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Apresentação

cicero sandroni
Ocupante da Cadeira 6 na academia Brasileira de Letras.

N as primeiras páginas desta 102.a 

edição da Revista Brasileira, impres-

sa na gráfica da imprensa Oficial 

do estado de são Paulo, cuja colaboração 

agradecemos, e na versão virtual, no site da 

academia Brasileira de Letras, o leitor en-

contrará textos sobre o centenário de nasci-

mento do poeta João Cabral de Melo Neto, 

nascido a 9 de janeiro de 1920, no Recife.

escrevem sobre o autor de pedras de  

toque da poesia do menos, na feliz definição 

do poeta antonio Carlos secchin, além do 

citado, arnaldo Niskier, flávia amparo e Lu-

cila Nogueira. Nas páginas seguintes o leitor 

encontrará, em contínua homenagem, poe-

mas de João Cabral, a lembrar seu amigo, o 

saudoso cronista Rubem Braga, para quem a 

poesia é necessária.

Comemoramos também os cento e dez  

anos do nascimento da romancista e cronis-

ta, Rachel de Queiroz, primeira brasileira a 

ingressar nos quadros da academia Brasilei-

ra de Letras e também a primeira a receber 

o Prêmio Camões, a maior láurea lite rária da 

lusofonia. Lembram a extraordinária mulher 

querida por todos, arnaldo Niskier, Lêdo ivo, 

ivo Pitanguy e Maria eli de Queiroz.

enriquecem esta edição o artigo de arno 

Wehling sobre Oliveira Lima, o de José Luiz 

foureaux de souza Júnior, da obra de Car-

los Nejar e o de Pedro Marques, sobre poe-

ma de João Cabral de Melo Neto. a seguir, 

análise de Jeová santana sobre o “soneto 

de fidelidade” de Vinicius de Moraes.

Na área da ficção o leitor encontrará as 

narrativas “Jabuti-Jabuticaba” de Marcia de 

almeida, “Conjecturas em tom cinzento”, 

de edison Nequete, “a casa de pedra” de 

Ricardo L. Hoffmann e “a carta” de Ronal-

do Moreira.

Boa leitura.
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Revisitando Quaderna: a concepção 
do feminino na poética de João 
cabral de melo Neto

Na poesia de João Cabral, há uma 

busca pela originalidade do verso, 

seja na revitalização de modelos 

antigos – da tradição ibérica medieval, por 

exemplo –, seja na desconstrução de obje-

tos do cotidiano, apreendidos sob uma nova 

perspectiva. a luta primordial da sua obra é 

pela descontinuidade do hábito, pela rup-

tura com o “lugar-comum”. Para o poeta 

é importante deter o fluxo da sensibilidade 

mais óbvia e desgastada pela tradição ro-

mântica, combatendo a criação poética que 

se baseia no sentimento, na emoção que 

aflora e se expõe com facilidade. escolhe-

ria, portanto, uma poética mais elaborada, 

que pudesse excitar a razão do público no 

lugar da emoção, concebendo-se como um 

antilírico, disposto contra o automatismo 

da visão poética e contra a cristalização do 

sentido das palavras.

ao analisar a pintura de Miró, por exem-

plo, o escritor acaba por definir a sua pró-

pria poética, falando sobre a “dolorosa ati-

tude de luta contra o hábito e a algo que vá, 

por sua vez, romper, no espectador, a dura 

crosta de sua sensibilidade acostumada, 

para atingi-la nessa região onde se refugia o 

melhor de si mesma: sua capacidade de sa-

borear o inédito, o não aprendido”1. Rom-

per, portanto, a crosta do costume seria sua 

ambição de poeta. se em Miró ele soube 

destacar o “fazer” como o essencial da pin-

tura do artista, na sua própria obra o “dar 

a ver” seria a consolidação de seu conceito 

primordial de poesia.

em Quaderna (1960), o prazer do leitor 

ao apreciar as figuras femininas que vão 

surgir nos poemas está intimamente asso-

ciado a esse “saborear o inédito”, a um de-

gustar “cerebral” que a obra de arte origi-

nal propõe. as imagens, na obra de Cabral, 

vão ser definidas na precisão das palavras, 

na escolha de um estilo forte para pintá-las, 

sem utilizar cores frouxas e esmaecidas.  

O predomínio da clareza, da definição, da 

precisão do traço também será o recurso 

usado pelo escritor para criar os poemas 

que tematizam o feminino.

O ato de criação na obra cabralina, basea-

do na reflexão e no aprimoramento da pala-

vra, lembra, em muitos aspectos, a obstinação  

1 MeLO NeTO, João Cabral. Prosa. Rio de Janeiro: Nova 
fronteira, p. 47.

Flávia Amparo
Doutora em Literatura Brasileira pela UfRJ. Professora Titular do  

Colégio Pedro ii e Professora associada da Universidade federal fluminense. 
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da escrita de outro artista, o escritor Gus-

tave flaubert. O romancista francês chegou 

a dizer em uma de suas cartas, presentes 

na coletânea Cartas Exemplares: “Medite 

portanto antes de escrever e ligue-se à pa-

lavra. Todo talento de escrever não consiste 

senão na escolha das palavras. É a precisão 

que faz a força.”2 Ou ainda, quando fala 

sobre a poesia: “a poesia é apenas uma 

maneira de perceber os objetos exteriores, 

um órgão especial que tamisa a matéria 

e que, sem mudá-la, transfigura.”3 Da 

mesma forma, para Cabral, o importante 

é captar a materialidade do objeto poeti-

zável, o corpo das coisas, e transformá-la 

no corpo da palavra poetizada, de modo 

que a leitura da palavra nos faça retornar à 

materialidade da coisa em si.

esse processo desencadeará uma série 

de comparações, presentes em grande par-

te de seus poemas, com o propósito de dar 

conta de uma infinidade de aspectos obser-

váveis de um dado objeto, sem esvaziá-lo 

de sentidos. ainda falando sobre a aderên-

cia do poema à palavra e a da palavra ao 

objeto, podemos relembrar um trecho do 

“Catecismo de Berceo”: “fazer com que a 

palavra frouxa / ao corpo de sua coisa adira: 

/ fundi-la em coisa, espessa, sólida, / capaz 

de chocar com a contígua.”4

Cabral torna-se um observador de uma 

dada realidade, mas, sem aceitar a realidade 

dada, ele a transfigura no espaço poético. 

Também o feminino é captado por meio do 

ver e do tocar, sem o “sentir” abstrato das 

emoções. Cabral não havia encontrado, no 

2 fLaUBeRT, Gustave. Cartas exemplares. Organização, 
prefácio e notas, Duda Machado. Rio de Janeiro: ima-
go, 1993, p. 78
3 Idem. p. 106.
4 MeLO NeTO, J. C. Museu de tudo. Rio de Janeiro: ed. 
Objetiva. p. 65

universo masculino do sertão, modelo efi-

ciente para cantar a mulher. No entanto, a 

cidade de sevilha, na espanha, ofereceu-lhe 

não apenas a paisagem feminina, inversa-

mente proporcional à paisagem pernam-

bucana, como também a tradição poética 

dos cancioneiros medievais. essa tradição 

marcaria as matrizes ibéricas de formação 

da cultura oral nordestina, sobretudo da li-

teratura de cordel, que, para Cabral, teria 

sido o fundamento de sua “descoberta da 

Literatura” e, ao mesmo tempo, o antídoto 

para a ruptura com o “falar rico”.

