europa, desde o século XIII, para quem
exercia a medicina associada à astrologia. O término da carta tem dizeres
parecidos com os da identificação inicial, assinando, em latim, “João, bacharel em artes e em medicina”. Assim descobre-se um personagem importante, o médico do rei, que passou despercebido durante trezentos anos até
Varnhagen retirá-lo do limbo. E as pessoas que nomeia em sua carta são figuras de destaque na frota comandada por Cabral, como Aires Correia, que
seria o responsável pela feitoria a ser fundada em Calecute para a compra
das especiarias orientais.
13

ALBUQUERQUE, Luís de. Navegação Astronômica. Lisboa: CNCDP, 1988, pp. 119-136.
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“Quanto, Senhor, ao outro ponto, saberá Vossa Alteza que, acerca das
estrelas, eu tenho trabalhado o que tenho podido, mas não muito (...) por
causa de este navio ser muito pequeno e estar muito carregado, que não há
lugar para coisa nenhuma.”
Apesar de ser o único astrônomo da armada de Cabral, viajava mestre João
em um dos três navios pequenos, as caravelas, e não em uma das dez naus mais
importantes, como a capitânia, ou a do seu compatriota espanhol Sancho de
Tovar, subcomandante da frota, nem com nenhum dos grandes navegadores
da época, como Bartolomeu Dias. Essa situação constrangedora por que passaria o médico do rei só se justificaria, conforme aventou Greenlee,14 se ele fosse um judeu converso, o que foi confirmado pelos documentos encontrados
por Juan Gil.
Entre tantos informes preciosos contidos nessas duas páginas, há uma passagem que se tornou emblemática, por conter uma afirmação que gerou uma
polêmica que já dura cerca de dois séculos sobre a descoberta intencional ou
casual do Brasil. É quando mestre João diz ao rei para examinar no mapa a localização do “sítio”, do local desta terra a que acabam de chegar:
“Quanto, Senhor, ao sítio desta terra, mande Vossa Alteza trazer um mapa-múndi que tem Pero Vaz Bisagudo e por aí poderá ver Vossa Alteza o sítio desta terra; mas aquele mapa-múndi não certifica se esta terra é habitada
ou não; é mapa dos antigos e ali achará Vossa Alteza escrita também a Mina.
Ontem quase entendemos por acenos que esta era ilha, e que eram quatro, e
que doutra ilha vêm aqui almadias a pelejar com eles e os levam cativos.”
Essa personagem, Pero Vaz da Cunha, por alcunha Bisagudo, era um navegador português do século XV que, por motivos nunca esclarecidos, assassi14

GREENLEE, William Brooks. Carta de Mestre João. In: A Viagem de Pedro Álvares Cabral ao Brasil e à
Índia pelos Documentos e Relações Coevas. Tradução de António Álvaro Dória. Porto: Civilização, 1951, p.
125. A edição original é de 1938.
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nou no Rio Senegal o príncipe africano D. João Bemoi, que transportava de
volta às suas terras na Guiné por ordem de D. João II. Mina ou Costa da Mina
referida na carta é a região da África ocidental descoberta pelos portugueses no
final do século XV. Sendo próspera no comércio de ouro, sua riqueza atraiu
outros europeus, obrigando Portugal a construir a fortaleza de São Jorge da
Mina, em 1481-1482. Almadia era como os portugueses denominavam as
embarcações usadas pelos indígenas feitas de troncos amarrados à maneira de
uma jangada nordestina primitiva: “Somente são três traves, atadas entre si”,
no dizer de Pero Vaz de Caminha.
Quanto ao mapa referido por mestre João, este nunca apareceu. Provavelmente era um portulano ou roteiro de navegar contendo o desenho da costa
ocidental africana em que era comum inserir ilhas imaginárias. Mesmo com
essa frágil prova, pois mestre João não sabe identificar se o local a que chegou é
terra firme ou ilha, os defensores da tese da intencionalidade no descobrimento do Brasil utilizam essa passagem da carta do astrônomo como prova do conhecimento pré-cabralino do país.
Convém destacar que o mapa de Andréa Bianco, de 1448, onde o cartógrafo
veneziano do século XV insere uma ilha a oeste da costa africana, também já foi
dado como prova da visita de navegadores ao Brasil antes da armada de 1500.
Mas a pretensa descoberta intencional do Brasil associada à teoria do sigilo tão
incisivamente defendida por Jaime Cortesão continua forte, com muitos adeptos. Já os defensores da descoberta casual lembram que a frota imensa de treze
navios, com mil e quinhentos homens e que não levava marco ou padrão para indicar posse não era muito adequada para uma viagem rumo ao desconhecido.
Além disso, lembram que não existe nenhum documento anterior à viagem de
Cabral que mencione a região descoberta. Finalmente, nas instruções de D. Manuel a Cabral, é recomendada a compra de mais navios no Oriente para o transporte de especiarias. Por que Cabral então mandaria de volta o navio de Gaspar
de Lemos para dar a notícia do “achamento” se a região já fosse conhecida?
Voltando à pequena carta de mestre João. Pode-se perceber que ele demonstra o profundo conhecimento que possuía da ciência náutica do seu tem-
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po, ao expor como realizou os primeiros estudos astronômicos nas Américas,
auxiliado pelos dois principais pilotos da armada de 1500: Afonso Lopes, piloto de Pedro Álvares Cabral, e Pero Escolar ou Escobar, piloto de Sancho de
Tovar, subcomandante da frota:
“Senhor: ontem, segunda-feira, que foram 27 de abril, descemos em terra, eu e o piloto do capitão-mor e o piloto de Sancho de Tovar; tomamos a
altura do sol ao meio-dia e achamos 56 graus, e a sombra era setentrional15
pelo que, segundo as regras do astrolábio, julgamos estar afastados da equinocial por 17o, e ter por conseguinte a altura do pólo antártico em 17o, segundo é manifesto na Esfera. E isto é quanto a um dos pontos, pelo que saberá
Vossa Alteza que todos os pilotos vão tanto adiante de mim, que Pero
Escolar vai adiante 150 léguas, e outros mais, e outros menos, mas quem diz
a verdade não se pode certificar até que em boa hora cheguemos ao cabo de
Boa Esperança e ali saberemos quem vai mais certo, se eles com a carta, ou eu
com a carta e o astrolábio.”
Como se percebe, Mestre João descera em terra para medir com o astrolábio a altura do sol, para saber em que latitude a armada de Cabral se localizava.
E o seu texto oferece um dos mais ricos informes acerca do emprego dos instrumentos da ciência náutica no alvorecer da idade moderna: o uso do astrolábio
náutico, adaptação portuguesa a partir do antigo astrolábio planisférico, que
serve para determinar a altura dos astros acima do horizonte, com o qual se
calcula a altura do sol ao meio-dia, verificando-se assim a distância entre o
ponto de partida e o lugar onde se encontra o navio. A expressão “manifesto
na Esfera” deve significar conforme a Esfera ou globo, referindo-se, certamente,
ao que está dito no Tratado da Esfera, do astrônomo e matemático inglês John
15

Segundo os cálculos dos astrônomos Luciano Pereira da Silva e Ronaldo Rogério de Freitas
Mourão a sombra era meridional. No entanto, na leitura que consta dos dois livros de A. Fontoura da
Costa, cometeu-se um lapsus calami, pois ao se fazer a correção na denominação da sombra trocou-se
meridional por austral.
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Halifax of Hollywood, conhecido pelo nome latino de Johannes Sacrobosco,
que teve o seu livro de astronomia editado pela primeira vez em Ferrara, em
1472.
E mestre João reafirma a utilidade do emprego da carta ou mapa geográfico
de navegação junto com o astrolábio para melhor orientar os pilotos em alto-mar. Lembra, porém, que a certeza do emprego correto dos instrumentos
náutico-astronômicos só se dará ao se chegar ao cabo da Boa Esperança. Não
custa recordar que este cabo representa a finisterra da África e foi nomeado
cabo das Tormentas pelo seu descobridor, o navegador Bartolomeu Dias, que
o ultrapassou em sua viagem de 1487-88, deixando os nautas portugueses às
portas da Índia, sendo por isso rebatizado, pelo rei Dom João II, de cabo da
Boa Esperança. Mais adiante na carta aparecem outros instrumentos náuticos
como as “tábuas da Índia”:
“Somente mando a Vossa Alteza como estão situadas as estrelas do (sul),
mas em que grau está cada uma não o pude saber, antes me parece ser impossível, no mar, tomar-se altura de nenhuma estrela, porque eu trabalhei
muito nisso e, por pouco que o navio balance, se erram quatro ou cinco
graus, de modo que se não pode fazer, senão em terra. E quase outro tanto
digo das tábuas da Índia, que se não podem tomar com elas senão com muitíssimo trabalho, que, se Vossa Alteza soubesse como desconcertavam todos nas polegadas, riria disto mais que do astrolábio (...)”
O emprego por mestre João das “tábuas da Índia” ou kamals, instrumento de
origem árabe, levado a Portugal por Vasco da Gama no retorno de sua primeira viagem à Índia, destinado a medir a altura das estrelas, de forma triangular,
constituído de três réguas para calcular por polegadas a distância dos pólos,
demonstra que a troca cultural entre Ocidente e Oriente devido às viagens marítimas estava em pleno desenvolvimento.
A esses instrumentos da ciência náutica o médico e astrônomo do rei
cita ainda, para o apoio à navegação nos oceanos, o quadrante, também utili-
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zado para determinar a medida da altura dos astros sobre o horizonte:
“Para o mar, melhor é dirigir-se pela altura do sol, que não por nenhuma
estrela; e melhor com astrolábio, que não com quadrante nem com outro nenhum instrumento.” Essa afirmação de mestre João foi confirmada cerca
de quinhentos anos depois por José Manuel Malhão Pereira ao utilizar
numa viagem marítima, a bordo do navio Sagres, o astrolábio e o quadrante: “As experiências efectuadas permitem-nos concluir que o astrolábio é o
melhor instrumento para observação do Sol e que o quadrante pode ser muito útil para observar de noite a estrela polar, ou qualquer outra estrela na
sua passagem meridiana. Este instrumento é no entanto muito afectado
pelo balanço e pelo vento.”16 Afirmação que coincide com a do astrônomo
quinhentista que tanto reclamava da movimentação do navio que o fazia
errar nos cálculos das polegadas.
As primeiras observações astronômicas realizadas em território brasileiro,
reveladas em um documento que é, ao mesmo tempo, científico e informativo,
vêm sendo destacadas na história da astronomia brasileira.17 Pois a carta de
mestre João é o único texto escrito durante a semana em que a frota ficou ancorada na atual baía Cabrália que contém um esboço descritivo das estrelas do
céu brasileiro, incluindo um desenho ilustrativo da constelação do Cruzeiro
do Sul, que figura como emblema da bandeira do Brasil. Eis a identificação do
Cruzeiro do Sul:
“Tornando, Senhor, ao propósito, estas Guardas nunca se escondem, antes sempre andam ao derredor sobre o horizonte, e ainda estou em dúvida
que não sei qual de aquelas duas mais baixas seja o pólo antártico; e estas estrelas, principalmente as da Cruz, são grandes quase como as do Carro; e a
estrela do pólo antártico, ou Sul, é pequena como a do Norte e muito clara,
e a estrela que está em cima de toda a Cruz é muito pequena.”
16

PEREIRA José Manuel Malhão. Mare Liberum, 7, 1994, pp. 165-183.
MORAIS, Abraão de e SZULC, Abraham. A Astronomia no Brasil. In: AZEVEDO, Fernando de.
As Ciências no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994, V. I, p. 99-189.
17
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Para utilizar uma expressão de Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, podemos ver “nessa primeira cartografia celeste realizada à vista desarmada”18 que
mestre João identifica as Guardas, formadas pelas estrelas Alfa e Gama da
constelação do Cruzeiro do Sul, cujo alinhamento fornece a direção do pólo
celeste sul. E, sobretudo, registra e denomina pela primeira vez Cruz a constelação do hoje tão conhecido Cruzeiro do Sul. Esse conjunto de estrelas brilhantes do hemisfério austral, formado pelas estrelas Alfa, Beta, Gama e Delta,
além de uma quinta estrela de menor magnitude, Epsilon Crucis, também conhecida como Intrusa ou Intrometida, pode ser visto a olho nu em nosso hemisfério.
No entanto, não se deve esquecer que a primeira referência ao Cruzeiro do
Sul se deve ao navegador italiano Alvise Cadamosto, mercador veneziano que
no século XV viajou ao longo da costa ocidental africana a serviço do Infante
D. Henrique. Porém, como lembra Alessandra Mauro, foi uma “primeira e
confusa observação”.19 Daí poder dizer-se, com Luciano Pereira da Silva, que
“os navegadores portugueses destacaram este grupo estelar, fruto da sua observação direta, reconhecendo-o de precioso valor para a navegação, e fizeram
dele uma constelação nova.”20
A revelação astronômica da constelação do Cruzeiro do Sul a partir do
céu brasileiro confirma a perfeita união entre o conhecimento científico e a
experiência técnica utilizados nas descobertas marítimas lusitanas. Esse pioneirismo é destacado no Tratado em Defesa da Carta de Marear, do grande matemático Pedro Nunes, o principal especialista português de cosmografia no
18

MOURÃO, Ronaldo Rogério de Freitas. A Astronomia na Época dos Descobrimentos. Rio de Janeiro:
Lacerda, 2000, p. 127.
19
MAURO, Alessandra. O “Carro do Austro” de Alvise da Ca’ da Mosto: Observações Astronômicas e Fortuna
Editorial. Coimbra: Separata da Revista da Universidade de Coimbra, 1988, pp. 463-475.
20
SILVA, Luciano Pereira da. Mestre João. In: Obras Completas. Lisboa: Agência Geral das Colônias, 3
volumes, 1943-1946. Vol. II, p. 344, 1945. Existem vários estudos dedicados a Mestre João
dispersos nos três volumes da sua obra completa. Principalmente Vol. III, páginas 363-366, onde se
encontra o artigo “O Cruzeiro do Sul”, que é, de certo modo, uma síntese dos trabalhos sobre o
astrônomo.
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século XVI: “Os portugueses ousaram cometer o grande oceano. Entraram
por ele sem nenhum receio. Descobriram novas ilhas, novas terras, novos
mares, novos povos e, o que mais é: novo céu, novas estrelas.” Por isso, estas
duas páginas da sua breve correspondência permitem situar mestre João
como o primeiro narrador do céu austral, ao descrever e denominar Cruz a
constelação do Cruzeiro do Sul.
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Ficção brasileira
contemporânea e
sociedade: notas
sobre o debate
J o ão R o b e r t o M a ia
Resumo: Este artigo destaca algumas intervenções no debate sobre a ficção brasileira recente – aquela que foi produzida nos últimos quarenta anos –, priorizando as relações entre literatura e sociedade brasileira.
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A

tarefa de sondar os caminhos seguidos pela ficção brasileira
contemporânea, em perspectiva que a situe processualmente
no conjunto da produção ficcional que entra em cena após o início
da ditadura militar, não se pode furtar a discutir o momento político
da década de 1960, marcado pelo debate sobre o imperialismo, os
nacionalismos de direita e de esquerda, as ilusões de certo projeto
desenvolvimentista, o golpe militar, a censura, a modernização autoritária, etc. Trata-se de um conjunto de questões que, com o prosse-
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guimento do regime ditatorial em suas diferentes fases até meados dos anos
1980, afetou decisivamente a literatura que foi produzida nas últimas décadas.
De modo sumário, em razão de sua abrangência, tais questões serão revisitadas
neste artigo. Meu propósito é o de destacar momentos significativos do debate
sobre as relações entre ficção brasileira recente (considero como tal a que foi
produzida nos últimos quarenta anos) e o processo social do país.
A persistência das ilusões nacionalistas, anteriores e posteriores à constituição dos governos militares, é matéria importante para, entre outras coisas,
assinalar a força da melhor ficção pós-64 em sua tarefa de confrontar posturas do nacionalismo que já eram, àquela altura, peças da engrenagem ideológica do regime. Assim, faz-se necessário remontar a uma discussão que marcava presença no panorama político e intelectual brasileiro anterior à ditadura. Estava em jogo uma estratégia de emancipação do país em defesa da qual
o Partido Comunista – que ao mesmo tempo fazia finca-pé no antiimperialismo e debilitava-se no terreno da luta de classes – buscava aliança com um
setor da burguesia nacional e dava as mãos ao populismo nacionalista então
dominante. A união de esforços – idealmente fundada na resistência ao capital estrangeiro, no desenvolvimento industrial próprio e na necessidade da
reforma agrária – teria como alvo o imperialismo e as forças sociais internas que o sustentavam. Desatrelar o país da órbita da hegemonia norteamericana era o passo fundamental para a superação do atraso nacional. Em
conseqüência, a desativação dos padrões da cultura americanizada, correspondente àquela presença hegemônica, representava, para os partidários do
“nacional por subtração”, o alvorecer da cultura brasileira autêntica. A cobertura patriótica da estratégia empanava a compreensão das articulações de
interesses sociais graúdos que não se encaixavam nos propósitos e correlações de forças defendidos pela esquerda e pelo populismo. Para estes, o problema estava sobretudo no exterior e na fração antinacional das classes dominantes. No entanto, se devidamente consideradas, as questões internas de
dominação de classe revelariam, como revelaram, que as dificuldades para o
projeto nacionalista eram bem maiores do que supunham seus defensores.
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Aliar-se à burguesia industrial, nacional e avançada, contra o setor agrário,
vinculado ao imperialismo e que representava a perpetuação do subdesenvolvimento, nisto consistia a aposta do nacionalismo, baseada numa visão
dualista alheia às afinidades decisivas entre os diferentes setores das classes
dominantes. Com o golpe militar de 64 ficou clara a inconsistência de tais
concepções dualistas. No plano interno, verificou-se a aliança do setor dito
moderno (o da burguesia industrial) com o setor tradicional (o latifúndio),
diante da ameaça a seus interesses imediatos comuns. No plano das relações
econômicas externas, a burguesia local se articulava aos grupos multinacionais (Schwarz, 1978, p. 61-92; Schwarz, 1997, p. 29-48). Entretanto, o
projeto modernizador dos governos militares, posto em prática, recompôs o
nacionalismo com a face da direita: o objetivo dos generais de transformar o
Brasil em grande potência, o qual também deu com os burros n’água, sem
prejuízo dos avanços do projeto de modernização conservadora.
Dentro desse quadro, uma das forças da ficção pós-64 está na postura contraideológica, a qual não se compagina com o programa modernizador em curso,
desmonta o discurso oficialista acerca do “Brasil grande”, distancia-se, em
suma, do viés patriótico, àquela altura já bem ajustado à feição da direita instalada no poder. Entre tantos outros exemplos, lembro a afiada sátira sociopolítica de um romance da década de 70, Pilatos, de Carlos Heitor Cony, que demonstrava que as maravilhas do Milagre brasileiro, esteio do “país que vai pra
frente”, não eram capazes de resistir a umas boas páginas de crítica acerba da
vida urbana no Brasil da época. Outro bom exemplo é um livro de Ignácio de
Loyola Brandão, do início da década de 80, cujo título, com certa aparência de
mandamento bíblico, é uma paródia de um poema de Olavo Bilac, no qual o
poeta parnasiano exaltava a grandeza nacional: Não Verás País Nenhum. A ironia,
o funcionamento paródico do título, a inanidade e absurdo de um projeto
grandioso posto em prática pelo governo (um enorme galpão destinado a proteger a população do sol inclemente) são elementos com que o romance toma
em veia crítica o ufanismo oficialista, o absurdo das obras faraônicas, a falsa
preocupação com o bem-estar nacional e o Brasil, “país do futuro” – “um dos
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mitos fundadores de uma nacionalidade periférica” como a nossa, segundo a
formulação do filósofo Paulo Arantes1 (Arantes, 2001, p. 291).
Por outro ângulo, lembremos que no início dos anos 60 as bandeiras defendidas pela esquerda populista não eram aceitas por todas as esferas que pensavam o desenvolvimento nacional fora do esquadro do conservadorismo. Foi
avançando um modo de ver segundo o qual o dualismo burguesia progressista-setor agrário atrasado ou forças nacionais-poder imperialista significava
grande déficit de compreensão histórica. Outro modo de entender a polarização de classes era decisivo, segundo alguns dos quadros à esquerda, para refletir sobre o país e fazer com que este passasse a ocupar lugar diferente no sistema de relações internacionais, superando sujeições próprias do subdesenvolvimento, diminuindo as injustiças sociais. Impunha-se a largueza de vistas que o
marxismo pode proporcionar. A aplicação desastrosa que dele fez o Partido
Comunista não deixava dúvida de que o problema era o modo de usá-lo.
Em ambiência ditatorial, o ponto de vista de esquerda manteve-se vigoroso,
criticamente afiado em vários domínios da vida cultural no Brasil. Surpreendentemente, houve “relativa hegemonia cultural da esquerda no país” durante
os primeiros anos da ditadura militar, sendo esse o traço mais ostensivo do panorama cultural brasileiro no período até 68 (Schwarz, 1978, p. 61-66). As
razões de tal hegemonia foram bem explicadas por Schwarz, Flora Süssekind,
Malcolm Silverman, e meu interesse em retomar sumariamente as explicações
desses ensaístas visa a afirmar a persistência da visão de esquerda e da postura
engajada, como forças estratégicas de resistência, na ficção pós-642.
Quanto à produção cultural centrada no ideário esquerdista, se o governo
Castelo Branco não lhe negou espaço de circulação, garantindo-lhe liberdade
surpreendente, tratou, porém, de limitar seu alcance. O ponto nodal dessa estratégia era circunscrever a difusão ideológica aos círculos dos já convertidos,
era não permitir que o trabalho artístico e intelectual de esquerda tivesse au1

Para a discussão dos dois romances citados no conjunto da ficção brasileira pós-64, ver Silverman
(2000, pp. 337-340; 362-363).
2
Além dos textos já citados de Schwarz e Silverman, ver Süssekind, 1985.
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diência ampla (o que talvez dificulte pensar em hegemonia, mesmo relativa,
como quer Schwarz). Isso significava ampliar o fosso entre parte do movimento cultural e as camadas populares. Essa situação mantém-se até 1968, ano em
que entra em cena o AI-5, quando a conjuntura é outra, cujo exame não é possível fazer aqui (Schwarz, 1978, pp. 62-63).
Enfocando agora a literatura, digamos que ela não esteve entre os alvos
principais da atuação da censura em razão de seu minguado alcance junto ao
público em país de leitores escassos. Era muito mais proveitoso aos censores o
controle, com maior rigor, sobre outros meios de difusão cultural de mais forte apelo popular. Assim, a prosa de ficção engajada permaneceu com alguma
liberdade, cumprindo seu papel de ser uma força, ainda que em âmbito modesto, a se bater contra o arbítrio, a afirmar posturas críticas impossíveis de se sustentarem em outros meios. Claro que não se pode subestimar a atuação da censura – muitos livros foram proibidos. Os escritores não puderam desconsiderar possíveis restrições a seu trabalho. Verificam-se a tática do despiste e outros cuidados em romances marcadamente políticos: a opção por situar a ação
no exterior, como no livro de Érico Veríssimo O Senhor Embaixador (1965), e a
opção por não aludir diretamente à ditadura militar brasileira no romance Pessach: a Travessia (1967), de Carlos Heitor Cony, são bons exemplos (Silverman,
2000, p. 420-421). Evidentemente, o AI-5 é um marco nesse processo e após
sua efetivação há maior tendência do romance à camuflagem pela via do mito,
da alegoria, da fábula ou à crítica sutil pela via da introspecção (Silverman,
2000, p. 423-424). Anote ainda que a partir de 1975, período em que se verifica certo boom editorial no país e a autocensura dos media já estava bem estabelecida, tornaram-se mais rigorosas as restrições aos livros (Süssekind, 1985, p.
20-21). Outro sintoma da opressão política daquele momento, do ressaibo
pela derrota da resistência ao arbítrio, bem como da dificuldade de lidar com
as barreiras impostas, está no surgimento, pelo início da década de 70, de um
tipo de romance que se volta para os impasses do escritor, dividido entre a literatura e a política, para os malogros da esquerda e as desilusões quanto à viabilidade dos rumos da revolução social, pondo em pauta as dificuldades corres-

147

Joã o Ro berto Mai a

pondentes ao ideal do escritor engajado: Os Novos (1971), de Luiz Vilela, e Bar
Don Juan (1971), de Antonio Callado, estão entre os mais representativos desse “romance desiludido”, como o chamou Renato Franco (Franco, s/d). Contudo, relativamente a outras esferas da vida cultural, foi maior o espaço em que
a literatura pôde atuar, inclusive para fazer autocrítica, ou melhor, para dimensionar, em circunstância, como nos dois romances que acabei de citar, os limites da atuação no front da cultura, da posição intelectual, desativando, nos momentos fortes, voluntarismos de esquerda, idealizações do engajamento.
Esse compromisso crítico da obra de ficção, que se volta para o autoquestionamento, foi mantido por alguns dos mais importantes romances de meados
do decênio de 70, já em contexto que se avizinhava da abertura do regime,
como A Festa, de Ivan Ângelo, Quatro-olhos, de Renato Pompeu, e Armadilha para
Lamartine, de Carlos Sussekind, todos de 1976. Nesses livros, a crítica ao momento político está em linha com a reflexão sobre a condição e o alcance do
romance em contexto alicerçado no autoritarismo e na expansão da indústria
cultural, ou seja, em solo histórico que lhe é adverso (Franco, s/d).
Vejamos agora algumas das características gerais da ficção pós-64, situando-a num quadro que se estende às décadas de 70, 80 e 90.
Volto ao professor norte-americano Malcolm Silverman, que estudou, com
foco na produção ficcional do período de vigência do regime militar, uma ampla produção romanesca, com base numa tipologia de romances que se aproximam e se distinguem em função de opções temáticas e recursos formais. Um
dos tipos é o romance jornalístico ou romance-reportagem, o qual, como indica a denominação, exerceu efetivamente função parajornalística, cobrindo de
certa forma o espaço vazio imposto pela censura à imprensa. Em razão disso, a
qualidade estética não constitui o norte para a escrita desse romance, nutrido
pelo enfoque imediato da realidade, pelo empenho documental. O memorialismo, um forte veio das letras brasileiras, marcou presença no romance memorial que emerge com o fim da censura no Brasil após 1978, proporcionando
uma perspectiva autobiográfica (em alguns casos, afinada com o depoimento
quase factual, em outros, com maior nível de elaboração literária) de quem en-
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frentou a repressão do regime ou de quem estava do outro lado, como agente
do aparelho repressivo do Estado. Há o romance da massificação, que aponta,
em perspectivas e lugares sociais diversos, a escalada de nossa barbárie urbana,
própria de nosso capitalismo periférico. Entre mais alguns tipos de romance
estudados, é possível identificar certa ficção que se situa em face das dificuldades do momento político pós-64 e tem afinidades com uma tradição central
da literatura brasileira, o regionalismo, sem prejuízo de seus traços característicos que a distinguem de outros momentos representativos dessa tradição. Um
dos principais nomes da tendência regionalista é João Ubaldo Ribeiro, cuja
ficção está vinculada a duas vertentes do regionalismo brasileiro: a do romance
social dos decênios de 30 e 40, aderente à temática e à localização nordestinas;
e a outra que, nutrida de recursos da ordem do mítico, está enraizada principalmente na produção de Guimarães Rosa, não obstante as inegáveis diferenças entre Rosa e Ubaldo e o lugar à parte do grande escritor mineiro na tradição regionalista. Na obra de Ubaldo, a primeira vertente está representada
principalmente por aquele que é, a meu ver, seu melhor livro: Sargento Getúlio. A
história do militar que, nos anos 50, é encarregado de levar um prisioneiro político da Bahia a Sergipe, e não entende a mudança política, ideológica e social
que ocorre ao seu redor, expõe a tensão entre o novo e o velho, o rural e o urbano (problematizando cada um dos pólos), e pode ser lida não apenas como
crítica à sobrevivência do coronelismo nordestino, mas à intransigência, em
termos alegóricos, da mentalidade militar brasileira (num livro escrito num
momento de dureza da repressão e da censura, 1971). A outra vertente regionalista está representada sobretudo por Viva o Povo Brasileiro (1984) (Silverman,
2000, pp. 210-211; Pinto, 2004, pp. 112-113).
No balanço final, uma conclusão de Silverman sinaliza o engaste dos ficcionistas mais críticos à situação do país após o golpe militar no legado do romance social das décadas de 30 e 40, o qual também foi produzido, em parte,
em contexto ditatorial (Silverman, 2000, p. 417). Acrescentemos que um dos
traços diferenciais da literatura pós-64 em relação à grande parte do realismo
da primeira metade do século XX está na ambiência marcadamente urbana dos
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enredos, o que lhe permitiu pôr em relevo questões referentes a categorias sociais urbanas, a camadas médias urbanas. Além disso, o romance de nossos anos
de chumbo contribuiu significativamente para a crítica do poder político e do
autoritarismo que se quer identificar com a defesa dos interesses nacionais.
Além de ressaltar a pluralidade que há no decênio de 70, a coexistência de
técnicas de composição diversas, a mescla de formas e gêneros literários, os recursos de fatura tributários do jornalismo, da cultura de massas, etc., Antonio
Candido cunhou uma expressão, muito precisa e que se tornou recorrente,
para caracterizar um filão importante de nossa literatura das últimas décadas:
“realismo feroz”. João Antônio e Rubem Fonseca são identificados pelo crítico como os prováveis impulsionadores dessa tendência, cuja forte presença na
ficção nacional recente fez com que um outro crítico, Alfredo Bosi, a estendesse até os anos 90, identificando-a com o que chamou de “estilo de narrar brutal” ou “estilo brutalista” (Candido, 1989, p. 211; Bosi, s/d, p. 18).
Sem dúvida, a literatura de Rubem Fonseca é aquela que mais alimenta o
“realismo feroz” e o torna uma das fontes principais para as letras brasileiras
em nossos dias. Registro que, a meu ver, é fundamentada uma crítica que se faz
à obra do autor mineiro radicado no Rio, segundo a qual a exposição crua da
violência, distante da perquirição problematizada das relações que geram e reproduzem cotidianamente a brutalidade, acaba por simplificar os ricos e os
marginalizados. Em suma, há déficit de força crítica na representação da violência e das clivagens de classe que a cevam. Mas essa restrição não dá conta de
tudo. Por outro ângulo, lembremos que, sobretudo nos contos de Fonseca, os
quais compõem um diagnóstico de quatro décadas, as ações brutais que se dão
no dia-a-dia de uma metrópole situada na periferia do capitalismo (o Rio de
Janeiro) são narradas em “linguagem quase de relatório” (Lafetá, 2004, p.
388), num “tom isento de patético” (Schnaiderman, s/d), e esse procedimento, ao normalizar a ferocidade, ao expor a banalização extrema da morte em
circunstâncias de barbárie, tem propósito crítico, em certa medida. A incorporação no próprio procedimento narrativo de um dos sintomas do problema,
cada vez mais vivo – a perda progressiva da capacidade de sensibilização com
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os aspectos tenebrosos de nosso cotidiano –, é um modo crítico de situar a
questão da violência urbana, apesar da limitação apontada, que tira muito, por
outro prisma, do poder de problematização do universo ficcional fonsequiano. Diga-se ainda que a violência de muitos dos episódios narrados e a técnica
narrativa dos primeiros livros de contos do autor têm hoje uma atualidade
maior do que na época em que foram publicados, nas décadas de 60 e 70. Posteriormente, as transformações da estrutura social brasileira promoveram o
avanço da barbárie e tornaram a brutalidade elemento do cotidiano, que é vivida como ameaçadora mas dificilmente escandaliza (salvo quando atinge os
brancos de classe média alta). Ou seja, o curso das coisas na vida coletiva está
mais bem ajustado, desgraçadamente, à exposição fria da violência que há em
narrativas de Fonseca.
Manuel da Costa Pinto apontou que o “estilo brutalista” de Rubem Fonseca talvez esteja mais presente nos contos, nos quais não há somente banditismo, mas também um olhar sobre a vida dos desvalidos, das “pequenas criaturas” – esta narrativa curta é uma referência forte para autores contemporâneos
como Marçal Aquino e Fernando Bonassi –, ao passo que nos romances há
uma relação de empatia com os personagens e com o mundo da criminalidade,
que se distancia do “realismo feroz”, na medida em que torna a violência sedutora – relação que está muito presente também, em plano literário mais fraco,
nos enredos policiais de Patrícia Melo (Pinto, 2004, p. 90-92).
Como é compreensível, após os anos de chumbo, o romance de meados dos
anos 80 e o dos anos 90 não estará mais marcado tão fortemente pela resistência política e ideológica, a qual constituiu um dos traços predominantes do romance durante a ditadura. Essa constatação não significa desconsiderar a força
crítica da produção ficcional recente, mas reconhecer que seu foco muda, diante do novo panorama histórico, e passa a estar, em parte, nas mazelas e problemas estruturais da sociedade brasileira, muitos dos quais agravados pelo regime militar.
Um tipo de romance com muito destaque no presente é aquele que se volta
para nossas fraturas sociais, a vida apartada dos pobres, a barbárie bem instala-
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da no cotidiano brasileiro, os resultados catastróficos, enfim, de nossa modernização conservadora. Um ponto comum a vários autores que se incluem nessa
vertente da ficção atual é a “consciência pessimista da história”, que não corrobora “esperanças de emancipação política e social” (Bolle, 1994, p. 35). Talvez aqui possamos falar em captação literária de uma situação de desagregação
social, de precarização das condições de vida para a maioria no Brasil, que só
pode levar a uma hipertrofia daquela “consciência catastrófica do subdesenvolvimento”, situada por Antonio Candido a partir dos anos 50 (Candido,
1989, p. 140-62).
Ao apresentar um panorama de nossa literatura contemporânea, baseado no
enfoque de um bom número de poetas e prosadores, Manuel da Costa Pinto
expõe alguns dos traços principais da ficção brasileira de nossos dias: centramento em solo urbano e conseqüente urbanização do imaginário, certa afinidade temática que permite aproximar alguns nomes, visibilidade dada a lugares inóspitos marcados pela violência e pelo desamparo social, consciência do
isolamento e da vulnerabilidade do sujeito moderno em ambiência urbana, desenraizamento proporcionado pela cidade (Pinto, 2004, p. 82-83).
Essas são algumas das questões que têm cevado o debate sobre autores às
vezes identificados pelo rótulo polêmico e ainda incerto de “Geração 90”. São
necessárias algumas observações a respeito de dois pontos desse debate. O intento da prosa contemporânea de situar-se decididamente em face da degradação das condições da vida social no Brasil de hoje, que sustenta a coesão temática entre muitos escritores, tem reposto a crítica a respeito do caráter documental, do naturalismo, que já foi apontado como um dos traços mais presentes na tradição literária brasileira, o qual seria visível hoje pela vigência de uma
espécie de “submissão à realidade”, segundo a expressão de um dos nomes da
nova geração, Bernardo Carvalho3. Entretanto, a meu ver, é justamente esse
corpo-a-corpo da literatura com as matérias sociais e políticas do momento
3