a influência do cancioneiro medieval 

não está restrita ao processo de construção 

formal do verso, mas também se refere às 

concepções medievais sobre o feminino. in-

cluiríamos, neste ponto, o cancioneiro pro-

vençal, pois não poderíamos deixar de lem-

brar da “flors enversa” do trovador arnaut 

Daniel, estudada por augusto de Campos. 

sobre arnaut, o crítico destaca algumas ca-

racterísticas de sua poesia: 
[...] percepção poética extraordinária, além de 
um rigoroso sentido de funcionalidade: a cons-
ciência do poema como um organismo, de 
que fala Pound, e a noção da palavra precisa, 
o “mot just”, que fazem com que cada parte 
e cada célula do poema contribuam para o 
todo. [...] A flor [“Flors enversa”] da poesia de 
Arnaut está intacta. O tempo não roubou seu 
saber nem seu sabor.5

Tornamos à questão da “palavra preci-

sa” e à concepção poética muito semelhan-

te à adotada por João Cabral. Contudo, 

no poeta pernambucano, a palavra não só 

faz parte desse organismo como também 

funda, inaugura, um sentido novo e, a par-

tir dela, se constrói um arcabouço poético 

5 CaMPOs, augusto de. Mais Provençais. são Paulo: 
Cia. das Letras, 1987, p. 37.
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peculiar. Às vezes, cada estrofe de um mes-

mo poema propõe uma reformulação da 

estrofe anterior. Nesse processo, o sentido 

se adere a outro ao mesmo tempo que se 

choca com o anterior, repetindo aqui a ideia 

expressa no poema “Catecismo de Berceo”, 

transcrito anteriormente. assim, também o 

feminino se forma, como a “flor enversa” 

de arnaut Daniel, pelo seu sabor e saber, e 

não pelo seu perfume inebriante.

Podemos notar as diversas faces da mu-

lher e do amor em Quaderna, cantados não 

para mostrar as delicadezas presentes no 

feminino e nas relações entre homem e mu-

lher, mas a correspondência, pela primeira 

vez, entre ambos. O poeta surge como um 

observador que, a certa distância, analisa o 

objeto de desejo e tece considerações so-

bre ele. Também aqui podemos notar uma 

semelhança entre Cabral e os trovadores 

provençais:
 Não é ela [poesia provençal] ainda, como 

se supõe vulgarmente, uma poesia adamada 
para damas, mas uma poesia onde o amor é 
dissecado tanto no nível espiritual como físico, 
e por vezes com um realismo que só em raros 
momentos foi retomado na linguagem poéti-
ca dos séculos posteriores: Que’l seu bel cors 
baisan rizen descobra/ E que’l remir contra’l 
lum de la lampa, diz Arnaut. A mulher é, sem 
dúvida, idealizada pelos trovadores, mas essa 
idealização antes contribui, premonitoriamen-
te, para realçar a dignidade feminina.6 

a mulher na poesia provençal possui 

um corpo descoberto e iluminado, que se 

abre diante do poeta: “Que seu belo corpo 

aos beijos rindo abra e que eu o remire con-

tra a luz do lume.” De igual modo, Cabral 

vai descobrir a mulher de toda camada de 

veste e também de toda a carga semântica 

6 Idem. p. 146.

desgastada pelos poetas sentimentais. O 

escritor descreve o feminino em suas várias 

possibilidades, sob diversos focos, sempre 

expondo o corpo da mulher à claridade do 

dia (de fora para dentro), que se confunde 

com a luz dos próprios cristais, que, segun-

do o poeta, iluminariam o interior da mu-

lher (de dentro para fora).

O torneio amoroso, comum nos jogos 

florais da idade Média, é substituído pelos 

“Jogos frutais”, de modo que, neste jogo, 

o poeta se propõe a encontrar uma perfei-

ta aderência de sentido entre a palavra e a 

coisa. identificando as frutas ao corpo femi-

nino, Cabral não faz apenas metáforas, mas 

traça uma correspondência perfeita entre a 

cama e a mesa, entre satisfação gustativa 

e sexual. Descobrindo o caminho preciso, a 

palavra justa, o feminino encontra morada 

definitiva nos poemas cabralinos. É desse  

modo que o poeta concebe uma forma 

eficaz de conter a fluidez do feminino, re-

tendo-o dentro da casca de uma fruta, sem 

deixar, contudo, de manter seu sumo no 

interior.

Na trajetória cabralina, de Pedra do Sono  

(1942) a Quaderna (1960), notamos uma 

crescente preocupação do poeta em se 

desfazer dos clichês românticos da poesia 

de temática feminina. Os símbolos e con-

ceitos relacionados à mulher, seguindo a lógi-

ca romântica, estavam comumente ligados à 

delicadeza, à beleza exterior idealizada, à se-

dução do corpo feminino, à suavidade das 

formas, à semelhança com a flor, tanto pe-

los atributos físicos quanto pela conotação 

sexual que o feminino passou a assumir. 

Obviamente, Cabral não refutava a se-

dução exercida pelo feminino, mas também 

não concordava com a atmosfera de em-

briaguez idílica em torno do tema. Como, 
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então, tratar da tradicional essência delica-

da e sutil da mulher na superfície áspera do 

discurso cabralino? Já vimos que a sobre-

posição de imagens que não assumem, a 

princípio, uma relação aparente é a estra-

tégia mais utilizada por Cabral. até então, 

o poeta correlacionava o corpo feminino a 

alguma estrutura construída – casa / poço 

/ gaiola – ou a elementos da paisagem – 

praia, onda ou rio.

 encontramos vários poemas de Quader-

na que tratam da temática feminina, mas 

há dois deles – “a palavra seda” e “Jogos 

frutais” – em especial, em que se percebe 

que o poeta penetra mais fundo nas cama-

das do feminino, descobrindo suas texturas 

e provando que vão além dos parâmetros 

convencionais. Nos poemas citados, o escri-

tor desvenda o universo feminino de forma 

singular e inovadora, rompendo, de uma 

vez por todas, com as imagens tradicionais 

relacionadas ao tema.

em “a palavra seda”, Cabral desconstrói 

pouco a pouco toda a textura da seda e do 

sedativo associado à mulher e une definiti-

vamente a textura feminina à sedução car-

nal, sendo a mulher feita de uma fibra, se-

gundo Cabral, “muscular e felina”. O poeta 

retira a superfície gasta da palavra “seda” e 

acrescenta outra, cheia de novas significa-

ções. as “palavras impossíveis de poema”, 

na concepção cabralina, são aquelas que 

trazem em si toda carga emotiva, difícil de 

ser dissipada no discurso, mas que o poeta 

vai desbastando, desde a superfície, até es-

garçá-la. ao romper essa primeira camada, 

ele corrompe também seu significado.

A atmosfera que te envolve
atinge tais atmosferas
que transforma muitas coisas
que te concernem, ou cercam.

E como as coisas, palavras
impossíveis de poema:
exemplo, a palavra ouro,
e até este poema, seda.

É certo que tua pessoa
não faz dormir, mas desperta;
nem é sedante, palavra
derivada da de seda.

E é certo que a superfície
de tua pessoa externa,
de tua pele e de tudo
isso que em ti se tateia,

nada tem da superfície
luxuosa, falsa, acadêmica,
de uma superfície quando
se diz que ela é “como seda.7

a presença feminina transforma tudo o 

que a envolve, especialmente por ser mais 

real que ideal, mais corpórea que etérea; 

assim, ao contrário de adormecer, “retesa” 

todo o ambiente por onde passa. Na visão 

cabralina, a mulher, em vez de “sedar”, se-

duz. a seda não vem de sua textura, mas 

do seu poder de envolver, como o fio de 

um casulo que encapsula e prende. O poe-

ta resgata o sentido primordial da seda, em 

seu estágio mais bruto e original, sem os 

processos fabris e artificiais que a transfor-

mam em tecido luxuoso.