Ver debate entre Bernardo Carvalho, Luiz Ruffato, Milton Hatoum e Marçal Aquino na Folha de S.
Paulo, 26/07/2003, p. E1.
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que dá vigor à prosa de ficção nos seus melhores exemplos, os quais não podem ser reduzidos, salvo por parti pris, ao domínio do infra-estético. Claro que
há resultados artísticos diferentes, muitos dos quais deixam a desejar, mas é
preciso distinguir, evitando generalidades na apreciação crítica. O outro ponto
a assinalar no debate é o diversificado conjunto de pontos de vista sobre aspectos vários da vida brasileira, a captação de nossas diferenças em amplitude talvez inédita na literatura nacional, sem prejuízo de uma afinidade de preocupações muito viva entre grupos de escritores. Para citar alguns poucos nomes,
lembremos as transformações do proletariado brasileiro desde a década de 50
e os efeitos catastróficos da modernização incompleta, precária da cidade provinciana, de que já não se pode escapar para a alternativa da vida rural na ficção
de Luiz Rufatto; os dramas da classe média alta em Bernardo Ajzenberg ou os
da classe média em ascensão em João Anzanello Carrascoza; a atenção de Ivana
Leite voltada para a mulher oprimida; a dureza da vida na periferia de São Paulo na obra de Fernando Bonassi, etc. No entanto, faço a ressalva de que não se
trata de assumir aqui uma postura de consumidor satisfeito com uma diversidade que, em alguns casos, pode ser ilusória, de rótulo.
Diga-se que essa representação literária multifacetada da realidade brasileira, nos seus momentos fortes, com a dureza do diagnóstico que lhe está no cerne, talvez torne pertinente repor a reflexão sobre a identidade nacional, cuja
força no século passado, principalmente a partir do Modernismo, é bem conhecida de todos os que estudam a cultura brasileira. Essa questão pode ser retomada agora, do ângulo da literatura atual, sem ilusões, longe de qualquer obsessão identitária, com olhar crítico ajustado à persistência da iniqüidade nas
nossas relações de classe, ao malogro dos projetos de integração social do país,
ao problema, para falar como Celso Furtado, da construção nacional interrompida ou ameaçada, isto é, da inviabilização do país como projeto nacional
que está no horizonte (Furtado, 1992). Penso que há interesse crítico substantivo em colocar à prova, nessas circunstâncias que impõem dificuldades colossais à formação nacional, a postulação segundo a qual “o sistema literário
nacional parece um repositório de forças em desagregação”, “um dos espaços
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onde podemos sentir o que está se decompondo”, (Schwarz, 1999, pp.
57-58). Assim, ainda a partir de observações de Roberto Schwarz, podemos
argumentar que, do ponto de vista dos modernistas, a identidade nacional é inseparável do esforço de incorporar à cultura a experiência negra, popular, “das
regiões afastadas”, o que constitui claramente um propósito progressista “de
integrar, (...) de dar direito de cidade a pedaços excluídos da cultura”. Posteriormente, no período desenvolvimentista, a identidade ganhou um forte acento
nacionalista, banhado de antiimperialismo e que muitas vezes pagava tributo
ao “nacional por subtração”. Como vimos, eram ilusões do nacionalismo populista, que não colocava o foco nos mecanismos internos de dominação, de
opressão de classe. Apesar de suas fraquezas, esse nacionalismo deu continuidade, à sua maneira ilusória, à defesa de um projeto de integração nacional. A
identidade nacional hoje, tornada questão sem fundamento para os atualizados da globalização, pode ser reposta pelo ângulo crítico que a coloca sobre
outros trilhos, ao considerá-la relativamente à situação dos sem-posses, dos
marginalizados num contexto em que a dissociação das partes da nação está à
vista, tirando do horizonte, ou dificultando muito, a idéia e o ideal de formação nacional; perspectiva que tem marcado presença, com resultados variados,
não apenas na literatura, mas também em outras esferas da produção cultural
contemporânea no Brasil, principalmente no cinema. Desse modo, se já nos
melhores momentos do Modernismo é possível identificar uma compreensão
não homogeneizadora da identidade, que não a reduz a um todo indiviso infundado, a uma substância ou entidade, o enfoque conseqüente, hoje, exige o
tratamento materialista do problema, para o qual o peso da estrutura de classes
brasileira tem lugar central no debate4. Desse ângulo, em vez de identidade,
talvez seja mais adequado falar de matéria brasileira, compreendida no plano
da desagregação em curso e de nossa posição relativa na nova ordem capitalista
mundial. Para aqueles que se situam na tradição da crítica literária materialista,
esse debate é fundamental.
4

Ver a intervenção de Roberto Schwarz no debate sobre literatura e identidade nacional, na qual me
baseio em parte e da qual retiro citações. Remate de Males 14, pp. 61-62, 1996.
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Para terminar, farei algumas referências sumárias a três romances publicados na década de 90 que, por caminhos diferentes, colocam energicamente em
questão a experiência brasileira, em perspectiva histórica, enfocando lugares
sociais diversos.
Em Benjamim, de Chico Buarque, livro publicado em 1995, a sondagem minuciosa do drama individual de Benjamim Zambraia está decisivamente entrelaçada ao questionamento, que se dá pela própria trajetória do personagem
principal, de aspectos sociais e políticos do Brasil, em plano histórico recente,
que vai dos anos 60 aos 90. Na pauta dos assuntos que expõem rumos da vida
brasileira nas últimas décadas, e que o romance coloca em causa, está o papel
desempenhado pela maior parte dos setores da classe média: sua passividade
cúmplice em relação à escalada repressiva da ditadura militar e sua condição de
uma das vítimas da violência urbana fora de controle dos últimos tempos, pela
qual é também responsável em função de seu comportamento omisso, de sua
aprovação tácita das condições políticas que explicam muito a situação a que a
sociedade chegou nos dias atuais. Pois, como se sabe, nossos anos de chumbo
não só agravaram as desigualdades sociais como deformaram, pelas estratégias
da repressão, os quadros da polícia, cuja brutalidade é similar ao do banditismo e um dos ingredientes da barbárie cotidiana (Ridenti, 1999, p. 167-200).
A exemplo de Benjamim, os vínculos entre catástrofes pessoais e os caminhos
(e descaminhos) trilhados pelo país são centrais em Resumo de Ana (1998), de
Modesto Carone. No entanto, quanto a esse aspecto comum, uma das diferenças fundamentais está nos lugares sociais enfocados. Nas duas partes que compõem o livro de Carone, trata-se da experiência do pobre: a história de duas
mulheres, mãe e filha, Ana e Lazinha, numa delas, e a de outro membro da
mesma família, o filho de Ana, Ciro, na outra parte. São histórias que estão sob
o signo da ruína da existência, alicerçadas numa situação de classe que lhes é
comum, não obstante as diferenças fundamentais relativas ao momento de débâcle familiar e à experiência histórico-social, as quais explicam a vida danificada de Ciro, desde o início até o enterro em cova errada. Entre o nascimento da
mãe e a morte do filho, a passagem do tempo histórico, no Brasil e no mundo,
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vai sendo pontuada, aludida (a crise de 29, a II Guerra Mundial, os tempos de
Getúlio Vargas e os governos militares a partir de 64), ao mesmo tempo em
que se tonificam os liames sutis entre aqueles destinos individuais e o curso da
História, perspectivada, assim, do ângulo dos anônimos. A sutileza crítica do
livro deve-se, entre outras coisas, ao “tom protocolar” que favorece o distanciamento do narrador, sobre o qual falou o próprio autor, lembrando que a atitude distanciada constitui um traço da escrita literária moderna, e no seu caso a
referência mais específica daquele tom é Franz Kafka – como se sabe, Carone é
tradutor e grande estudioso da obra kafkiana. Isso faz com que o livro não derrape no sentimentalismo ou na condescendência, não chancele a postura piedosa ou a posição de quem olha de cima, desativando portanto o travo de superioridade classista5. Sem atenuações e preconceitos dessa ordem, Resumo de
Ana expõe trajetórias marcadas pela desintegração de ordem pessoal, familiar,
econômica, de classe, constituindo um exemplo forte de como a literatura
pode situar, com alto rendimento estético e crítico, a experiência contemporânea de decomposição, de desagregação, que se aviva nas condições da periferia
do capitalismo.
Por fim, um romance de grande e justa repercussão, Cidade de Deus (1997),
de Paulo Lins. Trata-se de um livro que forma conjunto, não obstante suas diferenças, com outros livros que, pela imbricação do testemunhal e do ficcional,
põem o foco na imensa parcela da população cuja existência foi sendo, cada
vez mais, marginalizada, apartada, literalmente encarcerada em razão dos rumos tortuosos da modernização do país, tais como Capão Redondo, de Ferréz, representante destacado da chamada “literatura marginal”, e as narrativas do
cárcere, escritas por detentos e ex-detentos. O romance de Lins, escritor nascido na Cidade de Deus, expõe o processo de transformação da favela, onde a
prática de pequenos crimes evolui para o morticínio cotidiano, em escala ampla, vinculado ao tráfico de drogas. A crítica já anotou que uma das principais
5

Ver entrevista concedida por Modesto Carone à revista Rodapé: crítica de literatura brasileira contemporânea
1, pp. 185-206, 2001.

156

Fi c ç ão brasi lei ra c o ntemp o r â n e a e s o c i e da de

forças do livro está na opção de ver a expansão da criminalidade de um ponto
de vista interno ao mundo do crime, o ponto de vista dos bandidos, sem adesão a estes, o que não dá margem para as atenuações da perspectiva moralista,
nem para amenizações das ações bárbaras. E também já foi ressaltado que a
concentração da narrativa no espaço circunscrito da favela é, na verdade, uma
das chaves de seu alcance crítico, na medida em que estampa, por um lado, o
aprisionamento daquela população no seu universo de horrores, o contraste
entre as ilusões de onipotência dos bandidos e a condição, a que nenhum deles
escapa, de pobres-diabos, e, por outro lado, faz ver que todos os resultados da
miséria expostos ali, nos deserdados quase sempre negros (desnutrição, analfabetismo, etc.), constituem, como sublinhou Roberto Schwarz, “o ponto de
acumulação de todas as injustiças de nossa sociedade” (Schwarz, 1999, p.
167). Assim, na contramão dos que transformam a violência em mais um objeto de consumo, e dos reacionários que pensam que a violência é como um
câncer enraizado nas comunidades pobres, a ser extirpado antes que contamine toda a sociedade, o romance indica que ela é produto da organização social
brasileira, que o mundo à parte do crime faz parte do conjunto da vida social,
historicamente construído, e é assim que tem de ser compreendido.
Abstract: This article highlights some interventions on the discussion
about the recent Brazilian fiction – the one that was produced during the last
forty years – giving priority to the relationships between literature and Brazilian society.
Keywords: Contemporary Brazilian fiction; Literature; Society
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E

m Juiz de Fora nasceram dois dos maiores escritores brasileiros do século: Murilo Mendes1 e Pedro Nava2. O primeiro
consagrou-se como poeta, embora sua prosa original, ágil, fundadora (que ainda não foi devidamente analisada) possa, por si mesma,
lhe dar um lugar privilegiado em nossa literatura. Parco de palavras,
Murilo Mendes na prosa, com o mesmo vezo com que o faz na poesia, usa uma ourivesaria particular e requintadíssima. Pedro Nava, ao
contrário, não economizava palavras e com elas quase sufoca o leitor, deixando-o, muitas vezes, sem respiração. São dois bruxos nascidos às margens do Paraibuna, um trazendo no verbo influências
caudalosas nordestinas, outro detendo-se na aparente parcimônia mi-