João Cabral destrança os significados 

contidos na palavra “seda” e passa a tecer 

uma outra trama, e, de igual modo, despe 

a mulher dos adornos tradicionais para per-

mitir que seja mais substancial em si mes-

ma, ou nos fios de sedução que ela lança ao  

seu redor.

7 MeLO NeTO, J.C. Quaderna. in: _____. A educação 
pela pedra e outros poemas. Rio de Janeiro: Objetiva, 
2008. p. 65.
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Mas em ti, em algum ponto,
talvez fora de ti mesma,
talvez mesmo no ambiente
que retesas quando chegas,

há algo de muscular,
de animal, carnal, pantera,
de felino, da substância
felina, ou sua maneira,

de animal, de animalmente,
de cru, de cruel, de crueza,
que sob a palavra gasta
persiste na coisa seda.8

No último verso, além da sedução, 

podemos associar o significado à palavra 

“ceda”, homófona, que mostra tanto o 

“ceder” do tecido, que se rompe, quanto 

a “entrega” ou “rendição” do poeta diante 

da ferocidade que o feminino lhe inspira. 

ainda tentando captar a textura femi-

nina até a última camada, ou absorver sua 

substância até e última gota, Cabral passeia 

pelo universo das frutas em “Jogos frutais”, 

associando o prazer do gosto ao do gozo, 

fundindo, num mesmo plano, mesa e cama. 

“Jogos frutais” também consegue reali-

zar com precisão os projetos cabralinos rela-

tivos à construção do feminino, o qual, em 

outros momentos de sua obra é descrito 

como folha em branco, objeto sólido, paisa-

gem, textura e, finalmente, como fruto. O 

poema sintetiza essas concepções da mulher 

e as materializa em uma única imagem: o fru-

to. essa fruta é desenhada com precisão em 

sua forma e em seu conteúdo, numa plastici-

dade que integra plenitude e concisão:

És um fruto medido,
bem desenhado;
diverso em tudo da jaca,
do jenipapo.

8 Idem. p. 66.

Não és aquosa
nem fruta que se derrama
vaga e sem forma.

Estás desenhada a lápis
de ponta fina,
tal como a cana-de-açúcar,
que é pura linha.9

a fruta retém o líquido em sua casca, sa-
bendo se dar aos poucos, sem se derramar 
de uma só vez, evitando a fluidez que, para o 
poeta, seria uma grave falha. se lembrarmos 
de um texto anterior a Quaderna – Os Três 
Mal-Amados (1943) –, notamos que a fala 
de Raimundo, um dos personagens do mo-
nólogo poético, busca sempre uma imagem 
que compare a mulher a uma fonte conti-
da, de modo a promover um determinado 
controle sobre as ações: “Maria era também 
uma fonte. O líquido que começaria a jorrar 
num momento que eu previa, num ponto 
que eu poderia examinar, em circunstância 
que eu poderia controlar.” essa capacidade 
de reter a liquidez do feminino parece ser, 
no decorrer da obra cabralina, algo muito 
buscado pelo poeta, e, finalmente, bem rea-
lizado em Quaderna, a partir da imagem da 
fruta contida em sua casca, mas que, a cada 
dentada, pode ser gradualmente saboreada.

Mulher e paisagem encontram também 
em “Jogos frutais” a expressão exata e a 
identidade completa, tanto na figura da 
fruta quanto nos desdobramentos que ela 
traz em relação ao Nordeste cabralino:

E há em tua pele
o sol das frutas que o verão
traz no Nordeste.

É de fruta do Nordeste
tua epiderme;
mesma carnação dourada,
solar e alegre.

9 Idem. p. 93.
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Frutas crescidas
no Recife relavado
de suas brisas.

Das frutas do Recife,
de sua família,
tens a madeira tirante,
muito mais rica.

E o mesmo duro
motor animal que pulsa
igual que um pulso.10

a fruta revela sua natureza local, sua 

origem, assim como demonstra as raízes do 

poeta. Por isso Cabral deixa bem claro que 

não é a qualquer fruta que ele compara a 

mulher, mas unicamente às frutas nordes-

tinas, curtidas pela luz de um sol intenso, 

sem perderem sumo e sabor. ainda assim, 

dentro desse universo nativo, o poeta sele-

ciona apenas aquelas frutas de consistência 

firme e definida.

embora seja um produto resultante 

da flor, o fruto possui algo mais: não ser-

ve apenas para ser contemplado, é objeto 

de degustação. enquanto o sabor do fruto 

atrai, o perfume da flor apenas entorpece, 

oferecendo uma imagem enganosa daqui-

lo que só pode dar prazer aos olhos, mas 

não a todo o corpo. entretanto, o fruto não 

será abordado na poesia cabralina como 

sustento para o corpo ou alimento para o 

espírito. a insaciedade provocada pelo fruto 

nunca consegue ser plenamente removida, 

e, quanto mais saboroso o objeto de desejo, 

tanto mais fome tende a provocar:

“Não és uma fruta fruta
só para o dente,
nem és uma fruta flor,
olor somente.

10 Idem. p. 92.

Fruta completa:
para todos os sentidos,
para cama e mesa.

És uma fruta múltipla,
mas simples, lógica;
nada tens de metafísica
ou metafórica.
(...)
Em ti apenas
vejo o que se saboreia
não o que alimenta.

Fruta que se saboreia,
não que alimenta:
assim descrevo melhor
a tua urgência.

Urgência aquela
de fruta que nos convida
a fundir-nos nela.”11

Os “jogos” frutais e/ou amorosos vão, 

a cada estrofe, alterando suas regras. além 

de a mulher não ser a fruta que alimenta, 

também não sacia o sedento, pois deixa seu 

visgo entranhado na língua e nos dentes, 

provocando ainda mais sede. Os contrastes 

de fruta pernambucana revelam, no femini-

no, elementos contraditórios: “o sabor de 

podre na carne jovem” causa ainda maior 

atração, ou ainda, o “verde ácido” da fruta, 

anuncia o doce que ainda terá. O presente 

prenuncia o futuro, que acaba despertando 

no outro o desejo de prová-la mais uma vez. 

essa fruta-mulher se, por um lado, é 

verde, ao deixar certo travo e acidez que 

produzem mais sede; por outro, prenuncia 

a corrupção doce do seu amadurecimento 

gradativo “como/ fruta madura/ que come-

ça a corromper-se/ no seu açúcar”. O poeta 

usa a imagem primorosa do verde/podre 

11 Idem. p. 95-96
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como uma forma de sair do clichê “doce 

como mel”, que enfatiza apenas a vertente 

idealizante da mulher e da fruta. O objeto 

estético cabralino é contraditório, tangen-

cia as margens do abismo, do entrelugar do 

verde e do podre, não sendo inteiramente 

nenhum deles e tendo ambos dentro de si 

simultaneamente.

“Sem dúvida, és mesmo fruta
pernambucana:
a graviola, a mangaba
e certas mangas.

De tanto açúcar
que ainda verdes parecem
já estar corruptas.

És assim fruta verde
e nem tão verde,
e é assim que te vejo
de há muito e sempre.