*In: Jardim, Rachel e Bueno, Alexei. Num Reino à Beira do Rio: Um Caderno Poético. Juiz de
Fora (MG): FUNALFA Edições, 2004.
1
Murilo Mendes escreve suas memórias abrangendo o período de sua infância,
adolescência e primeira juventude em Juiz de Fora, em A Idade do Serrote, publicado em
1968, pela Editora Sabiá.
2
Pedro Nava, em suas memórias, dá a Juiz de Fora o nome de Desterro, quando cria o
personagem Egon, seu alter ego.
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neira, mineirando palavras de cortante ironia e múltiplos sentidos. Para fazer
esse trabalho, reli toda a obra de ambos. É difícil acreditar que dois escritores deste
porte tenham vivido na mesma cidade (sem, entretanto, terem nela convivido),
tenham nascido ali na mesma época, e que este lugar os tenha “suportado” com
tanta naturalidade, sem se dar conta do “fenômeno” acontecido. E é muito curioso constatar de que forma ambos viam a cidade, de que forma nela se comportavam e eram percebidos por ela. Murilo, nascido em 1901, Nava em 1903. O
primeiro partiu para o Rio de Janeiro e dali para o mundo em 1920. O segundo
foi para o Rio de Janeiro, voltou a Juiz de Fora, mudou-se para Belo Horizonte,
regressou a Juiz de Fora, depois de formado em Medicina para ali clinicar. Fica
difícil estabelecer essa cronologia. Os períodos vividos em Juiz de Fora, os da infância e da meninice, são marcados, de forma diferente, pela dor, pela revolta. Há
belos momentos dessas fases, de descoberta do mundo, de identificação com os
sítios, com as nuvens, com os morros. Nada que se compare com as descrições
maravilhosas que faz, depois, dos poentes de Belo Horizonte, de sua luz, de seus
horizontes e montanhas. Eis como, na infância, via a paisagem que o cercava:
“O que sei é que aquela encosta do morro e a sombra que dele se derramava sobre a chácara de Inhá Luiza ficaram representando o lado noruega
de minha infância. Nunca batido de sol. Sempre no escuro. Todo úmido,
pardo e verde, pardo e escorrendo.”
Mestre em descrever sítios, grande paisagista, criador de uma geografia própria, é parcimonioso com a natureza de sua cidade natal, conspurcada pela presença terrível da avó Inhá Luíza, figura de fundo que minava suas alegrias. Mais
tarde, ao retornar, homem feito, ao burgo, deforma, como um Goya vingador,
todas as figuras humanas, mal descortina os horizontes, mal percebe a cidade.
Detém-se, como médico, na anatomia dos seres, desvia para eles o seu olhar e,
anos depois, de sua pena brotam figuras grotescas, magistralmente descritas.
Ao descrever as memórias desse tempo, narradas por seu alter ego Egon, dá a
Juiz de Fora o nome de Desterro. Foi com os olhos de desterrado que sempre a
olhou, foi com olhos de desterrado que mais tarde se vingou dela, imortalizan160
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do-a contudo. Murilo Mendes, a essa época, já havia se mudado para o Rio de
Janeiro. Egon a ele se refere, dizendo ao amigo Pedro que este precisava conhecê-lo. Isto vai acontecer, nos anos 30, no Rio de Janeiro.
No seu Círio Perfeito, Nava descreve o encontro de Egon e dele próprio com o grupo que o poeta mineiro freqüentava, em parte oriundo de Juiz de Fora. Suas referências a Murilo Mendes são pouco calorosas, pouco afetivas. Não creio que tenha se
identificado muito com a poesia deste, à qual se refere como “versos quase sempre
complexos e permanentemente marcados por um lirismo atormentado, perturbador,
desordenado – a um tempo angélico e demoníaco.” Não terá se detido sobre essa
poesia, muito século XX para o gosto de um escritor tão marcado pelo século X1X?
Sua descrição dos traços físicos de Murilo, de suas formas de expressão corporal, é
notável. Destaco essa frase: “Falava ora quase aos gritos, mas o mais freqüentemente
num tom harmonioso, meio declamatório, expressivo e parecendo os graves dum
violino manejado com o abafador nas cordas.” Como médico, foi chamado por
Murilo para assistir a Ismael Nery no último estágio de sua tuberculose.
Deixa um denso relato da morte deste e da extraordinária conversão de Murilo.
É inacreditável que os dois escritores, nascidos do ventre da mesma cidade, na qual
jamais se aproximaram, tenham vivido juntos aquele momento. Ao ser chamado
para medicar Murilo, aparentemente em estado de choque, Nava percebe que o
que se passava com este não era um problema médico e presencia o exato momento de sua conversão. Fico pensando no jantar de Joyce e Proust, tão inconseqüente
e, mesmo assim, tão citado. Aquele encontro singular de Nava com Murilo, dois
gigantes da literatura, tendo ao fundo o corpo de Ismael Nery, não impressionou
suficientemente os nossos meios literários. Em A Idade do Serrote, Murilo fala de sua
meninice e de sua juventude em Juiz de Fora. Se levarmos em conta a faixa etária
de Nava e Murilo, deveriam ambos morar em Juiz de Fora em parte dessa época.
Nenhum aparentemente se deu conta da existência do outro e o cometa Halley
não pareceu ter maravilhado e sim assombrado Nava (com 7 anos, quando este
apareceu nos céus), em instante algum de sua existência. Murilo vivia na casa, vagamente descrita por ele, no Alto dos Passos (mais tarde a família se mudaria para a
Rua da Imperatriz); Nava teve vários endereços, o principal deles na chácara de
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sua avó, na Rua Direita, 179, também no Alto dos Passos. Ali morou de 1901 a
1907, depois em 1911, até a partida para Belo Horizonte. Quando volta a Juiz de
Fora para clinicar, em 1926, Murilo já se mudara para o Rio. Dentre os meninos
com quem brincara não aparece o nome de Murilo. A cidade descrita por este último é imprecisa, mais território poético do que físico. O futuro poeta e flâneur observava a marcha invisível das coisas. O burgo de Nava é mais concreto, nele acontecem fatos, com dias e hora marcados. Murilo era considerado um ser especial
pela família, mas isso não exclui sua legitimidade dentro do clã. Nava, ao contrário, devia sentir-se uma espécie de outsider nordestino italiano, a perturbar o sotaque
especial de Juiz de Fora, onde todos falavam, com contida elegância, uma linguagem peculiar. Enquanto o primeiro exibe ao leitor, copiosamente, sua genealogia,
o segundo se limita a dizer que era do ramo pobre dos Monteiro de Barros. Alguns
nomes são comuns à juventude dos dois: Lindolfo Gomes, Belmiro Braga, “seu”
Cleuzol (“Seu” Cleuzol, professor de francês de minha mãe, e de Murilo, aparece
na obra de Nava como funcionário de seu pai e, mais tarde, dele próprio). A influência de Belmiro Braga em Murilo, nesta época, fica clara quando se analisa a
coleção de poemas que este escreveu no álbum de minha mãe, justamente na fase
de sua juventude relatada em A Idade do Serrote. No livro, registra o conselho que lhe
dá, então, o trovador mineiro: a poesia devia “regressar ao puro lirismo, às fontes
da simplicidade, à música dos trovadores.” No mesmo capítulo dedicado a Belmiro Braga confessa que, transposta a juventude, temendo que o encanto se rompesse, nunca mais o relera. Belmiro Braga e Lindolfo Gomes constituem pequenos capítulos isolados em A Idade do Serrote. Nava os menciona em suas memórias sem neles se deter muito. Os primos e parentes de Murilo, as beldades por ele descritas
têm nomes e sobrenomes muito diferentes dos de Nava, numa cidade em que todo
mundo era quase parente. Murilo se refere a uma sua prima, beldade de olhos verdes, cor de sua especial preferência, sobretudo em se tratando de olhos. Lembrei-me de que Francisca Bertim, cuja parecença com minha mãe era notória, tinha
também olhos verdes. Tanto Nava quanto Murilo se referem a ela como tipo de
beleza, mas mulatas e negras igualmente faziam parte do mundo erótico de ambos.
A sensualidade dos dois está explícita nos seus textos, e A Idade do Serrote contém um
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capítulo chamado O Tribunal de Vênus. Apesar de sua fixação em anjos, apesar de seu
físico espiritual, o mundo carnal de Murilo era concreto e cenas lúbricas se passavam entre eles e as mulheres de sua entourage.
Nava nada tinha de espiritual no seu corpo pesado e no seu nariz quase africano,
de grossas narinas. Cenas de lubricidade explícita entre ele e as figuras femininas do
seu meio social em Juiz de Fora não são, entretanto, relatadas. O que nos faz supor a
existência de dois mundos diferentes, numa cidade tão pequena como Juiz de Fora,
componentes de uma mesma sociedade fechada. Os seres familiares de Nava não
eram os mesmos de Murilo Mendes, e a Juiz de Fora revelada por eles às vezes parece não ser a mesma. Também as descrições físicas. O Parque Halfeld, por exemplo,
para Murilo “era um parque simbolista até que o descaracterizassem completamente”. Ao me recordar dele como o conheci, e ainda por fotografias tiradas por minhas
tias, vejo-o como Murilo o mostra na A Idade do Serrote:
“o jardim municipal então muito mais belo que hoje, simbolista, fechado, de altas grades, árvores copadas, regatos artificiais e pontes, pavões rodando a cauda, crianças brincando de roda, parasitas, micos, preguiças.”
As narrativas de Nava sobre o parque são extensas, envolvem detalhes jamais
referidos por Murilo. Mas, para mim, a imagem de um parque simbolista é a
que permanece. Eis como Nava o descreve:
“Era realmente um lindo quadrado de vegetação tropical de aléias tortuosas
entre canteiros altos e que por estes, pelas árvores, pelas palmeiras parecia um
pedaço da Quinta da Boa Vista, do Passeio Público, da Praça da República –
levado do Rio para seu subúrbio do Desterro. No primeiro trecho de que falamos o Egon foi olhando a um tempo os canteiros e as construções de que destacava-se o palacete fachadas de tijolinhos do Clarindo Albernaz Bulcão. Ele e
outras construções tinham substituído o renque todo igual de casas geminadas
e baixas por cima das quais apareciam os telhados do sobrado do Barão da
Quaresma a quem todos aqueles lotes tinham pertencido. ...Entre galhos e folhagens e araras coloridas de verde vermelho azul amarelo e de seu grito gutural
– via-se ainda o pitoresco pavilhão da Biblioteca com suas janelas de arco ogival
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e diante dele um repuxo todo colorido das cores cruas em linhas cheias de graça
que o tornavam merecedor de ir para Cnossos e enfeitar o Palácio do Rei Minos... No fundo o cercado de bambus folhas galhos onde sempre havia meninos dos colégios perto, agüentando o tédio das gazetas. Virando e pegando o
terceiro trecho, de frente ao Fórum via-se o ziguezague da ponte de cimento
que ia para a construção chamada ‘choupana’ feita dum traçado de alvenaria e
cimento imitando caramanchão que tivesse sido construído com bambu imperial e recoberto de sapé. Numa das pontas da ponte que era como um Z muito
aberto ela se apoiava num pedregulho artificial dotado de um banco imitando
pedrouços onde se fotografavam todas as moças e a meninada do Desterro... O
médico ficou ali, andando lá pra cá na ponte, parando onde tinha sido retratado... Anos depois ele dizia que ali vira o que havia de mais belo no Desterro e
indignar-se-ia com o que fizeram depois ao lindo jardim.”
“Parque simbolista” diz Murilo, e essa palavra o eterniza. Sobre a Rua Halfeld o poeta faz uma observação mais concreta:
“Escrevo sobre a Rua Halfeld sem situá-la no espaço, ocupando-me somente com as pessoas que a percorrem. Nada a fazer: assim sou eu, ponho sempre
em primeiro plano o homem e a mulher. Direi entretanto que a Rua Halfeld é
uma reta muito comprida, começando às margens do Paraibuna e terminando
além da Academia de Comércio. Nos dois lados levantam-se casas.”
Em Baú de Ossos, assim descreve Nava a Rua Halfeld na época abrangida por
A Idade do Serrote:
“A Rua Halfeld desce como um rio, do morro do Imperador, e vai desaguar na Praça da Estação. Entre sua margem direita e o Alto dos Passos estão a Câmara; o Fórum; a Academia de Comércio, com seus padres; o Stella
Matutina, com suas freiras; a Matriz, com suas irmandades; a Santa Casa de
Misericórdia, com seus provedores; a Cadeia, com seus presos (testemunhas
de Deus – contraste das virtudes do Justo) – toda uma estrutura social bem
pensante e cafardenta que, se pudesse amordaçar a vida e suprimir o sexo, não
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ficaria satisfeita e trataria ainda, como na frase de Rui Barbosa, de forrar de lã
o espaço e caiar a natureza de ocre... Já a margem esquerda da Rua Halfeld
marcava o começo de uma cidade mais alegre, mais livre, mais despreocupada
e mais revolucionária. O Juiz de Fora projetado no trecho da Rua Direita que
se dirigia para as que conduziam a Mariano Procópio era, por força do que
continha, naturalmente oposto e inconscientemente rebelde ao Alto dos
Passos. Nele estavam o Parque Halfeld e o Largo do Riachuelo, onde a escuridão noturna e a solidão favoreciam a pouca vergonha.”
O jovem Murilo nesse tempo passeava pela rua com seu amigo Belmiro Braga, com seu pai e primos, tendo dela uma visão afetiva que deve ter permanecido pelo resto de seus dias. No mesmo capítulo dedicado à Rua Halfeld, encontram-se essas pérolas de Murilo:
“Ai quanta gente descalça! outros de chinelos, já é uma promoção; pensar
que Antonio Gaudí andava de alpercatas pelas ruas de Barcelona; de repente,
com a força de uma interjeição, o nariz do advogado Vitorino... que pretende
falar quatro línguas e não fala nenhuma; ouço as sirenes das fábricas apitando
para o almoço: Juiz de Fora, dizem, antecipou-se a São Paulo em certos pontos da industrialização, conta uma usina hidroelétrica além de muitas fábricas
de tecidos, de cerveja, de móveis, etc, fábricas de pesadelos segundo o poeta
Arnaldo B., inimigo da máquina; não ando lá por dentro, pouquíssimas vezes
entrei numa fábrica, todos os dias entro numa casa comercial, entretanto acho
a indústria mais simpática, Baudelaire diz que o comércio é de fundo satânico,
às vezes vou assistir à saída dos operários quando a chaminé apita, na realidade para catalogar as operárias, há mesmo certas feias que me agradam; por enquanto, é claro, ignoro, o manifesto comunista de Marx e Engels... só mais
tarde irei saber que Lamennais catorze anos antes de 1848 escrevera nas Paroles d’un croyant: proletários de todos os países, uni-vos.”
A Juiz de Fora proletária parece não ter deixado nenhuma impressão em
Murilo e muito menos em Pedro Nava.
Os profetas vingadores apareceriam neles muitos anos depois.
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O esquartejador
Ao contemplar um dia
a leitosa e azulada
tarde que descia
sobre o Rio de Janeiro

Ocupante da
Cadeira n.º 10,
na Academia
Brasileira de
Letras.

disse Alberto de Oliveira:
“É uma tarde de opala”.
Numa parnasiana
tarde de opala
que pede um soneto
frio e impecável
o esquartejador
viaja na barca
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Rio-Niterói
e leva o seu amor
tudo espedaçado
dentro de uma mala.
Ele vê passarem
ilhas e navios
e ouve o grasnir de um rouco
pássaro marinho.
Como a vida é estranha
dentro de uma barca!
Ele a esquartejou
porque muito a amava.
Amar é terrível.
O corpo esquartejado
pelo amor cabe todo
dentro de uma mala.
A barca vai sulcando
as águas da baía
que Alberto de Oliveira
tanto contemplou
antes de um soneto
do mais puro lavor.
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E a barca vai passando
entre ilhas e águas.
Leva o esquartejador
com o seu amor e mala.
E em toda a Guanabara
a tarde é de opala.

O oitavo dia
O mundo, criado em apenas sete dias,
traz a marca ostensiva da pressa de Deus.
Meu Deus, como é imperfeito! Eu descia
a escura correnteza de vozes e gestos
os degraus do metrô da Cidade do México
e em redor de mim o mundo se esvaía.
Na caverna coleante que zumbia
nós éramos insetos que esperavam
na manhã barulhenta de domingo
em que se ouvia o toque taciturno
do sino negro da melancolia
que raiasse a manhã do oitavo dia.
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Aparição de Mallarmé
Todas as vezes em que eu ia a Paris costumava subir a rue de Rome e deter-me diante do edifício em que morou Stéphane Mallarmé.
Os silvos dos trens na gare Saint-Lazare não feriam o silêncio que imperava
nessas visitas iniciadas desde a juventude.
Certa manhã, quando eu cumpria mais uma vez a peregrinação, uma das
janelas do seu apartamento, no quarto andar, se abriu e Mallarmé apareceu
com o seu rosto de fauno, barba grisalha e o plaid legendário a lhe descer dos
ombros.
Do balcão, ele me olhou demoradamente, como se eu fosse o visitante tardio
mas sempre esperado nas reuniões de terça-feira, quando a sua voz se elevava no
silêncio religioso dos discípulos como a flor ausente de todos os buquês.
A partir dessa manhã, deixei de subir a rue de Rome. A aparição de Mallarmé, que recompensava a minha fidelidade, jamais haveria de repetir-se.

A palavra do guardião
A linguagem é uma pergunta. Ouço sua voz
quando transponho a porta alta do almoxarifado
e espanto os morcegos que se evadem dos caibros apodrecidos
e rumam em direção ao oceano.
Eles não foram feitos para sobrevoar a água estrangeira
e enceguecidos pelo sol haverão de regressar à terra
e refugiar-se no teto dos velhos armazéns de açúcar.
Como sempre, estou onde nasci
e uma voz me pergunta: “Onde está Maceió?”
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Mesmo estando aqui, habito uma cidade perdida
e engastada no vento e na maré, uma cidade que escorre dos esgotos
como uma veia aberta no dia sanguinário.
A brisa sopra sempre e lava a paisagem.
Sou o guardião de tudo o que desapareceu
e tomou a rumo do mar como os morcegos espantados.

A promessa do relâmpago
É assim que protegemos as coisas que são nossas:
para evitar que a queimada no pasto vizinho atingisse as minhas terras
abri um aceiro na divisa da floresta
dos meus eucaliptos intocáveis.
A mão que ateou fogo ao capim crestado pela seca
ignorava que nem sempre a morte é a vitória da cinza.
Às vezes ela é a véspera da ressurreição
como, após a sombra, a claridade se infiltra
no caminho exposto à visita do dia.
Junto à cerca que marca a partilha do mundo pelos homens
eu, proprietário, confio na promessa do relâmpago
que anunciou a passagem da chuva e do vento.
Na terra negra e amarela todo verdor renascerá.
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Fim do passeio
Vou perdido entre a gente. Não me guia
nenhum braço ou lanterna no caminho
onde a noite pousou ao sol do dia.
Para tamanha dor, ando sozinho.
Nenhuma claridade me alumia.
Nenhuma medicina cura a dor
que me punge e me fere, negro espinho
cravado para sempre no que resta
da vida em que vivi tamanho amor.
Uma luz se apagou após a festa
e neste escuro nem a morte assombra
o defunto que está desenterrado.
De mim mesmo me sinto despojado,
sombra errante que esconde a sua sombra
entre as sombras do chão desamparado.
Este é o fim do caminho. Nada resta.
E o própio nada se dissolve como
a folha que apodrece na floresta.
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O país dos cegos
“Uma estranha enfermidade se abateu sobre eles...
foram atacados pela cegueira” (H.G. WELLS)

Ocupante da
Cadeira n.o 4 da
ABL, gaúcho,
poeta, ficcionista
e cronista.

Meu país ficou cego num dos olhos
E noutro, cego de si mesmo.
Meu país é pedra na laringe.
Mais secreta, quanto mais finge.
E a ceguez de infância como da voz,
a foz, toda ali se transmite
por decreto voraz. Uma polpa
noturna sob as pálpebras
e noturnos semblantes.
E se apaga um povo em nós?
Se os corpos são piedosos, as almas
não. Basta respirar e o amor traz
uma polpa de trevas, um pulsar
ofegante, entre os amantes.
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Meu país cego está de automóveis
e pombos. Tento perceber por ele
e a consciência é uma palavra
fora da raiz. Talvez venha dos
mortos a moléstia. Não se aquietam
na terra e se levantam, desfilam
com os vivos sua festa. Como pés
não avançando o estribo.
Se até as mãos são cegas, que fazer
com esta democracia sem infância,
entre o bico de fome e pânico,
o esqueleto desplumando-se?
Aonde foram a América da infância
e os veleiros inflados junto ao peito?
A luz não se fabula, nem fabrica
como antes. É cada vez menor,
ou delirante. A luz truncada
jamais volta e apenas corre adiante.
Meu país ficou cego de memórias, cego
no ventríloquo direito. E goteja sua história
no bordão do vento. E os heróis são
cúmplices. E nem sabem a distância
entre a escuridão e a tarde. E talvez
seja a infância o que nunca mais mude.
Meu país tem montanha de lobos
e serpentes sobre os olhos.
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Meu país é uma enfermidade
estranha do tempo. Hamlet cego
com a dinamarca de almas.
E um cheiro de pólvora queimada.
E tudo o que apaga morre
pela água. Ou serei profeta,
alguma vez, na ciosa república?
Governantes cegos puxam cegos
para as regiões mais úmidas
do medo. E o país está preso
no escuro. Cego por descuido.
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O sentido
A história não é dos
que lembram, é
dos que esquecem.
E ao gravar bisontes
ou pássaros na rocha,
fomos nomeando
o tempo, antes, bem
antes que ele nos
nomeasse.
E a vida não se escreve
na rocha. A lei sim,
a morte. A vida tem
raiz de mel. E não
teme a si mesma.
A história dorme
com a roupa no corpo,
ou o corpo na alma,
embora a vida tenha
realidade que baste.
Para não morrer.
E a história está caída.
no meio da batalha
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E ninguém a levanta,
ninguém percebe
a gravura do Céu
na gruta de uma árvore.
Nada tem revelia na luz.
E o que os historiadores
não lêem é por falta de infância.
Jamais poderão memoriar
o que o sonho não diz.
E a história humana
é a dos sonhos,
Ainda que eles
nem saibam disso.
E quando os ancestrais
dos ancestrais
tiravam lume
das pedras,
não viram
quanto falavam,
fosforeando,
falavam de coisas
dentro das coisas.
E porque elas têm alma,
tudo se acende
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de uma palavra
à outra. A história
soluça na história,
entre um monte de lavas
e a cratera do sangue.
Tem esperança na boca.
Mas a boca já não tem
história alguma.
A boca está muda
com os mortos.
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Desfiladeiro do nome
Conto como caí do medonho
desfiladeiro do nome e me ergui.
E se as coisas não tivessem existido,
elas próprias contariam. Desaprendi
de morrer por estar em viagem
e contar é desapegar-se das imagens,
até que todas tomem liberdade.
Ou formas se aninhem
nos ramos da aragem.
E morrer não leva a nada.
Amar, sim, viver na voltagem
de Deus, ou sob a pedrada
sibilante da história.
A fala é um estampido
no rigor mais raro,
na surda gramática
dos gemidos. Convulsivo
o tempo é como um galo
e não carrega mais
nenhum sentido.
E com a fala disfarça
o estrangeiro ruído.
Morrer não leva nem
O morrido. Fica galardoado
de vermes e formigas
na terra, sozinho
e adormecido. Na língua
provincial , algum apodrecido
saibro de pele e andar,
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agora é traduzido. E o mito
é o limo que retiro do rio
empedernido. Conto
minha infância, viro
com a mente veloz
os pés das corças.
A fala é um estampido
E a linguagem, o tiro.
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A tarde e o rio
A tarde molha as asas de águia nas águas do rio,
enquanto sol, albatroz sonolento,
é engolido pela sombra do tigre ou da montanha.
Pombas arrulham docemente nas copas
das árvores. Cigarras de alumínio se despedem do dia.
Aves de rapina se entrelaçam no azul
polido de um verão que está chegando ao fim.
Pássaros de agouro pousam nas cumeeiras das casas.
Morcegos e andorinhas desenham revoadas
nupciais em memória das igrejas brancas dos arrabaldes.
Pastor tange de volta seu rebanho de ovelhas,
ao som de uma flauta que o vento semeia
nas encruzilhadas e ermos onde as sombras se bifurcam.

Ex-Secretário
executivo do
Conselho
Universitário de
Ensino e Pesquisa
da Universidade
Federal do Ceará.
Membro da
Academia Cearense
de Letras. Poemas
traduzidos para
o francês,
alemão, etc.
Ganhador dos
prêmios Nestlé
de literatura e
ABL de poesia.
Participou de mais
de 18 antologias
publicadas no
Brasil e no exterior.
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Lobos uivam à espera da lua banhada de sangue.
É a hora em que os olhos dos afogados
pedem para não morrer.

Imagem fraturada
Agonia a caminho do imponderável,
somos o problema insolúvel.
Nascer é o começo da utopia.
A felicidade não passa de uma vertigem
dos sentidos.
O ser agônico mal se dá conta
de que a vida fosse uma orgia de fantasmas.
Um jogo de sombras que se bifurcam,
em que até o destino trapaceia.
O ser humano é a imagem fraturada
em cada reflexo do espelho.
A agonia desenha o seu rosto dilacerado
pelas flechas do insólito.
Somos o que não morreu às vésperas
do enterro. O que ovacionou a matéria,
quando passava a caminho da eternidade.
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Curvas e esquinas do corpo
Quando ama ou odeia, o corpo é uma esfinge
mutilada pelos abutres do mar.
Pórtico de catedral para as núpcias dos pássaros,
uma galáxia que se move à volta de si mesma.
Afluente da lágrima, jogral da vertigem,
o corpo é uma adaga.
Semeia vestígios de luxúria entre os brolhos das vinhas.
Barco à deriva, o corpo de regresso à infância
de Ulisses. Ainda recorda quando o gameta flutuava
numa bolha de líquido amniótico.
Corpo de pobre por quem o sino não dobra.
Corpo cravejado de pérolas falsas.
Desde a aurora do mito, procura a forma exata
do corpo de delito.
Sósia do meteoro, trapaceia seu desdém de ouro.
Corpo de bailarino, vai à missa de réquiem
pela meretriz assassinada.
Corpo aveludado de borboleta
De vespa trespassada pelas flechas de Vésper.
Corpo de célula sufocado pelas mãos do déspota.
Corpo de Lázaro expulso do túmulo.
Corpo de esfinge polido pelo cristal do vento.
Corpo de primata à deriva da eternidade.
Corpo de chuva e relva seduzido
pelo aroma da cavalgada das éguas.
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Soneto da morte anunciada
Pelo vento que sopra das janelas,
sei que o anjo da morte se aproxima
dos leitos irrigados de morfina,
num cavalo de crinas amarelas.
Sei que os gatos se afogam nas tigelas
e o amor esconde ausências nas retinas.
Sei que o mistério espreita numa esquina
pelo vento que sopra das janelas.
Sei que um pássaro pousa na cornija
de uma igreja esquecida da colina,
numa tarde de nuvens e aquarelas.
Sei que à noite os cavalos da neblina
são fantasmas expulsos da quadriga
pelo vento que sopra das janelas.
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Ouro Preto me visita
Não vi as casas de Ouro Preto
nem seus declives e ladeiras,
nem seus pórticos e janelas
coloniais. Nem as varandas
visitadas pelos fantasmas.
Nem escadas de puro cedro
nem volúpias arquitetônicas
nos telhados e nas cornijas.
Vejo a cidade na penumbra
dos desmaios crepusculares.
Vejo-a nas fotos e nas lendas,
nos perfis dos mortos sem máscaras,
nas estrofes de seus poetas.
No sangue que explode as retinas
dos monumentos de seus mártires.
Vejo-a no limo dos sobrados,
na memória dos azulejos
e nos retratos de Marília.
Nos olhos, que já não suplicam
primaveras para as abelhas.
Vejo-a nas fontes que ainda arrulham,
no sangue que jorra das pedras,
nas retinas das esmeraldas.
Olhos verdes que seduziram
Chico Rei com flechas e dardos.
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Vejo-a no Paço da Cadeia,
nos Profetas do Aleijadinho,
nas curvas dos anjos barrocos.
Que às vezes passeiam nos adros
ou fazem xixi nos devotos.
Vejo-a no Arraial do Ouro Podre,
nas pinceladas de Athayde.
Nas igrejas e monumentos,
nos museus, na Casa da Ópera
e nos devaneios do gótico.
Sonhei que estava em Ouro Preto
numa sexta-feira de Páscoa.
Choviam cânticos a cântaros.
Corujas rasgavam mortalhas
ao som sinistro das matracas.
Ouro Preto não se desvela,
e nisso imita algumas divas.
Guardam seus dons a sete chaves,
e as relíquias de seus encantos
das emboscadas dos lascivos.
Visitei capelas, igrejas.
Nossa Senhora do Pilar
mais a do Rosário dos Brancos.
Na Casa dos Contos, contei
cem degraus de assombros e espantos.
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Tardes de Ouro Preto. No azul
do céu, o azul das turmalinas.
Heras nos muros de outras eras.
Na meia-cana dos chafarizes
bebi do espírito de Minas.
Em Nossa Senhora do Carmo,
ouvi salmos e misereres.
Fui a Casa da Baronesa,
que permutava diamantes
por inconfidências do Alferes.
Ouro Preto ultrapassa o tempo,
além das curvas e das retas.
Está na ausência das paredes,
no barroco das esculturas,
no parapeito das janelas.
Vila Rica foi Vila Pobre,
num passado mais que pretérito.
Patrimônio da Humanidade,
pastoreia a infância de Minas
sob a cavalgada dos séculos.
Ouro Preto pagava com
patacas de sangue à Coroa,
pelo quinto das nossas dívidas.
Ali se plantava a semente
da liberdade e das intrigas.
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Cidade que outrora escutava
as serestas da metafísica.
E, sob o luar das candeias,
enfeitiçava as mais bonitas,
herdava o alazão das mais feias.
Cidade dos Inconfidentes,
das pedras que escondem segredos
nas rachaduras das cavernas.
Teus sobrados viram fantasmas
decapitados pelos espelhos.
Viram fantoches de outras eras,
impostores da Monarquia.
Arlequins, talvez foragidos
de alguma ribalta vazia.
E o luar descendo dos morros.
Viram Tiradentes na forca.
Esqueleto aos ventos de abril,
exposto à fúria dos cachorros.
O sangue a jorrar das artérias
das paredes e anjos barrocos.
Ouro Preto, tu me visitas
nos teus espectros e revérberos
que incendeiam minhas retinas.
Loba de mamilos de pedra,
que amamenta os veios de Minas.
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 Notas biobibliográficas
Vera Lúcia de Oliveira nasceu em Cândido Mota e cresceu em
Assis, no Estado de São Paulo. Atualmente reside na Itália, onde ensina Literaturas Portuguesa e Brasileira na “Università del Salento”,
em Lecce. É autora de trabalhos sobre poetas contemporâneos, publicados em revistas brasileiras e estrangeiras. Além da produção ensaística, recebeu diversos prêmios, entre os quais o Prêmio de Poesia
da Academia Brasileira de Letras (2005), o Prêmio Sandro Penna
(Itália, 1988), o Prêmio Nacional de Poesia de Senigallia (Itália,
2000), o Prêmio “Popoli in cammino” (Itália, 2005), o “Prêmio
Internacional de Poesia Pasolini” (Roma, 2006). A autora, que escreve tanto em português como em italiano, tem seus poemas traduzidos e publicados em antologias de vários países.
Entre os livros publicados, citamos: Geografia d’ombra (poesia),
Fonèma, Venezia, 1989; Tempo de Doer / Tempo di Soffrire (poesia),
Pellicani Editore, Roma, 1998; Poesia, Mito e História no Modernismo

Poesias do livro
Entre as Junturas
dos Ossos (Brasília,
Ministério da
Educação, 2006)
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Brasileiro (ensaio), Unesp e Edifurb, São Paulo, 2002; La Guarigione (poesia), La
Fenice, Senigallia, 2000; A Chuva nos Ruídos - Antologia Poética, Escrituras, São
Paulo, 2004; Verrà l’anno (poesia), Fara Editore, Santarcangelo di Romagna,
2005; Storie Nella Storia: Le Parabole di Guimarães Rosa (ensaio), Pensa Multimedia,
Lecce, 2006; No Coração da Boca, Escrituras, São Paulo, 2006; Entre as Junturas
dos Ossos, Ministério da Educação, Brasília, 2006.
Traduziu e organizou as antologias poéticas de Lêdo Ivo, Illuminazioni,
Multimedia, Salerno, 2002; Carlos Nejar, Miei Cari Vivi / Meus Estimados Vivos,
Salerno, Multimedia, Salerno, 2004; Nuno Júdice, Por Dentro do Fruto a Chuva,
Escrituras, São Paulo, 2004.

Para dentro
como águas que jorram
para dentro
dei para pisar
o rangido dos ventos
dei para virar
em volta dos passos
dei para lavrar a veia
em que piso
dei para revolver
os ossos
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Aprendi o vento
aprendi o vento nas traves doendo
aprendi no escuro das traves
aprendi nas telhas
moendo seu sopro
aprendi como um bicho
aprende o uivo
de outro bicho
como a viga
o estalido
de outra viga

Aqui não são
aqui não são músculos de tijolo
aqui já a porta estrala
como de vértebras
aqui as tesouras cortam
os cabelos da casa
aparam as unhas dos mortos
aqui os passos têm fome
aqui a porta bate
cortando no meio a noite
aqui as paredes abrigam
ouvidos de carne
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O que carrega
o que carrega a seiva
que seu musgo de úmido
do seu escuro de bosque
do meu sangue no úmido
do meu corpo no escuro
do meu olho no fundo
do seu nome

Memória
abundância de rastros
que não se cancelam
fascinados pelo assombro
de atravessar as esperas
com seus passos abortos
subindo pelas artérias
em busca de outro corpo

Os pássaros
os pássaros de pedra dilatam as oferendas
os pássaros de carne batem-se contra as grades
os pássaros de lata arrulham nas ferrovias dos nervos
os pássaros de madeira mascam o macio dos músculos
os pássaros de papel voam para dentro das crases
os pássaros de carvão rabiscam suas asas no ventre
os pássaros de fogo puxam os pássaros de chuva
os pássaros de pano acalentam os pássaros de pranto
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A noite
o abajur o relógio o guarda-roupa
a janela a lâmpada a roupa
na cadeira os chinelos o cachecol
o penico embaixo da cama o tapete
o penhoar o colar de pérolas o anel
a prata da luz da lua na parede
o rangido das traças no assoalho
o ronco de um vizinho o latido
de um cachorro o miado de um
gato vadio o canto de um galo
o barulho do entregador de jornal

Quase
quase não dormia
na noite
em que o tambor
das coisas
pulsava
nos tímpanos
quase mudava de pêlo
respirava um cabelo
um rangido
palpava no miolo
a substância
de um ponteiro
a densidade
de um gemido
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Revés
caminhava pelo revés
dizia que o chão era duro, que as pedras
feriam sua sombra, que o vento rangia a voz
por dentro de uma menina em surdina, que
descalça quanto mais pisava mais caí dentro
do seu próprio sentido

Meu corpo é sempre
meu corpo é sempre
do mesmo tamanho
minha alma é que carrega
o ofício de engordar
as sombras
de esticar os membros
postiços
que ao corpo vai juntando
sem que o volume da forma
avulte junto com a roupa
sem que a sombra no chão
note a desproporção
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Rastros
não se desmembra
pisado de sombra
como pisado de corpo
o primeiro porque de leve
esquiva o esquecimento
o segundo porque de mágoa
não se desgruda da escada
o primeiro porque de fugaz
vaga latente na aragem
o outro porque de minério
(osso pêlos cartilagens)
crava nos vãos dos degraus
o latejar das falanges

A cicatriz
muita ferida posso
quer no amor quer no ódio
desatrelo freios
monto muito muro
divisório
reconstruo a cicatriz
como um arco romano
que nem o tempo
corrói
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A lama
a lama de que brotou o osso
a lama de casa própria
pegadiça e lenta
a lama
de fundo de quintal
a lama de chuva fina
(ancoradouro
de enxurradas)
a lama por onde deflui
a essência do nosso sangue
a lama onde roça
o nosso pisado
a lama de que se molda
a substância
do cordão umbilical

Pelo fogo da fala
pelo fogo das palavras
pela sarça ardente das palavras
pisando por rugas de telhas
enquanto o coração crescia
pelo fogo da fala
pelo pavio secreto da língua
pela fagulha ardente
crescia meu coração
como crescem as folhas
que o vento arrasta no ardor da combustão
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Lalla Romano
Tr ad u ç ão de G e r a l d o
H o lan d a C a va l c a nt i

N

ascida em Cuneo, em 1906, Lalla Romano se viu cercada,
desde a mais tenra infância, de um ambiente de vivo interesse intelectual. Estimulada por seu professor de arte em Turim,
iniciou uma carreira de pintora na qual se distinguiu na primeira metade do século XX. Ao lado dessa atividade inicialmente principal,
Lalla dedicou-se por algum tempo à crítica de arte enquanto aprofundava seus estudos literários, graduando-se, em 1928, com uma
tese sobre os poetas do dolce stil nuovo. Seus inícios como poeta devem-se ao estímulo recebido de Eugenio Montale, quem primeiro reconheceu as potencialidades líricas da jovem poeta, do que resultou
seu primeiro livro, intitulado Fiore. Mas cedo Lalla descobre sua verdadeira vocação na ficção literária, tornando-se uma prolífica e muitas vezes premiada romancista. Sua obra poética é relativamente pequena e espaçada. Giovane è il Tempo, seu mais importante livro de poesias, foi publicado em 1941. Nele Lalla Romano retoma e trabalha
alguns de seus primeiros poemas, aparecidos em Fiore, de grande força lírica, vazados em textos muito curtos, com a densidade poética
Lalla Romano
Tradução de Geraldo Holanda Cavalcanti

O tradutor, poeta
Geraldo Holanda
Cavalcanti – que foi
embaixador do Brasil
em Roma – é
profundo conhecedor
da literatura e da
poesia italiana.
Distingue-se entre
nós, tanto pela sua
obra pessoal como
pelas belas e magistrais
traduções de Montale,
Ungaretti e
Quasimodo, publicadas
em antologias bilíngües
pela editora Record,
a qual anuncia, para
breve, uma antologia
de outro grande poeta
italiano, Umberto Saba.
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de verdadeiro haicais. Sua poesia de maturidade, sem perder o frescor do límpido lirismo de suas primeiras composições, está impregnada de tons elegíacos, resultado do profundo sentimento de perda, de ausência e de silêncio ocasionado pela morte de seu marido. Lalla Romano morreu em Milão, em 2001.
Esta pequena amostra procura apresentar os traços mais característicos de
seu lirismo inicial e do desconsolo final.