E bem se entende
que uns te digam podre e outros
te digam verde.”12

“Jogos frutais” é um dos mais belos e 

bem realizados poemas de João Cabral, que 

consegue, enfim, descrever a mulher com 

intensidade e intimidade, mas sem os ex-

cessos do sentimentalismo. sem dúvida o 

poeta faz do feminino uma figura forte e 

deliciosa, sedutora e real. a mulher cabra-

lina torna-se um sistema vivo, um motor 

que pulsa, uma substância carnal, concreta, 

muscular e feroz.

Usando novamente as palavras de Rai-

mundo, um dos “mal-amados”, podemos 

concluir a análise de “Jogos frutais” mos-

trando que, no poema, Cabral consegue 

pôr em versos todo o seu projeto em rela-

ção a forma de poetizar a mulher e os jogos 

12 idem. p. 98-99.

amorosos: “Maria era também o sistema es-

tabelecido de antemão, o fim onde chegar. 

Era a lucidez, que, ela só, nos pode dar um 

modo novo e completo de ver uma flor, de 

ler um verso.” esse “modo novo e completo 

de ver uma flor”, que já havíamos tratado a 

algumas linhas atrás, mostra-nos, com luci-

dez e arte, o quanto a visão cabralina ama-

durece em Quaderna. Não se contentando 

em “ver” apenas a flor, o poeta devora o 

fruto, mostrando que há nele algo mais 

denso que sua casca.

O poeta-construtor ou o “engenheiro 

das palavras” mostrou-nos que, no decorrer 

de sua obra, a reflexão, o projeto, o cálculo 

sempre foram seus instrumentos de traba-

lho. No entanto, apesar de ser um homem 

de cálculos, Cabral provou sua genialidade 

por sublinhar a força do verso e usá-lo não 

como “máquina de comover”, mas como 

organismo vivo e suas engrenagens, pronto 

para mover do pensamento as imagens cris-

talizadas, os preconceitos e todas as coisas 

prontas a que estamos acostumados. 

Na sua busca em apreender as “pala-

vras impossíveis de poema”, Cabral con-

segue nos mostrar que tudo é, e pode ser, 

matéria de poema, mas é preciso descobrir 

um novo arranjo das imagens, ou raspar 

a superfície desgastada das palavras para 

atribuir a elas um significado novo e denso. 

a mulher, a flor, a delicadeza, a suavidade 

parecem ser algumas das palavras “proibi-

das” no universo poético cabralino. só que, 

como vimos, o poeta quebra seus tabus e 

encontra a medida justa para cantar a mu-

lher, contendo o sentimentalismo por meio 

de imagens concretas: mulher/casa, mulher/

paisagem, mulher/fruta.

se, por um lado, não há em Cabral 

o transbordamento do lirismo, por outro 
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lado, existe a transfiguração da linguagem, 

capaz de ultrapassar a aridez do discurso e 

oferecer ao leitor um banquete de ideias e 

imagens. O poeta nos seduz pela precisão 

como define seu objeto estético e, ao mes-

mo tempo, explora suas possibilidades.

Os temas cabralinos, obsessivamente 

reto mados, nunca mostram a mesma face. 

Mesmo diante das transformações ocorridas 

com a figura feminina nos poemas do escri-

tor pernambucano, ao longo de sua obra, 

podemos notar em cada fase uma nova 

abordagem do tema. Como um diamante 

em sucessivos estágios de lapidação, o poeta 

consegue processar no seu âmago as múlti-

plas facetas de si mesmo.
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R ecebi da diretoria tarefa quase im-

possível: resumir, numa palestra, o 

que tem sido a cultura na academia 

Brasileira de Letras. são 123 anos servindo 

ao Brasil, editando o Vocabulário Ortográ-

fico, o Dicionário e tantas outras obras que 

marcam a presença da Casa de Machado 

de assis, na sua obrigação maior que é a 

defesa da língua portuguesa.

a escolha foi sofrida. Como deixar de 

fora Olavo Bilac, Coelho Neto, Guimarães 

Rosa, adonias filho, Carlos Chagas filho 

e Laudelino freire, por exemplo, com suas 

respectivas contribuições? faço desde logo 

a promessa de voltar ao assunto, para que 

não me pese na consciência o que não é 

um esquecimento. foram selecionados 16 

imortais, aos quais rendo minhas homena-

gens, desta vez.

De pobre menino mestiço do Morro do 

Livramento, bisneto de escravo alforriado, 

à presidência da academia Brasileira de 

Letras, Machado de assis foi uma criação 

de si mesmo. e com sua talentosa presen-

ça no quadro da cultura brasileira, acabou 

realizando um modelo de homem de letras. 

Tudo começou quando, em 16 de janeiro 

de 1855, a Marmota Fluminense, jornal lite-

rário daqueles meados do século xix, aces-

sível a principiantes e desconhecidos, sem 

distinção de méritos ou de classes, publicou 

seu primeiro poema, chamado “a Palmei-

ra”. embora o título sugerisse outra coisa, 

era a confissão de um amor adolescente 

não correspondido – ele tinha 16 anos – 

marcando os primeiros passos da sua car-

reira literária, antes mesmo de firmar-se no 

jornalismo por intermédio dos contos e crô-

nicas que precederam seus célebres nove 

romances.

Diante dos quais já se disse que, de cer-

ta forma, através de alguns de seus muitos 

personagens, ele demonstrava profundos 

conhecimentos da alma humana. segundo 

o Dr. José Leme Lopes, por exemplo, Ma-

chado de assis foi um verdadeiro psicanalis-

ta, que inclusive antecipou alguns estudos 

médicos posteriores. assim, ao tratar do ciú-

me em Dom Casmurro e do delírio de Brás 

Cubas, se lastimando (“estou sonhando, 

decerto, ou se é verdade que enlouqueci, tu 

não passas de uma concepção de alienado, 

Palestra proferida na aBL, em 24 de julho de 2007.
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isto é, uma coisa vã que a razão ausente 

não pode reger nem palpar”) e usando de 

anomalias como a lou cura de Quincas Bor-

ba e personalidades como a do fortunato, 

de A Causa Secreta, Machado teria chega-

do perto de estabelecer, em forma de fic-

ção, uma teoria ontológica da loucura. isso 

sem falar de O Alienista, em que o Dr. si-

mão Bacamarte começa a recolher os doen-

tes no hospício da vila de itaguaí e acaba 

concluindo que a loucura, objeto de seus 

estudos, era uma ilha perdida no oceano da 

razão. “Mas começo a suspeitar de que se 

trata de um continente!” – diria depois.

Tudo faz crer que a influência da epilep-

sia numa pessoa de inteligência superior, 

como Machado, levou-o a meditar sobre 

a inconstância e a fragilidade do equilíbrio 

mental. assim, muitas das suas grandes 

criações foram marcadas pelo adoecer psí-

quico, as fronteiras entre a razão e a nebu-

losidade, as zonas de incompreensão entre 

os homens, os estados de equilíbrio dos 

enfermos e de insensatez dos saudáveis. a 

alienação humana está em suas histórias. 

ele dissecou a alma do brasileiro que viveu 

no Rio de Janeiro durante o império. Nada 

mais humano, portanto, universal. e é isso 

que faz com que, um século e meio depois, 

os textos daquele que é considerado como 

um dos maiores ficcionistas clássicos brasi-

leiros permaneçam atuais.
“Há uma nova leitura de Machado de As-

sis, iluminada pelas angústias dos nossos dias 
– disse Antonio Candido – porque ele fala 
também para o homem de hoje, aqui e agora, 
como Kafka ou Joyce.”

em 1904, viúvo, depois de 35 anos de 

matrimônio com Carolina augusta xavier 

de Novais, presença fundamental, paixão 

definitiva, que no dizer de Rui Barbosa  

“o levara à família, que seu amor conver-

teu em santuário”. e em memória de quem, 

dois anos depois, já considerado como um 

dos pontos mais altos da Literatura Brasi-

leira, Machado de assis voltaria à poesia 

das primeiras letras, dedicando a ela seu 

mais famoso e amoroso soneto, chamado  

“a Carolina”:
“Querida, ao pé do leito derradeiro/ em 

que descansas dessa longa vida, / Aqui venho 
e virei, pobre querida,/ trazer-te o coração de 
companheiro./ Pulsa-lhe aquele afeto verda-
deiro/ que, a despeito de toda a humana lida, 
/ fez a nossa existência apetecida/ e num re-
canto pôs o mundo inteiro. / Trago-te flores, 
restos arrancados/ da terra que nos viu passar 
unidos / e ora mortos nos deixa e separados./ 
Que eu, se tenho nos olhos malferidos/ pen-
samentos de vida formulados,/ são pensamen-
tos idos e vividos.”

Com o apoio dela, Joaquim Maria Ma-

chado de assis tinha construído uma das 

obras mais universais da nossa Literatura. 

autodidata, seu invejável talento tinha en-

riquecido a vida daquele menino pobre e 

escrito sua biografia. Dele foi a glória que 

fica, eleva, honra e consola.

Quem quisesse falar de Machado de 

assis depois da biografia escrita em 1981 

por Raimundo Magalhães Júnior, estaria 

condenado a repetir o que já havia no livro. 

Jornalista, contista, cronista, teatrólogo, 

tradutor e poeta bissexto (seus primeiros 

versos levavam o título de Impróprio para 

Menores), Magalhães Júnior também or-

ganizou, fez o prefácio e publicou parte 

da obra de Machado: Contos e Crônicas, 

Contos Esparsos, Contos Esquecidos, Con-

tos Recolhidos, Contos Avulsos, Contos sem 

Data e Diálogos e Reflexões de um Relojo-

eiro, entre outros. além disso e da autoria 
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de mais de trinta textos para teatro, ao lado 

de antologias e dicionários, ele tinha se in-

cumbido das biografias e ensaios biográfi-

cos de artur azevedo, Álvares de azevedo, 

augusto dos anjos, Cruz e souza, Casimi-

ro de abreu, Rui Barbosa, Raimundo Cor-

reia, João do Rio, José do Patrocínio, José 

de alencar, Martins Pena e Olavo Bilac. Os 

caminhos cruzados entre a Literatura, o Jor-

nalismo e a História constituíram o legado 

emblemático de Magalhães Júnior (que em 

2007 completaria cem anos de idade).

2007 marcou também o “ano Barbosa 

Lima sobrinho”, homenagem que a socie-

dade Brasileira de estudos interdisciplinares 

da Comunicação presta a quem foi o pre-

cursor do estudo científico da mídia no Bra-

sil. Jornalista, político, humanista, jurista, 

mas, acima de tudo, nacionalista, ele escre-

veu mais de 120 livros, num dos quais, Pre-

sença de Alberto Torres, mostrava as ideias 

fundamentais daquele pensador, bem de 

acordo com as suas.
“Não tenho nada contra capitais que ve-

nham para ajudar o nosso desenvolvimento 
e fiquem aqui, criando raízes e produzindo 
riquezas” – declarava Barbosa Lima. “Mas 
o conceito de globalização hoje difundido 
baseia-se no nacionalismo das nações hege-
mônicas, que estão apenas defendendo seus 
interesses e os interesses de suas empresas 
globalizadas, ávidas de lucros além- fronteiras. 
Ou então dos investidores internacionais do 
mercado financeiro, essa nuvem de gafanho-
tos que vêm buscar dividendos de nossos juros 
altos e, quando se sentem inseguros, migram 
para outras paragens em busca de lucros 
maiores e de menores riscos.”

ele achava que, como nação independen-

te, deveríamos defender nossa economia, 

nosso mercado, nossa produção, nossos 

trabalhadores, nosso povo. “Os que agem 

dessa forma são nacionalistas, os outros 

não.”

Quando alceu amoroso Lima nasceu, 

no dia 11 de dezembro de 1893, em uma 

casa da Rua Cosme Velho n.o 2, Machado 

de assis tinha 54 anos e morava no n.o 18 

da mesma rua. Naquele velho Rio de Janeiro 

em tempo de transição do império para a 

Primeira República, os vizinhos eram pou-

cos, ainda se olhavam, respeitosamente, e 

alguns até davam bons-dias. O bom-dia de 

Machado para a meninada da vizinhança 

era dizer uma pequena quadrinha humo-

rística que alguns decoravam e depois re-

petiam. Criança curiosa, o pequeno alceu  

recitava uma ou outra para retribuir o  

bom-dia daquele vizinho famoso, de cuja 

obra, anos mais tarde, se tornaria um dos 

mais altos intérpretes.

ao perceber seu amor pelas Letras (e 

seu ódio à Matemática), juntou-se ao poe-

ta Ronald de Carvalho e lançou a revista  

A Epocha, da faculdade de Ciências Jurídi-

cas e sociais, onde ele se formou em Direi-

to. Como advogado, estagiou no escritório 

de um tio de Manuel Bandeira. Logo ini-

ciava sua carreira literária e, quase parale-

lamente, protagonizava um rumoroso pro-

cesso de conversão – ou reconversão – ao 

catolicismo, iniciado em 1923 e terminado 

em 1928. “Ponto final de uma fase de um 

jovem cheio de ideias evolucionistas” – ad-

mitia ele. Depois de escrever vários livros 

tratando de problemas sociais, jurídicos, 

políticos, econômicos, psicológicos e peda-

gógicos, além de memórias, foi nomeado 

adido ao Ministério das Relações exteriores. 
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Pouco mais de um ano depois, abandonaria 

a carreira diplomática para substituir o pai, 

o comendador Manuel José amoroso Lima, 

na presidência da Companhia de fiação e 

Tecidos Cometa, patrimônio da família, pos-

to que iria ocupar até 1937, quando passou 

a dedicar-se exclusivamente ao magistério.

Muito antes, porém, recém-casado com 

uma irmã do escritor Otávio de faria, alceu 

tinha sido convidado por um amigo para ser 

crítico literário de O Jornal. foi assim que o 

então ex-industrial passou a falar de livros, 

assinando-se Tristão de athayde, seu alter 

ego literário (pseudônimo que, aliás, ele 

pensava ser inédito, até descobrir um con-

quistador português a caminho de outras 

Índias, com o mesmo nome). e assim cum-

priu ele essa função, durante 25 anos, ali 

e em vários outros lugares, inclusive tendo 

sido um dos defensores das consequências 

da revolução modernista na semana de 22. 

foi mais ensaísta do que crítico. até 1945, 

depois de exercer o que Otto Maria Carpe-

aux chamou de “incomensurável influência 

nas letras brasileiras”.

sem filiar-se a qualquer partido, exer-

ceu constante atividade política. É dele a 

conclusão de que no Brasil grande parte 

da capacidade criadora e realizadora do 

povo é desperdiçada, simplesmente por-

que o acesso à escola está vedado à maior 

parte da população. “Os bancos escolares 

e a Universidade em particular – a frase é 

dele – são privilégio dos economicamente 

favorecidos, que assim se eternizam no po-

der.” Para alceu, o mundo tinha mudado 

de cara, desde a morte do Papa João xxiii. 