Jovem é o tempo
Estreito e claro era o rio
tornou-se enorme e foge
como um animal ferido
Até o ar está morto
o céu é como uma pedra
Os pássaros não sabem mais voar
atiram-se como cegos
dos beirais dos tetos
O amado odor do corpo
O sono das manhãs
me encadeia os joelhos
me cinge a fronte
com suas vendas de seda
Então sem que eu te chame
penetras nos meus sonhos
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Giovane è il tempo
Il fiume era esile e chiaro
è diventado enorme e fugge
come um animale ferito
Anche l’aria è morta
il cielo è come una pietra
Gli uccelli non sanno più volare
si buttano come ciechi
giù dall’orlo dei tetti
Il caro odore del corpo
Il sonno nei mattini
mi lega le ginocchia
e la mia fronte cinge
con le morbide bende
Allor non invocato
tu entri nei miei sogni
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e, eu vencida, me afagas
com mãos violadoras
Em plena luz do dia
a vertigem me cega
e na escuridão do sonho
trêmula me transporta
Se em meu sonho comprimes
a mão sobre o meu peito
uma orgulhosa égua
se empina
quer estradas livres
pastagens sem-fim
Estou em ti
como o amado odor do corpo
como o humor do olho
e a doce saliva
Estou dentro de ti
no modo misterioso
como a vida se dissolve no sangue
e se mescla ao respiro
Caminhávamos tranqüilos
uma noite de verão
no frescor de um jardim?
aflorei tua mão
ou foi uma folha?
beijei tua boca
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e vinta mi accarezzi
con mani violatrici
In mezzo al chiaro giorno
vertigine mi acceca
e nell’oscuro sogno
tremante mi sospinge
Se hai premuto nel sogno
la mano contro il mio petto
una orgogliosa cavalla
s’impenna
vuole libere strade
e sterminate pasture
lo sono in te
come il caro odore del corpo
come l’umore dell’occhio
e la dolce saliva
lo sono dentro di te
nel misterioso modo
che la vita è disciolta nel sangue
e mescolata al respiro
Noi andavamo leggeri
una notte d’estate
per un fresco giardino?
la tua mano
ho sfiorato o una foglia?
la tua bocca ho baciato
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ou uma fruta úmida e doce?
não sei se bebi o silêncio
da folhagem noturna
ou teu amoroso silêncio
Tua mão me acenou por entre as folhas
mas era a foice da lua
que longe se escondia
Já que um mesmo inimigo
nos golpeia no escuro
e numa mesma armadilha
tenteamos perdidos
unamos as nossas noites
como os destroços dispersos
de um exército vencido
Será vitória o silêncio:
não requer som o diálogo
se em vez de dois somos um
Outrora o amor
me levava pela mão
era um menino feliz
queria brincar, gritar
Hoje como a um filho que espere
carrego-o no meu ventre
por isso caminho sem graça
e é pálida a minha face
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o un frutto umido e dolce?
non so se ho bevuto il silenzio
delle piante notturne
o il tuo amoroso silenzio
La tua mano mi salutò tra le piante
ma era falce di luna
che tramontava lontano
Poichè uno stesso nemico
ci colpisce nel buio
e tra le stesse insidie
brancoliamo smarriti
uniamo le nostre notti
come gli sparsi tronconi
di un exercito in rotta
Sarà vittoria il silenzio:
il colloquio non ha suono
se non siamo due ma uno
Un tempo amore
mi conduceva per mano
era un bambino felice
voglioso di giochi, di gridi
Ma ora come un figlio non nato
nel mio grembo lo porto
perciò senza grazia cammino
e pallida è la mia faccia
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Tua voz distante
é solidão
mais do que ausência
Assim vêem o céu
os sepultados
céu branco dos prisioneiros
céu interdito dos cegos
recusado à memória

Quero converter-te
a uma doce fé
menino que a chuva encharca
tremendo ao frio insidioso
como se treme de medo
Eu te esquentarei
esquentarei a pedra
as pálidas veias da relva
o sangue frio dos peixes
o antigo silêncio
das serpentes de gélidas escamas
Como o cego se aferra
ao braço que o conduz
e a criança faminta
busca o seio da ama
cada um sobre a terra
a outro pede o seu bem
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La tua voce lontana
è solitudine
più che l’assenza
Così vedono il cielo
i sepolti
cielo bianco delle prigioni
cielo vietato dei ciechi
negato alla memoria
Vorrei persuaderti
a una dolce fede
bambino bagnato dalla pioggia
tremante per l’insidioso freddo
che è simile alla paura
lo ti riscalderò
riscalderò la pietra
le pallide vene dell’erba
il freddo sangue dei pesci
l’antico silenzio
dei serpi dalle gelide squame
Come il cieco si afferra
al braccio che lo conduce
e il bambino che ha fame
cerca il seno di donna
ognuno sulla terra
chiede all’altro il suo bene
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Pobre em si mesmo cada um
é para o outro rico
Cada um é a um tempo mãe
e filho:
nutre e sacia-se
Como uma flor o céu
debruado de vermelho pousa
de leve sobre a terra escura
Como a flor caída
lentamente emurchece
e a sua cor serena
pouco a pouco escurece
Pende no céu profundo
estame de ouro, a lua
O outono é um rei que dá sua última festa
Desbotaram-se os tapizes e os brocados
se desfazem, lânguido é o lampejar
dos ouros
mas que importa?
pois que o rei a cada um já deu sua quota
distribuiu os frutos e as sementes
e desta riqueza é hora agora de gozar:
Nada será guardado
na solidão
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Ognuno povero in sé
è ricco per l’altro
Ognuno a un tempo è madre
e figlio:
nutre e si sfama
Simile a un fiore il cielo
dagli orli vermigli posa
lieve sulla terra oscura
Come il fiore caduto
lentamente appassisce
il suo sereno colore
a poco a poco imbruna
Pende nel cielo profondo
stame d’oro la luna
L’autunno è un re che dà l’ultima festa
Sono stinti gli arazzi e ormai consunti
i bei broccati, languido è il brillìo
degli ori
ma che importa?
poichè già diede il re a ciascuno il suo
distribuì i frutti e le seminagioni
e di questa ricchezza ora si goda:
Nulla sarà riposto
in solitario
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do recolhimento e na pobreza deseja o rei
esperar a morte
Se é verdade que o gelo
suplantará o tímido calor
de nossas mãos agarradas
e que outro destino não teremos
na terra banhada da chuva
das folhas do outono
é certo então que ao pó retornam os mundos
As eras se abaterão sem rumor
como castelos de cinzas
sobre a lareira que já ninguém toca
na casa desabitada
só o vento fará gemer as portas
até que apodreçam sob o céu
quando até mesmo o teto tenha desabado
Eis tudo o que restará da casa
e do Eterno se dirá o Ausente
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raccoglimento e in povertà la morte
vuole aspettare il re
Se è vero che il gelo
soppianterà il timido calore
delle nostre mani avvinte
e noi non avremo altra sorte
nella terra bagnata dalla pioggia
delle foglie d’autunno
è vero che andranno in polvere i mondi
Le ere franeranno senza rumore
come castelli di cenere
sul focolare che nessuno smuove
nella casa disabitata
solo il vento farà gemere le porte
finchè imputridiranno sotto il cielo
quando anche il tetto si sarà scoperchiato
Questo e non altro rimarrà della casa
e l’Eterno sarà detto l’Assente
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Poesia de Sandro Penna
Tr ad u ç ão de G e r a l d o
H o lan d a C a va l c a nt i

S

andro Penna nasceu em Perúgia, em 1906. Formou-se em contabilidade e exerceu diversos empregos, mais ou menos precários, entre os quais o de balconista numa livraria em Milão. Sempre incapaz de assegurar-se um ganha-pão consistente, valeu-se até de contrabandear mercadorias durante a guerra. Sua entrada em literatura foi
resultado do encontro, em 1929, com Umberto Saba, que o introduziu nos círculos literários, o que permitiu que seus primeiros versos
começassem a ter acolhida nas principais revistas literárias da época.
Editado por Scheiwiller em 1956 e por Garzanti, em 1957, recebe
nesse ano o Prêmio Viareggio. Em 1960 Pier Paolo Pasolini procura
despertar a atenção para a obra do poeta dedicando-lhe dois ensaios
em seu livro Passione e Ideologia. Estão abertas as portas para os prêmios
que se seguem, o Fiuggi, em 1970, e o Bagutta, em 1977. Não significa o reconhecimento literário qualquer melhoria nas condições de
vida do poeta que, em 1974, vivendo em completa indigência, teve
que ser socorrido mediante uma coleta de fundos organizada por amigos. A poesia de Sandro Penna é inteiramente pessoal, escapando às

Sandro Penna (caricatura).

Poesia de Sandro Penna
Tradução de Geraldo Holanda
Cavalcanti

O tradutor, poeta
Geraldo Holanda
Cavalcanti – que foi
embaixador do Brasil
em Roma – é
profundo conhecedor
da literatura e da
poesia italiana.
Distingue-se entre
nós, tanto pela sua
obra pessoal como
pelas belas e magistrais
traduções de Montale,
Ungaretti e Quasimodo,
publicadas em
antologias bilíngües
pela editora Record,
a qual anuncia, para
breve, uma antologia
de outro grande poeta
italiano, Umberto Saba.
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influências contemporâneas e evitando qualquer aparato erudito. Caracteriza-se
por um lirismo transparente e puro, moldado em formas breves e melodiosas
que chegam a lembrar sua contemporânea Lalla Romano, nascida no mesmo
ano que o poeta perugino. Certos críticos observam que o reconhecimento a ele
dado é muito inferior aos seus reais méritos literários, do que pode não ser estranha sua temática homossexual, por vezes beirando a pedofilia.

De Poesie, Parenti, 1939
Noite: sonho de esparsas
janelas iluminadas.
Ouvir a clara voz
do mar. De um livro amado
ver as palavras
sumirem ... – Oh estrelas fugidias
o amor da vida!
O mar é todo azul.
O mar é todo calmo.
Em mim há quase um urro
de gozo. E tudo é calmo.

De Una strana gioia di vivere, Scheiwiller, 1956
Como é belo seguir-te
ó jovem que ondeias
tranqüilo pelas ruas noturnas.
Se paras numa esquina, longe
eu pararei, longe
de tua paz, – ó ardente
solidão a minha.
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De Poesie, Parenti, 1939
Notte: sogno di sparse
finestre illuminate.
Sentir la chiara voce
dal mare. Da un amato
libro veder parole
sparire... – Oh stelle in corsa
l’amore della vita !
Il mare è tutto azzurro.
Il mare è tutto calmo.
Nel cuore è quasi un urlo
di gioia. E tutto è calmo

De Una strana gioia di vivere, Scheiwiller, 1956
Come è bello seguirti
o giovine che ondeggi
calmo nella città notturna.
Si ti fermi in un angolo, lontano
io resterò, lontano
dalla tua pace, – o ardente
solitudine mia
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De Come è forte il rumore
Como é forte o ruído da aurora!
Feito de coisas mais que de pessoas.
Precede-o às vezes um sibilo breve,
uma voz que alegre desafia o dia.
Mas logo na cidade tudo é imerso
e a minha estrela é aquela estrela pálida
minha lenta morte sem desesperança.

De Croce e delizia, Longanesi, 1958
“Pega uma garota, e vai devagarinho,
tenta umas beijocas. E em vez de ...” tranqüilo
por detrás do bilhar, parando o jogo,
alguém, com um jeito terno, ainda falava
com um ar paternal, e atenta graça.
E o outro o ouvia, arregalado os olhos
tensos, culpados. A horrível desgraça!
Se passa uma beleza que se apressa
não te ensombra a alma não tê-la estreitado.
Voltas o rosto para o verde ocaso.
Numa bicicleta passou a Beleza.
Juventude, amor, belas palavras,
que coisa brilha em vós e vos resseca?
Resta apenas um odor de merda seca
ao longo do caminho ensolarado.
Amor, amor
dileto dissabor.
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De Come è forte il rumore
Come è forte il rumore dell’alba!
Fatto di cose più che di persone.
Lo precede talvolta in fischio breve,
una voce che lieta sfida il giorno.
Ma poi nella città tutto è sommerso.
e la mia stella è questa stella scialba
mia lenta morte senza disperazione.

De Croce e delizia, Longanesi, 1958
“Prenditi una ragazza, e piano piano
vai com qualque bacetto. E invesse...” calmo
oltre il verde bigliardo e il fermo giuoco,
così tenero ancora, uno parlava
paternamente, com attenta grazia.
E l’altro l’ascoltava, egli nei gonfi
occhi colpevoli. L’orribile disgrazia!
Se passa una bellezza che va in fretta
non hai l’anima nera, per non averla stretta.
Tu guardi al cielo verde nella prima
sera. Passata è la Bellezza in bicicletta.
Amore, gioventù, liete parole,
cosa splende su voi e vi dissecca?
Resta un odore come merda secca
lungo le siepe cariche di sole.
Amore, amore,
lieto disonore.

215

T ra duç ão de Geraldo Ho landa C a v a l c a n ti

De Stranezze, Garzanti, 1976
Alfio que um trem transporta para longe.
Aonde carregas teus olhos dolorosos
e ao mesmo tempo alegres? Nasce o dia
e já parece a noite tão distante
que há tão pouco transcorreu conosco.
A noite em que não me quiseste dar
a única coisa que eu te merecia e que
por não me dares corpo e mente me incendeia
a tal ponto que aurora, noite e dia
se confundem
na única coisa que vejo que é teu lume.

De Il viaggiatore insonne, San Marco dei
Giustniani, 1977
Existe ainda no mundo a beleza?
Não estou falando de feições divinas.
Mas do ébrio jovem que esperando o trem
com os olhos no infinito devaneia
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De Stranezze, Garzanti, 1976
Alfio che un treno porta assai lontano.
Dove porti i tuoi occhi dolorosi
e tanto lieti insieme? Adesso è l’alba
e già tanto lontana pare la sera
che da poco è trascorsa con noi. La sera
in cui non hai voluto darmi
quello che solo meritavo, quello
che non dato m’incendia cuore e mente
a tal punto che l’alba o la sera od il giorno
fanno una confusione
in cui vedo soltanto il tuo lume.