“a angústia nuclear sucedeu às luzes da es-

perança. felizmente, consola-nos saber que 

a Humanidade se agita, mas a Providência é 

que a conduz.”

em ardente sintonia com a arte de vi-

ver, desde jovem se destacou na área do 

pensamento, da Literatura, da cultura em 

geral, sem perder o contato com as trans-

formações da sociedade brasileira e as mu-

danças do mundo. em uma de suas últimas 

declarações, ele diria em entrevista à revista 

Manchete:
“Sinto a necessidade de uma reforma mo-

ral para que o homem retome o poder de si 
mesmo. Resolver os problemas do mundo sem 
recorrer à sabedoria acima da ciência é perda 
de tempo. O terrorismo no fim do século XX 
é o desapontamento com os progressos ma-
teriais que minha geração pensou serem de-
finitivos. Se não entendermos que estes anos 
nos revelaram os males da existência de uma 
civilização sem Deus, fatalmente não teremos 
como fugir de uma terceira guerra mundial, 
que será o holocausto coletivo do mundo.”

Considerado o intelectual mais repre-

sentativo da américa Latina (e catalogado 

por alguns como “católico de esquerda”), 

era portador de um imprevisível, inesperado 

e peculiar bom-humor. Por exemplo, quan-

do traçou, a pedido de João Condé, um 

autorretrato biográfico publicado nos “ar-

quivos implacáveis” da revista O Cruzeiro:
“Amei – Tive filhos, netos, bisnetos – Re-

zei – Atravessei a nado da Urca ao Morro da 
Viúva – Já tive pior memória e melhor vista 
que hoje – Estudei e ensinei na Sorbonne e fui 
professor nos Estados Unidos, onde aprendi a 
ajudar minha mulher nos serviços domésticos 
– Conversei 10 horas seguidas com Maritain – 
Já gostei de andar a pé – Não gosto de ouvir 
rádio – Escrevi a lápis – Não fumei – Sempre 
usei gravata preta – Pequei – Tive remorsos 
– Nunca estive em escola primária, depois fui 
um aluno medíocre e detestei meus tempos 
de ginásio – Atravessei os Andes a cavalo – 
Dirigi automóvel de Quebec, no Canadá, até 
a capital do México, mas hesitei durante dois 
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meses antes de guiar no Rio de Janeiro – Nun-
ca conversei com meu barbeiro – Desde os 
três anos, tenho horror a roupa apertada – De 
tudo quanto tenho escrito, só reli com prazer 
a evocação da casa onde nasci – E só tenho 
uma certeza na vida: morrerei quando Deus 
quiser.”

Deus quis no dia 14 de agosto de 1983, 

aos noventa anos de idade. alceu amoro-

so Lima, o Tristão de athayde, deixou uma 

consistente obra de mais de setenta livros, 

mas resumia-se em uma frase: “Passei a 

vida desarmado, física e intelectualmente, 

odiando apenas o ódio e guerreando ape-

nas a guerra.” ficava dele uma impressão 

permanente de eterna juventude. e de 

muita coragem, porque foi uma das raras 

vozes da grande imprensa a falar de triste-

zas, mortes e iniquidades durante o longo 

período de exceção política dos anos 60/70. 

Porque ele foi um homem que realmente vi-

veu sua época. “Minha geração foi apolíti-

ca, ou melhor, foi antipolítica” – sintetizava. 

alceu foi uma referência cultural e política 

deste país. “Não tenho uma formação po-

lítica, tenho uma formação de princípios” 

– definia-se. e porque – como chegaram a 

dizer – a decência daquele homem era sim-

plesmente avassaladora.

“Ninguém exerceu em nosso país uma 

tão ampla militância intelectual quanto ele” 

– dizia Josué Montello. “Um espírito exem-

plarmente combativo, um dos condutores 

do Brasil mental, um guia, um chefe, um 

missionário, mesmo quando assumia po-

sições abertamente polêmicas” – concluía 

Montello, este professor, romancista, cro-

nista, ensaísta, orador, historiador, teatrólo-

go e memorialista, autor de mais de cem 

títulos, entre os quais o mais importante foi 

Os Tambores de São Luís. Partindo da morte 

de dois homens – um negro com uma faca-

da nas costas e um branco abatido a pau-

ladas em um bar –, esse romance histórico 

escrito em 1975 por Josué Montello cruza-

va duas linhas narrativas que se fundiam em 

perfeita harmonia, através de numerosos 

personagens, políticos, clérigos, aristocratas 

e tipos populares, que movimentavam o in-

teresse crescente do enredo que abrangia 

um largo período da vida brasileira, entre 

1838 e 1915. ao fundo, o som dos tambo-

res rituais vindos da casa das negras-minas, 

cheios de nostalgia, de revolta, mas tam-

bém de júbilo, dos antigos escravos.

afonso arinos de Melo franco foi o que 

alceu amoroso Lima definiu como a mais 

fecunda vocação a unir Política e Letras no 

Brasil. autor de mais de cinquenta livros, 

da Política à economia, da Crítica à Poesia 

(uma de suas grandes alegrias era a opi-

nião do crítico literário antonio Candido, 

que considerava o seu A Alma do Tempo 

tão importante quanto Minha Formação, 

de Joaquim Nabuco), historiador (em Um 

Estadista da República e Rodrigues Alves, 

Apogeu e Declínio do Presidencialismo), 

deputado federal, senador (um exemplo do 

analista experiente e isento da vida pública), 

ministro, embaixador do Brasil na ONU, ora-

dor (os discursos dele ajudaram a derrubar 

Vargas em 1954), advogado, professor de 

Direito, cientista social, erudito.

amante de tudo que o cercava, curioso, 

febril de tudo o que via, arinos, um aristo-

crata – no melhor sentido do termo, pela 

elevação espiritual, e também no jeito de 

viver, de ser, de sentir, de morar e de escre-

ver –, confessadamente nunca viu o Brasil 

senão através da cultura – no seu sentido 
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sociológico de “herança social” – e jamais 

usou seus vastos conhecimentos senão com 

reservada simplicidade e modéstia. sobretu-

do, um aristocrata despido de preconceitos, 

autor da lei contra a discriminação racial, de 

3 de julho de 1951, que leva seu nome, a 

Lei afonso arinos. “a inteligência dele era 

luminosa” – dizia Rachel de Queiroz. “as 

discussões terminavam quando ele falava 

algumas palavras. eram como gotas de uma 

reação química. Clareavam tudo.”

De sua longa lista de trabalhos, um de-

les, Amor a Roma, de 1982, é uma decla-

ração de amor àquela que arinos chamava 

de “rainha das cidades”, que ele conheceu 

e aprendeu a admirar aos dezenove anos. 

“Uma meditação afetiva sobre a capital 

italiana” – como ele mesmo definiu. Uma 

longa gestação literária ao longo da pro-

dutiva vida desse brilhante intelectual de 

cultura mais seleta. Um verdadeiro poema 

em que arinos soube misturar elementos 

culturais universais com uma profunda 

acuidade perceptiva – como achou a Críti-

ca. Na contemplação menos das coisas do 

que do tempo, é um preito à Cidade eter-

na, dos césares, de augusto, de Virgílio e 

de Horácio, de Calígula e de Nero, dos car-

deais e dos papas, tantas vezes ocupada, 

arrasada, pelos gauleses, pelos bárbaros, 

pelos alemães e franceses no Renascimen-

to, pelos nazistas no século passado, mas 

que não cede nunca, porque, segundo 

afonso arinos de Melo franco, “sua gran-

deza é inconquistável”.

e que levou Pedro Nava a dedicar-lhe 

um “Palíndromo do amigo”, assim:

amor, Roma/ amor a Roma/ amor, aro-

ma/ amor a Roma.

foi no colo de um intelectual mestre 
em descrever brasilidades, chamado afon-
so arinos (tio de afonso arinos de Melo 
franco), que alceu amoroso Lima, ainda 
menino, tinha ouvido fascinantes histórias 
do sertão. Homem de horizontes largos, di-
vidido entre Paracatu e Paris, o velho afon-
so arinos faleceu em 1916, em Barcelona. 
Pois foi por influência dele que alceu leu Os 
Sertões, de euclides da Cunha, obra maior 
que deflagraria um processo cultural capaz 
de nos dar a maioridade literária.

Lançado em 1902 e escrito numa lin-
guagem “agreste como um cipó” – na ex-
pressão de um crítico –, o livro focalizava o 
sertanejo, um tipo de brasileiro até então 
ignorado pelos seus irmãos do litoral, em 
sua maioria sofisticados, europeizados. Na 
tapeçaria linguística de Os Sertões, um es-
tilo em permanente estado de ignição, no 
qual o autor depositava a carga de tensão 

da história:
“Não lhes avaliavam o número. Os cerros 

mais altos, bojando em espo rões sobre a vár-
zea, figuravam-se desertos. Batia-os de chapa 
o sol ofuscante e ardente; viam-se-lhes os mí-
nimos acidentes da estrutura; podiam- se-lhes 
contar um a um os grandes blocos, que por ali 
se espalham.”

Paisagem, ação, emoção. Uma epopeia 

sertaneja em um livro-protesto.
“Os sertanejos invertiam toda a psicologia 

da guerra: enrijavam-nos os revezes, robuste-
cia-os a fome, empedernia-os a derrota [...] 
ecoavam largos dias, monótonos, pelos er-
mos, por onde passavam as lentas procissões 
propiciatórias, as ladainhas tristes [...] rebrilha-
vam longas noites nas chapadas, pervagantes 
as velas dos penitentes...”

Naquelas palavras nada comuns, na vi-

rilidade de suas frases, euclides da Cunha 

depositava toda sua força expressiva:
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“Em breve, céleres, arrebatadas pelo vento, 
enoveladas em rolos de fumo cindidos de laba-
redas, rolando pelas quebradas e transpondo-
-as, circulando todas as encostas, avassalando 
todos os topos dos morros, repentinamente 
acesos num relampaguear de crateras súbitas, 
crepitavam as queimadas, inextinguíveis, derra-
mando-se por muitas léguas em roda.”

Um texto de reflexão, de estudo, de re-

volta.
“Pelo topo dos cerros, pelo esbarrancado 

das encostas, incendeiam-se as acendalhas 
da sílica fraturada, rebrilhantes numa trama 
vibrátil de centelhas ... e animam-se os ares 
numa palpitação de asas céleres ruflando ...”

Na verdade, a preferência pela palavra 

inusitada, de extração rara, em Os Sertões, 

mostrava alguém de gosto exigente e es-

tilo precioso. entretanto – segundo Nereu 

Corrêa, estudioso da obra de euclides da 

Cunha –, não era apenas o vocabulário que 

nos fornecia o atestado de seus escritos 

como um clássico da palavra brasileira. era 

a trama do drama relatado. era o clima de 

epopeia que o texto sugeria. foi o nível cul-

tural que a obra alcançou.

Pois assim como Os Sertões, outro li-

vro lançado exatamente no mesmo ano de 

1902, é considerado também emblemático 

e semiótico: Canaã, a obra mais significativa 

de Graça aranha. escrito em estilo simbolis-

ta e com tendências de análise social, con-

tando como era a vida em uma colônia de 

imigrantes europeus no espírito santo, no 

começo do século passado, a história girava 

em torno de dois personagens principais, 

Milkau e Lentz, que tinham modos opostos 

de ver o mundo, um achando que estava 

na “terra prometida” (Canaã), e o outro, 

inadaptado à realidade brasileira, racista e 

preconceituoso, acreditando na superiori-

dade da raça ariana sobre os mestiços, con-

siderados por ele como fracos e indolentes.

Homem com espírito de vanguarda, 

Graça aranha participou mais tarde da se-

mana de 22, proferindo uma conferência 

no Teatro Municipal de são Paulo intitula-

da “a emoção estética na arte Moderna”, 

abrindo uma fase agitada nos círculos literá-

rios da época. e em sessão memorável desta 

Casa, discorrendo sobre o tema “O espírito 

moderno”, em 19 de junho de 1924, ele 

rompeu com a academia Brasileira de Le-

tras (segundo suas próprias palavras, “sem 

o menor ressentimento pessoal”). Mas me-

recendo o seguinte comentário de Coelho 

Neto: “O brasileirismo dele é de inspiração 

europeia, copiado daquilo que ele viu du-

rante sua carreira diplomática.”

enquadrando-se no período chamado 

de “pré-modernismo”, Graça aranha pas-

sou a ser considerado como um dos princi-

pais motivadores do movimento renovador 

da nossa Literatura.

“No sertão não se tem como/ não viver 
sempre enlutado/ lá o luto não é de vestir/ é 
de nascer, com luto nato./ Sobe de dentro, tin-
ge a pele/ de um fosco fulo: é quase raça/ luto 
levado toda a vida/ e que a vida empoeira e 
desgasta.”

Usando uma expressão poética com 

valor às vezes simbólico, que denunciava a 

crítica que pretendia fazer, João Cabral de 

Melo Neto rompia com o lirismo, abordan-

do a realidade geográfica, humana e exis-

tencial do Nordeste. Um poeta voltado para 

a temática social, abordando aquelas vidas 

severinas.
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“E mesmo o urubu que ali exerce/ negro 
tão puro noutras praças/ quando no sertão, 
usa batina/ negra-fouveiro, pardavasca.”

Nada a ver com seu primeiro livro, Pe-

dra do Sono, onde o que ele pretendeu foi, 

confessadamente, “compor um buquê de 

imagens a cada poema”. Logo João Cabral 

rejeitaria toda poesia nascida de inspiração, 

assumindo a objetividade diante do ato de 

escrever. “O poema – dizia ele – deve re-

sultar de uma atitude racionalista, objetiva, 

diante da realidade concreta, uma atitude 

de quem controla as emoções”. Tanto que 

seus quase quinze livros são marcados por 

um extremo cuidado formal (onde se pode 

perceber, algumas vezes, até um questiona-

mento quanto à validade do próprio ato de 

escrever).

Um poema-narrativo subintitulado 

“auto de Natal pernambucano”, chamado 

Morte e Vida Severina, de 1956, é seu tra-

balho estelar, tendo sido adaptado para o 

palco com muito sucesso.
“O meu nome é Severino,/ não tenho 

outro de pia./ Como há muitos Severinos,/ 
que é santo de romaria,/ deram então de me 
chamar/ Severino de Maria;/ como há muitos 
Severinos/ com mães chamadas Maria,/ fiquei 
sendo o da Maria/ do finado Zacarias./ [...] Ve-
jamos: é o Severino/ da Maria do Zacarias,/ lá 
da serra da Costela,/ limites da Paraíba.”

expressão poética antilírica, síntese tal-

vez do espírito da obra inteira de João Ca-

bral de Melo Neto.
“[...] Somos muitos Severinos/ iguais em 

tudo na vida:/ na mesma cabeça grande/ que 
a custo é que se equilibra,/ no mesmo ven-
tre crescido/ sobre as mesmas pernas finas,/ 
e iguais também no sangue/ que usamos tem 
pouca tinta./ E se somos Severinos/ iguais em 
tudo na vida,/ morremos de morte igual,/ mes-
ma morte severina [...]”

a mesma vida – e morte –, não sertane-

ja, mas severina, que Marques Rebelo pin-

tou em Marafa, imenso mural da metrópole 

individual e coletiva, pessoal e anônima que 

era o Rio de Janeiro por volta dos anos 30.
“Mendigos estendem as mãos imundas 

mostrando chagas, andrajos e deformidades, 
mendigas dão maminhas mirradas a esque-
letos de crianças. Inválidos, cegos, aleijados, 
suspeitas caras de leprosos.”