De Il viaggiatore insonne, San Marco dei
Giustniani, 1977
Esiste ancora al mondo la bellezza?
Oh non intendo i lineamenti fini.
Ma alla stazione carico di ebbrezza
il giovane con gli occhi ai suoi lontani lidi.
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A Eugenio Montale
É festa no poente e eu sigo
em direção oposta à multidão
que apressada e alegre deixa o estádio.
Não olho ninguém e a todos olho.
Recolho um sorriso vez em quando.
Mais raramente um amável aceno.
E não recordo mais quem é que eu sou.
Neste momento morrer não me agrada.
Morrer parece-me demasiado injusto.
Mesmo se não me lembro mais quem sou.
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A Eugenio Montale
La festa verso l’imbrunire vado
in direzione opposta della folla
che allegra e svelta sorte dallo stadio.
Io non guardo nessuno e guardo tutti.
Un sorriso raccolgo ogni tanto.
Più raramente un festoso saluto.
Ed io non mi ricordo più chi sono.
Allora di morire mi dispiace.
Di morire mi pare troppo ingiusto.
Anche se non ricordo più chi sono.
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Guardados da M em ó r ia

Discurso do Sr.
Joaquim Nabuco
J o aq u im N a b u c o

Discurso proferido, na qualidade de Secretário-Geral, na inauguração
da Academia Brasileira, em 20 de julho de 1897.
Meus Senhores,
Uma vez que conversávamos sobre os nossos estatutos, achei
ousado darmos, como tranqüilamente se propunha, o título de perpétuo ao nosso secretário; pensava eu então no constrangimento do
nosso colega a quem tocasse lançar aquele soberbo desafio ao nosso temperamento. Não imaginava estar falando em defesa própria.
A primeira condição de perpetuidade é a verossimilhança, e o que
tentamos hoje é altamente inverossímil. Para realizar o inverossímil, o meio heróico é sempre a fé; a homens de letras que se prestam a formar uma Academia não se pode pedir fé; só se deve esperar
deles a boa-fé. A questão é se ela bastará para garantir a estabilidade
de uma companhia exposta como esta a tantas causas de desânimo,
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de dispersão e de indiferentismo. Se a Academia florescer, os críticos deste
fim-de-século terão razão em ver nisso um milagre; terá sido, com efeito, um
extraordinário enxerto, uma verdadeira maravilha de cruzamento literário.
A nossa formação não passará incólume; seremos acusados de nos termos
escolhido a nós mesmos, de nos termos feito Imortais e em número de quarenta.
Se não tivéssemos quadro fixo, recearíamos não ser uma companhia. Tendo-o,
e sendo menos de quarenta, como não se diria: “A Academia Francesa, que é a
Academia Francesa, e se reúne em Paris, precisou de quarenta membros para
existir; e entre nós, onde ninguém se reúne, no Rio de Janeiro, donde se vive
em Paris, julgamos poder ter só vinte ou trinta?” Se fôssemos mais, estais ouvindo o tom de desdém: “A França, que é a França, só tem quarenta acadêmicos, e nós, que não temos quase literatura, temos a pretensão de ter cinqüenta.”
O número de quarenta era quase forçado, por que não dizê-lo? Tinha a medida
do prestígio, esse quê simbólico da tradição, o cunho do primi capientis. As proporções justas de qualquer criação humana são sempre as que foram consagradas pelo sucesso. Não tomamos à França todo o sistema decimal? Podíamos
bem tomar-lhe o metro acadêmico. Nós somos quarenta, mas não aspiramos a
ser os Quarenta.
Quanto à escolha própria, como podia ser evitada? Nenhum de nós lembrou o seu próprio nome; todos fomos chamados e chamamos a quem nos
chamou... Houve uma boa razão para nos reunirmos ao convite do Sr. Lúcio
de Mendonça; é que, exceto essa, só havia outra forma de apresentação: a oficial. Não seria decerto mais inspirada, podia não ser tão ampla, a nomeação por
decreto, e uma eleição pública havia de ressentir-se da cor local. De qualquer
modo que se formasse a série dos primitivos, a origem seria imperfeita; resultariam iguais injustiças. Não temos de que nos afligir: todas as Academias nasceram assim. Que era a Academia Francesa quando a Richelieu ocorreu insuflar-lhe o seu gênio, associá-la à sua missão? Era uma reunião de sete ou oito
homens de espírito em Paris. E as Academias, as Arcádias todas do século passado? Qualquer pretexto é bom para nascer... Não se deve inquirir das origens.
Quando a vida aparece, é que o inconsciente tomou parte na concepção, e com
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a vida vem a responsabilidade, que enobrece as origens as mais duvidosas.
Quem nos lançará em rosto o nosso nascimento, se fizermos alguma coisa; se
justificarmos a nossa existência criando para nós mesmos uma função necessária e desempenhando-a? Acaso tem o ator que provar ao público o seu direito
de existir? Não basta a emoção que desprende de si e faz passar por todos nós?
E o pintor, o escultor, o poeta? Não basta a obra?
Na formação do primeiro quadro era preciso atender à proporção de ausentes. A Europa exerceu sempre sobre a imaginação dos nossos homens de letras
uma atração perigosa. Houve, talvez, tempo em que Magalhães, Gonçalves
Dias, Porto Alegre, Odorico Mendes, João Francisco Lisboa, Sales Torres-Homem, Maciel Monteiro, Gomes de Souza, Varnhagen, Joaquim Caetano, Pereira da Silva podiam ter formado uma Academia Brasileira em Paris.
Isso vinha de trás, e continua hoje com mais força. Bem poucos dos nossos homens de letras recusariam em qualquer tempo um desterro para longe do país.
Há felizmente muitos entre nós, quem de coração, de sentimento, pela imaginação, pelo espírito, por todo o prazer de viver, prefira o quadro, o aspecto, a
sensação do nosso torrão brasileiro a todos os panoramas de arte da Europa.
Para se ser assim tão sincero, tão definitivamente brasileiro – em alguns isso
vem de uma reação natural contra o egoísmo estético –, parece, a julgar pelo
nosso confrade, o autor da Retirada da Laguna, que o melhor é ter tido no sangue
a inoculação da própria arte européia. Como quer que seja, foi preciso contar
com essa migração certa do talento nacional, com esse tributo que ele pagou
sempre a Paris.
Havia também que atender à representação igual dos antigos e dos modernos... Uma censura não nos hão de fazer: a de sermos um gabinete de antigualhas. A Academia está dividida ao meio, entre os que vão e os que vêm chegando; os velhos, aliás sem velhice, e os novos; os dois séculos estão bem acentuados, e se algum predomina é o que entra; o século XX tem mais representação
entre nós do que o século XIX. Quanto a mim, já tomei o meu partido... Uma
vez me pronunciei entre os dois e, como o fiz no livro de uma jovem senhora
do nosso patriciado, pedir-lhe-ei licença para reproduzir, creio que nos mes-
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mos termos, essa minha última profissão de fé. “Nascido em uma época de
transição, prefiro em tudo, arte, política, religião, ligar-me ao passado, que
ameaça ruína, do que ao futuro que ainda não tem forma...” É apenas, como
vedes, uma preferência; resta-me ainda muita simpatia pelas quimeras que disputam umas às outras o toque da vida, e muita curiosidade pelas invenções e
revelações iminentes. Eu não sou o poeta do quadro de Gleyre, vendo passar a
barca das ilusões, dourada pelo crepúsculo da tarde, e abismado no seu próprio isolamento; o coração, que é a parte fixa de nós mesmos, está em mim voltado para o céu estrelado, para a cúpula de verdades imortais, de princípios divinos, que sucede ao trabalho, aos esforços, às ardentes decepções do dia... É
quando a vida pára, que se tem a plenitude do viver. Ao contrário de tudo o
mais, a vida, falo da vida intelectual, não é o movimento; é a parada do espírito,
a absorção infinita do pensamento em um só objeto, em um só gozo, em uma
só compreensão. Quieta non movere. Serei talvez um velho imaginário; é o meio
de não ser um jovem imaginário. Há na vida uma coisa que não se deve fingir:
– é a mocidade.
Devo confessar-vos que assim pensada, com uma ou outra lacuna, das quais
algumas se explicam pela recusa dos escolhidos, e com uma exceção apenas, a
nossa lista de nomes parece representar o que as nossas letras possuem de mais
distinto. Algumas das nossas individualidades mais salientes nos estudos morais e políticos, no jornalismo e na ciência, deixaram de ser lembradas... A literatura quer que as ciências, ainda as mais altas, lhe dêem a parte que lhe pertence em todo o domínio da forma. Outros nomes, estes literários, estão ausentes;
alguns, porém, renunciaram às letras. Devo dizer que compreendo a omissão
destes: a uma Academia importa mais elevar o culto das letras, o valor do esforço, do que realçar o talento e a obra do escritor. Decerto, deixamos ao talento a liberdade de se apagar. Alguém fez uma bela obra? Admiremos a obra e
deixemos o autor viver como toda a gente; não o forcemos, querendo que se
exceda de si mesmo, a refazer-se, uma e mais vezes, a viver da sua reputação, diminuindo-a sempre. Não o condenemos à série, deixemo-lo desaparecer na fileira, depois de ter feito uma brilhante ação como soldado. A altivez do talento
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pode consistir nisso mesmo, em não diminuir. É a primeira liberdade do artista, deixar de produzir; não, porém, renunciar a produzir, repelir a inspiração,
abdicar o talento, deixar a imaginação atrofiar-se. Isso é desinteressar-se das
suas próprias criações anteriores, as quais só poderão viver no futuro se perdurar essa cultura, que perdeu para ele toda a primazia e encanto.
Não há em nosso grêmio omissão irreparável; a morte encarrega-se de abrir
nossa porta com intervalos mais curtos do que o gênio ou o talento toma para
produzir qualquer obra de valor. Nós, os primeiros, seremos os únicos acadêmicos que não tiveram mérito em sê-lo: quase todos entramos por indicação
singular, poucos foram eleitos pela Academia ainda incompleta, e nessas escolhas cada um de nós como que teve em vista corrigir a sua elevação isolada,
completar a distinção que recebera: só dora em diante, depois que a Academia
existir, depois de termos uma regra, tradições, emulação, e em torno de nós o
interesse, a fiscalização da opinião, a consagração do sucesso, é que a escolha
poderá parecer um plebiscito literário. Nós de fato constituímos apenas um
primeiro eleitorado.
As Academias, como tantas outras cousas, precisam de antiguidade. Uma
Academia nova é como uma religião sem mistérios: falta-lhe solenidade. A
nossa principal função não poderá ser preenchida senão muito tempo depois
de nós, na terceira ou quarta dinastia dos nossos sucessores. 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 da sua Cadeira fosse o maior vulto das nossas letras. Foi
assim, pelo menos, que eu escolhi a Maciel Monteiro. Nesse misto de médico
poeta, de orador diplomata, de dandy que vem a morrer de amor, elegi o pernambucano. A lista das nossas escolhas há de ser analisada como um curioso
documento autobiográfico; está aí o sentido da minha. Entretanto, como nenhum de nós se preocupou de escolher a maior figura de nossas letras, pode ser
que algumas delas não figurem nesse quadro. Teremos meio de reparar essa
falta com homenagens especiais. Restam apenas cinco Cadeiras: já não há lugar
para entrarem juntos Alexandre de Gusmão, Antonio José, Santa Rita Durão,

225

Joa q u i m Nabu c o

São Carlos, Monte Alverne, José da Silva Lisboa, Porto-Alegre, Sales Torres-Homem, José Bonifácio, o avô e o neto, Antonio Carlos, J.J. da Rocha,
Odorico Mendes, Ferreira de Menezes.
Basta essa curta história de nossa formação para se ver que não podemos fazer
o mal atribuído às Academias pelos que não querem na literatura sombra da
mais leve tutela, do mais frouxo vínculo, do mais insignificante compromisso. É
um anacronismo recear hoje para as Academias o papel que elas tiveram em outros tempos; mas, se aquele papel fosse ainda possível, nós teríamos sido organizados para não o podermos exercer. Se percorrerdes a nossa lista, vereis nela a reunião de todos os temperamentos literários conhecidos. Em qualquer gênero de
cultura somos um México intelectual; temos a tierra caliente, a tierra templada e a tierra fria... Já tivemos a Academia dos Felizes, não seremos a dos Incompatíveis;
mas na maior parte das cousas não nos entendemos. Eu confio em que sentiremos todo 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 também o seu limite, sem o que começaríamos logo
por uma dissidência. A melhor garantia da liberdade e independência intelectual
é estarem unidos no mesmo espírito de tolerância os que vêem as coisas d’arte e
poesia de pontos de vista opostos.
Para não podermos fazer nenhum mal, basta isso; para fazermos algum
bem, é preciso que tenhamos algum objetivo comum. Não haverá nada comum
entre nós? Há uma cousa, é a nossa própria evolução; partimos de pontos
opostos para pontos opostos, mas como astros que nascessem uns a leste e outros a oeste, temos que percorrer o mesmo círculo, somente em sentido inverso. Há assim comum para nós o ciclo; há o meio social que curva os mais rebeldes e funde os mais refratários; há os interstícios do papel, da característica, do
grupo e filiação literária de cada um; há a boa-fé invencível do verdadeiro talento. A utilidade desta companhia será, a meu ver, tanto maior quanto for um
resultado da aproximação, ou melhor, do encontro em direção oposta, desses
ideais contrários, a trégua de prevenções recíprocas em nome de uma admiração comum, e até, é preciso esperá-lo, de um apreço mútuo.
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Porque, senhores, qual é o princípio vital literário que precisamos criar
por meio desta Academia, como se compõe a matéria orgânica em laboratórios de química? É a responsabilidade do escritor, a consciência dos seus deveres para com sua inteligência, o dever superior da perfeição, o desprezo da
reputação pela obra. Acreditais que um tal princípio limite em nada a espontaneidade do gênio? Não, o que faz é somente impor maiores obrigações ao
talento. A responsabilidade não pode ameaçar nenhuma independência,
coarctar nenhuma ousadia; é dela, pelo contrário, que saem todas as nobres
audácias, todas as grandes rebeldias. Em França a Academia reina pelo prestígio de sua tradição; exerce sua influência pela escolha, pela convivência e
pelo tom; mantém um estilo acadêmico, como toda a arte francesa, convencional, acabado, perfeito, e que só poderia parecer estreito a um gênio do Norte,
como Shakespeare. Mas não é do destino da França produzir Shakespeares...
Nós não temos por missão produzir esse estilo, o qual, como toda concepção intelectual, escapa à vontade e ao propósito, pode ser guardado e cultivado, mas não pode ser criado, obedece a leis de cristalização de cada idioma, à
simetria de cada gênio nacional. Nós pretendemos somente defender as fontes do gênio, da poesia e da arte, que estão quase todas no prestígio, ou antes
na dignidade da profissão literária... Não tenhamos tanto ciúme do gênio, o
gênio há de revelar-se de qualquer modo; ele faz a sua própria lei, cria o seu
próprio berço, esconde o seu nascimento, como Júpiter infante, no meio dos
seus coribantes.
Além da deferência devida à companhia a que me faziam pertencer, confesso-vos que aceitei a honra que me foi feita atraído pelo prazer de me sentir ao
lado da nova geração. Cedi também, devo dizer-vos, à necessidade que sente de
atividade, de renovação, um espírito muito tempo ocupado na política e que
de boa-fé acredita ter voltado às letras. Na Academia estamos certos de não
encontrar a política. Eu sei bem que a política, ou tomando-a em sua forma
mais pura, o espírito público, é inseparável de todas as grandes obras: a política
dos Faraós reflete-se nas pirâmides tanto quanto a política ateniense no Partenon; o gênio católico da Idade Média está na Divina Comédia, como o gênio pro-
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testante do Protetorado está no Paraíso Perdido, como o gênio da França monárquica está na literatura e no estilo dos séculos XVII e XVIII...
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. Até
hoje, apesar do cristianismo, que trouxe o sentimento de uma comunhão mais
vasta, o gênio nada fez fora da pátria ou, pelo menos, contra a pátria. A pátria e
a religião são em certo sentido cativeiros irresgatáveis para a imaginação, condições do fiat intelectual. Compreendeis o artista grego que em réplica a Ésquilo esculpisse o Persa? Ou o poeta francês que depois de Sedan cantasse o Alemão? 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.
Disse-vos, porém, que vim seduzido pelo contato, eu quisera que se pudesse
dizer o contágio, dos moços. Como as diferentes idades da vida se compreendem mal uma a outra! – é a observação que vou fazendo à medida que caminho. Asseguro-vos que não suspeitava do que é a vista da mocidade tomada da
margem oposta... Os que envelhecem não compreendem mais o valor das ilusões que perderam; os jovens não dão valor à experiência que ainda não têm.
Há dois climas na vida, o passado e o futuro. A Academia, como o nobre romano, tem a sua villa dividida em casa de verão e em casa de inverno. Podeis habitar uma ou outra, conforme o vento soprar. Eu direi somente a todos os novos espíritos ambiciosos de abrir caminho para a glória: não receiem a concorrência dos mais velhos; sejam jovens e hão de romper tão naturalmente como
os rebentos da primavera rompem a casca da árvore enregelada. Basta a mocidade, se for verdadeiramente a vossa própria mocidade que expressardes, para
vos dar o nome.
O escritor que chegou à madureza é, só por isso, o representante de um estado de espírito que preencheu o seu fim. Não há mocidade perpétua, o vosso
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privilégio está garantido... Quando se fala da mocidade perpétua de um escritor, como Molière, por exemplo, não se quer dizer que não envelheceu, mas
que o fundo de verdade humana que ele recolheu e exprimiu continua a ser
sempre verdadeiro. Não é que o escritor ou a obra guardasse a sua deliciosa
frescura; é que a humanidade, sempre jovem, se reconheceu a si mesma sob os
traços de outra época e acha em vê-los o mesmo prazer, se não maior, do que
em sua imagem atual. Eu leio em Elisée Reclus: “Acima da sua grande queda o
São Francisco possui formas particulares de peixes inteiramente diversas das
que vivem abaixo; o invencível precipício separou as duas faunas.” Não tenhais
medo da concorrência... estais acima da grande queda. Uma advertência, porém. Às vezes não são as gerações somente que envelhecem uma após outra;
sente-se também envelhecer a raça. A manhã torna-se então incrivelmente curta, como nos trópicos, e o perfume da mocidade cada vez mais inapreensível ao
calor do sol que se levanta. “Não há que se apressar nas coisas eternas” é uma
dessas admiráveis frases do grande místico inglês. Não vos apresseis em compor a obra que há de conservar para vós mesmos a essência de vossa mocidade.
Eu li há pouco umas páginas, na Biblioteca de Buenos Aires, assinadas pelo General Mitre, a quem sinceramente admiro; a idéia é que a literatura hispano-americana não produziu ainda um livro. Que livro, diz ele, se tomaria para
uma viagem – eu acrescentarei, para o exílio? Senhores, hoje nenhum de nós se
contentaria com um livro; um livro em poucos dias está lido e não gostamos de
reler; para uma viagem de dias precisamos levar uma biblioteca... Numa página
sedutora, Emile Gebhart pintava ultimamente Cícero, condenado à morte, fazendo esperar a liteira em que se podia salvar, por não saber que livro levasse
consigo para os longos instantes da proscrição... Nós podemos compreender-nos
na sentença de Mitre: não tivemos ainda o nosso livro nacional, ainda que eu
pense que a alma brasileira está definida, limitada e expressa nas obras de seus escritores; somente não está toda em um livro. Esse livro, um extrator hábil podia,
porém, tirá-lo da nossa literatura... O que é essencial está na nossa poesia e no
nosso romance. O livro não podemos fazer, porque o livro é uma vida; em um livro deve estar o homem todo, e nós não sabemos mais fundir o caráter na obra,
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sem o que não pode haver criação. Em um certo sentido toda criação é, se não
um suicídio, uma larga e generosa transfusão do próprio sangue em outras veias.
Temos pressa de acabar. Estamos todos eletrizados; não passamos de condutores
elétricos, e o jornalismo é a bateria que faz passar pelos nossos corações essa corrente contínua... Se fôssemos somente condutores, não haveria mal nisso; que sofrem os cabos submarinos? Nós, porém, somos fios dotados de uma consciência
que não deixa a corrente passar despercebida de ponta a ponta, e nos faz receber
em toda a extensão da linha o choque constante dessas transmissões universais...
Esperemos que a Academia seja um isolador, e que do seu repouso, da sua
calma, venha a sair o livro em que o General Mitre vê o sinal da força, da musculatura literária... Eu pela minha parte não sei que ópera não daria por uma só
frase de Mozart ou de Schumann e trocaria qualquer livro por uma dessas palavras luminosas que brilham eternamente no espírito como estrelas de primeira grandeza... A obra de quase todos os grandes escritores resume-se em algumas páginas; ser um grande escritor é ter uma nota sua distinta, e uma nota ouve-se logo; de fato, ele não pode senão repeti-la.
A principal questão ao fundar-se uma Academia de Letras brasileira é se vamos tender à unidade literária com Portugal. Julguei sempre estéril a tentativa de
criarmos uma literatura sobre as tradições de raças que não tiveram nenhuma;
sempre pensei que a literatura brasileira tinha que sair principalmente do nosso
fundo europeu. Julgo, porém, outra utopia igual pensarmos em que nos havemos de desenvolver literariamente no mesmo sentido que Portugal ou conjuntamente com ele em tudo que não depende do gênio da língua. O fato é que, falando a mesma língua, Portugal e Brasil têm de futuro destinos literários tão profundamente divididos como são os seus destinos nacionais. Querer a unidade
em tais condições seria um esforço perdido. Portugal, decerto, nunca tomaria
nada essencial ao Brasil, e a verdade é que ele tem muito pouco, de primeira mão,
que lhe queiramos tomar. Uns e outros nos fornecemos de idéias, de estilo, de
erudição e pontos de vista nos fabricantes de Paris, Londres ou Berlim... A raça
portuguesa, entretanto, como raça pura, tem maior resistência e guarda assim
melhor o seu idioma; para essa uniformidade de língua escrita devemos tender.
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Devemos opor um embaraço à deformação que é mais rápida entre nós; devemos reconhecer que eles são os donos das fontes; que as nossas empobrecem
mais depressa, e que é preciso renová-las indo a eles. A língua é um instrumento
de idéias que pode e deve ter uma fixidez relativa; nesse ponto tudo precisamos
empenhar para secundar o esforço e acompanhar os trabalhos dos que se consagrarem em Portugal à pureza do nosso idioma, a conservar as formas genuínas,
características, lapidárias da sua grande época... Nesse sentido nunca virá o dia
em que Herculano, Garrett e os seus sucessores deixem de ter toda a vassalagem
brasileira. A língua há de ficar perpetuamente pro indiviso entre nós; a literatura,
essa tem que seguir lentamente a evolução diversa dos dois países, dos dois hemisférios. A formação da Academia é a afirmação de que literária como politicamente somos uma nação que tem o seu destino, seu caráter distinto1, e só pode
desenvolver sua originalidade empregando os seus recursos próprios, e só querendo, só aspirando à glória que lhe possa vir do seu gênio.
1

Essas idéias devem ser entendidas de acordo com as que expressei em junho de 1895 no banquete em
honra a Thomaz Ribeiro e que estão resumidas no seguinte trecho do meu brinde ao poeta de D. Jayme:
“Este brinde é complementar ao que se fez à união dos dois países, porque nada liga tanto como a
literatura. Portugal não nos presta maior serviço renovando nas veias de nossa nacionalidade a onda
indispensável de puro sangue peninsular do que lhe conservando nos lábios o timbre latino dos seus
vocábulos. Por uma lei histórica que não procuro explicar, não se imaginaria ainda hoje a civilização
mais perfeita e adiantada num galho americano do que seu velho tronco europeu. Não imagina
literatura norte-americana mais rica do que a inglesa; uma cultura chilena, colombiana, argentina
eclipsando a espanhola; nem – ignoro se há patriotas literários nesta reunião – produção literária
brasileira avassalando a portuguesa.
Não me recordo de ter lido uma frase mais cheia de verdade moral do que este dito de Milton:
‘Sempre que as palavras de algum povo em parte ofendem o gosto e em parte estão gastas pelo uso ou
são imperfeitamente pronunciadas, é isso uma indicação de que os habitantes desse país formam uma
raça indolente, que boceja na ociosidade e tem o espírito de muito longe preparado para toda a
espécie de servidão; pelo contrário, nenhum Estado deixou ainda de florescer enquanto conservou
vivo o interesse e amor pelo seu idioma’...
Saúdo em Thomaz Ribeiro o mestrado das letras portuguesas, que pela primogenitura do idioma
comum e direitos que ela confere, há de assinalar por muito tempo a direção, e também o limite, das
nossas próprias faculdades: brindo à mais perfeita, profunda e sincera vinculação que se possa dar
entre os nossos países: a pureza e a incorruptibilidade da língua, das quais depende, segundo o grande
poeta, o próprio instinto de liberdade da raça.”
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Guardados da M em ó r ia

O ‘demônio’
da Academia
Assi s Ch at e a u b r ia n d

R

IO, 12 – Realizou-se, às 9 horas da noite, no Copacabana
Palace Hotel, o banquete que os amigos do Sr. Assis Chateaubriand promoveram a fim de festejar a sua eleição para a Academia Brasileira de Letras. O homenageado, respondendo aos discursos do presidente da Academia, Sr. Otávio de Faria Filho, do ministro Napoleão de Alencastro e do Sr. Arthur Bernardes Filho, falou
mais ou menos assim:

Meus amigos.

Este artigo,
publicado em
O Jornal de
13/01/55, foi
reproduzido
no Jornal do
Commercio de
20/09/1992 em
comemoração ao
Centenário de
Nascimento
de Assis
Chateaubriand.

Esta festa não é para mim. Esta reunião não se faz em torno do
repórter dos “Diários da Noite” do Rio ou de São Paulo. Congrega-se o Rio de Janeiro, hoje, no Copacabana Palace, para homenagear a Academia Brasileira de Letras, para vibrar uníssono
com a ilustre Companhia. Esta noite de apoteose é toda sua. So-
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mos todos aqui instrumentos da glória da ilustre Casa de Machado de
Assis.
Vamos abrir alas e deixar que ela passe na superioridade de sua tradição,
no rigor das suas boas maneiras, na autoridade do seu prestígio nacional, no
gosto de seu estilo e na graça do seu luxuriante jardim de idéias e de imagens. A estrada da Academia que encontro, já de cabeça branca, é uma marcha que eu, bárbaro paraibano, faço para o que o Espírito tem de amável, de
sutil e de engenhoso.
Dispo a minha roupa de couro de sertanejo dos Cariris Velhos e entro,
afinal, numa sociedade de gentlemans. É toda uma revolução moral na minha
vida, nos meus hábitos, na minha natureza.
A Academia, senhores, é uma infinita exploração dos lençóis subterrâneos e das áreas abertas da inteligência. Ela rasga, todo o dia, caminhos que
dão acesso a elementos qualificativos de primeira ordem. Todas as suas formas de atividade implicam esforço, virtude, dignidade, verdade, caráter,
emulação e beleza. A Academia é contra o feio, é contra o medíocre, é
contra o biloso. Tersites e Jago não poderiam ser acadêmicos, porque
eram feios e cobardes. Tinham na alma a insídia do escorpião.
A intrépida sinceridade do nosso amigo Sr. Spitzman Jordan consiste em
ter sentado nesta mesa uma elite: as mulheres mais fascinantes e os homens
mais brilhantes da cidade. Víboras e sapos ficaram lá fora. Não poderiam
ser admitidos, pela maledicência que destilam, numa suntuosa noite desta,
que é a alegoria de um préstito de renascimento, pelo que de roupa luminosa e de gosto latino se reúne neste salão. Não se violou neste party o estilo
das sociedades humanas, que se apuram, e dos grupos que se aperfeiçoam
no sentido do respeito às regras da hierarquia.
As Academias do porte desta são forçadas que, para comandar, têm que
diferenciar. A sua estrutura hierárquica traduz o definidor do mérito, pelo
reconhecimento do crivo de seleção, que ele é no Brasil. A cultura refinada e
inteligente dos seus quadros mostra como ela paira acima do vulgar e como
o vulgar é o inimigo n.º 1 da Companhia...
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Somos todos criaturas que sabem que a justiça perfeita reside na dignidade manifesta. Os contratos preexistem na própria natureza.
Não dissimulo, senhoras e senhores, uma medíocre preparação psicológica para ser acadêmico. O jornalismo militante é qualquer coisa que dá alterações profundas à nossa personalidade. Ele não produz, no que nasceu
para o ramo, a divisão da personalidade, mas sua união indissolúvel com o
demônio do jornal, levando-o muitas vezes a uma completa histeria no
servi-lo. Perguntem a Elmano Cardim, a Aníbal Freire, a Barbosa Lima, a
Múcio Leão, a Athayde, a Gustavo Barroso as crises de possessos que ele
tem na superstição que o empolga, por um gênero de labor que nos precipita num abismo de escravidão de todas as nossas horas, de todos os nossos
minutos, dentro de um ritmo de 400 milhas por hora, como asas de fogo de
um turbojato.
Um jornalista corre presunçoso atrás do fato, que é o javali que ele vai
matar, como um banqueiro atrás do dinheiro. Imaginai agora: transformar
um jornalista num personagem de Academia. Que aventura maluca! Que
ato de desatino. Eu não me sinto, porque já sou, dentro de minha forja, um
caldeirão, ardendo a uma corrente de 120 graus. Imaginem esta caldeira ao
lado daqueles bules, de 18 graus, do chazinho tranqüilo das 5, às quintas-feiras, na Academia! Vivo em estúdios de televisão, com cem lâmpadas
de fogo a queimar-nos a pele, numa temperatura de 60 graus. Calculai a retirada desse inferno para uma estação do Mr. Kneipp, com escalas de semicúpios, o que equivale a companhia do meu mais velho e querido amigo da
Academia, que é o professor Aloysio de Castro.
Estou, como afirma o delicioso Edmundo da Luz Pinto, que, diga-se entre parênteses, é a mais pura encarnação acadêmica do Brasil, eu estou já a
reclamar Suíça e Sanatórios para cuidar do sistema nervoso desajustado. E
ainda não cheguei sequer à porta do nosso templo! Os coxins turcos da
Academia, aquela ambiência do veludo e seda, são um choque traumático
com os arames farpados, os cacos e as coroas de frade da minha índole sertaneja. Estou aterrado, com povos de não me deixar academizar, como de-
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sejo, com toda a minha vontade de ser dócil diante das vossas doces mensagens, senhores acadêmicos.
Eu peço desde já licença ao meu incomparável amigo presidente Rodrigo
Octávio para um período de dez anos de ajustamento, com vinte de benevolência para o sortimento de gafes (ou impropriedades, como dizia Ruy Barbosa), que já começou esta noite.
Eu vos digo, na verdade, senhores imortais, quando vossa indicação fulminante caiu sobre a minha cabeça, eu senti, em Nova York, como se o Maligno a tivesse rachado com o poder do raio. Foi como se um tufão me açoitasse.
Fazer um jornalista, uma natureza de fato, uma índole positiva, participar
do vosso culto, o culto do milagre grego, culto da medida, da razão e da beleza, não será um dos gestos afoitos do vosso Olimpo? Como a minha faina
será, daqui por diante, a um tempo bela e laboriosa, na busca de um equilíbrio
interior, que me consista a atingir ao pórtico daquela trindade? Em um homem de imprensa, a existência é a vertigem, é a prisão na rocha do fait divers, é a
peregrinação cotidiana através de catástrofe, de dramas, de romance, da fantasia de uma subsociedade com a sua revolta e os seus crimes.
Se eu estivesse como Phadra, à beira do Ilissus, junto do lugar onde Boreas arrebatou Crithya, não perguntaria: “tu acreditas que esta fábula é verdadeira?” Porque a fábula é verdadeira, é constante como o sol ardente deste
verão tropical e perpétua como a claridade das estrelas.
Tudo aqui dentro resplandece como uma flâmula. Os deuses não morreram? Por não estar morto, o Olimpo anda cheio de deuses e de deusas, que
aqui descem da sua imortalidade, para partilhar conosco ambrósia e mel, a
unidade de vegetação perene das nossas montanhas e o sorriso das morenas
mais faceiras e perturbadoras da terra.
Meus amigos. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado à Academia,
por me ter feito acadêmico, com todas as minhas deformações antiacadêmicas. Muito obrigado, meu caro Napoleão Alencastro, pelo seu maravilhoso
discurso.
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Para empregar uma frase do general Menna Barreto, quando, depois de
fazer várias salvações do Norte, se demitiu do Ministério de Guerra, eu estou estrompado. Agora só quero pôr o meu coração já e já no regaço da
Academia, e aceitar a cura do pecado de ter querido ser acadêmico a pulso.
Gênio, na acepção universal da palavra, é superação das virtudes do intelectual. Mas, entre helenos e latinos, gênio significa demônios.
Levantemos nossos copos pelo “demônio” da Academia, esta minha satânica e maternal reeducadora. Oh, doce mãe, acolhe e perdoa o pródigo,
que te renunciou três décadas, porque a sua volúpia era, como a de todos os
renegados, trair-te e à tua santa lei.
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J.M. Pereira da Silva
Rodrigo Octavio
Afonso Celso
Silva Ramos
Graça Aranha
Oliveira Lima
Eduardo Prado

Membros Efetivos
Ana Maria Machado
Tarcísio Padilha
Carlos Heitor Cony
Carlos Nejar
José Murilo de Carvalho
Cícero Sandroni
Nelson Pereira dos Santos
Antonio Olinto
Alberto da Costa e Silva
Lêdo Ivo
Helio Jaguaribe
Alfredo Bosi
Sergio Paulo Rouanet
Celso Lafer
Pe. Fernando Bastos de Ávila
Lygia Fagundes Telles
Affonso Arinos de Mello Franco
Arnaldo Niskier
Antonio Carlos Secchin
Murilo Melo Filho
Paulo Coelho
Ivo Pitanguy
Zélia Gattai
Sábato Magaldi
Alberto Venancio Filho
Marcos Vinicios Vilaça
Eduardo Portella
Domício Proença Filho
José Mindlin
Nélida Piñon
Moacyr Scliar
Ariano Suassuna
Evanildo Bechara
João Ubaldo Ribeiro
Candido Mendes de Almeida
João de Scantimburgo
Ivan Junqueira
José Sarney
Marco Maciel
Evaristo de Moraes Filho

Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
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