Uma crônica, só que do tamanho que 

um livro exige. Uma atitude meio zombetei-

ra, mas piedosa. ali, Marques Rebelo dava 

continuidade à tradição dos mestres admi-

ráveis da novela urbana, da vida pobre, mo-

nótona, sempre difícil de quase toda gente, 

de muitos de todos nós.
“Há mendigos nas soleiras, no portão dos 

cemitérios, nos degraus das igrejas, à porta 
dos restaurantes, dormindo no sopé das está-
tuas e nos bancos das praças. Há tantos men-
digos e falsos mendigos como há pardais. E há 
a Comissão de Turismo convidando o mundo, 
com maus cartazes, para conhecer as belezas 
naturais da capital maravilhosa.”

No meio de seus flagrantes, suas histó-

rias irônicas e ao mesmo tempo enterne-

cidas, transparecia uma funda simpatia de 

Marques Rebelo pelos humildes e desajus-

tados. era mais um romancista da mesma 

estirpe de um Machado de assis e de um 

Lima Barreto, falando da vida como ela era.

embora mais político, orador, jurisconsul-

to, parecerista, crítico e jornalista de comba-

te do que literato, Rui Barbosa deixou uma 

extensa obra escrita que inclui as Cartas de 

Inglaterra, o discurso a anatole france e a 
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despedida a Machado de assis, além de uma 

produção jornalística – mesmo a de cunho 

político – acentuadamente literária. afinal, 

a partir da independência, o Brasil aceitara 

tacitamente o Jornalismo como uma ex-

pressiva manifestação da cultura literária. a 

imprensa preenchia algumas tendências de 

então: nacionalista pelo menos nas aparên-

cias, às vezes populista e demagógica, quase 

sempre irreverente em alegorias e levemente 

humorística nas charges. De certa forma, a 

retórica dissimulando a essência. Daí a glória 

de Rui na época e o quase desconhecimento 

de Machado, contemporâneos que, aliás, se 

admiraram mutuamente. Por intermédio do 

Jornalismo, Rui ganhara a fama, verdadeira 

adoração, que em certos casos chegava ao 

delírio (síntese exponencial daquilo que o 

brasileiro gostaria de ser e não era, um dia 

a “Águia de Haia” teve seu carro desatrela-

do pelos populares e ele carregado em festa 

pelas ruas).

Não faltaram contradições, tantas vezes 

assinaladas, em sua movimentada vida. an-

ticlerical convicto, contrário à ingerência da 

igreja nos assuntos de estado, insurgiu-se, 

baseado em princípios positivistas, contra 

a vacina obrigatória por considerá-la um 

atentado à inviolabilidade da pessoa huma-

na. Pregou a abolição da escravatura e con-

tribuiu para a queda do império. foi o prin-

cipal e quase único autor da Constituição 

de 1891. Deputado em duas legislaturas, 

três vezes candidato derrotado à Presidên-

cia da República. e entre poesias, discursos 

e pareceres parlamentares, além de traba-

lhos diversos, é autor de duas históricas pro-

postas apresentadas ao Parlamento, uma 

em 1882, de reforma dos ensinos secundá-

rio e superior, outra, em 1883, de reforma 

do ensino primário e de várias instituições 

complementares de instrução pública. Re-

jeitadas, ambas.

se Rui Barbosa não é considerado “li-

terato” por alguns, foi sempre de inegável 

destaque sua presença no quadro da cul-

tura deste país. e, entre seus textos mais 

importantes, destaca-se o que foi intitulado 

“Oração aos Moços”, seu discurso como 

paraninfo dos bacharéis da turma de 1921 

da tradicional faculdade de Direito da Uni-

versidade de são Paulo:
“Pesai bem que vos ides consagrar à lei 

num país onde ela absolutamente não expri-
me o consentimento da maioria, onde são 
as minorias, as oligarquias mais acanhadas, 
mais impopulares e menos respeitáveis as que 
põem e dispõem, as que mandam e desman-
dam em tudo, num país onde não há lei, não 
há moral, política ou juridicamente falando. E 
justiça atrasada não é justiça.”

era, entre muitas, uma de suas mais belas 

peças oratórias. entretanto, foi lida no dia 29 

de março de 1921 por Reinaldo Porchat e não 

por ele, pois a doença que levaria Rui à morte, 

no ano seguinte, já o impedia de fazê-lo:
“Tenho o consolo de haver dado a meu país 

tudo o que me estava ao alcance, a desambi-
ção, a pureza, a sinceridade, os excessos de 
atividade incansável com que desde os bancos 
acadêmicos o servi e o tenho servido até hoje. 
Preguei, demonstrei, honrei a verdade eleitoral, 
a verdade constitucional, a verdade republica-
na. Estudante ainda sou. Nada mais.”

Às vezes pomposo, quase barroco, mas, 

no fundo, sempre direto, objetivo:
“Se a sociedade não pode igualar os que 

a natureza criou desiguais, cada um, nos 
limites de sua energia moral, pode reagir 
sobre as desigualdades nativas, pela educa-
ção, atividade e perseverança. Tal a missão 
do trabalho. O trabalho não é o castigo, é a 
santificação das criaturas. Tudo o que nasce 
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do trabalho é bom, tudo o que se amontoa 
pelo trabalho é justo, tudo o que se assenta 
no trabalho é útil.”

Um libelo. Um apelo embutido em um 

texto de valor literário, portanto cultural: 
“Legalidade e liberdade são as tábuas da 

vocação do advogado. Nelas se encerra a sín-
tese de todos os mandamentos. Não desertar 
da Justiça, nem cortejá-la, não lhe faltar com 
a fidelidade, nem lhe recusar o conselho. Não 
transfugir da legalidade para a violência, nem 
trocar a ordem pela anarquia. Não antepor os 
poderosos aos desvalidos, nem recusar patro-
cínio destes contra aqueles. Não colaborar em 
perseguições ou atentados, nem pleitear pela 
iniquidade ou a imoralidade. Não se subtrair 
à defesa das causas impopulares nem à das 
perigosas, quando justas.”

era uma oração não só aos moços e não 

só aos bacharéis. era a todos nós, de sempre, 

e não só daqueles dias do século passado:
“Guardemo-nos das proteções internacio-

nais. Acautelemo-nos das invasões econômi-
cas. Vigiemo-nos das potências absorventes 
e das raças expansionistas. Não nos temamos 
tanto dos impérios já saciados quanto dos an-
siosos por se fazerem tais à custa dos povos in-
defesos e mal governados. Tenhamos sentido 
nos ventos que sopram de certos quadrantes 
do céu. O Brasil é a mais cobiçável das presas 
e, oferecida como está, incauta, ingênua, iner-
me a todas as ambições, tem, de sobejo, com 
que fartar duas ou três das mais formidáveis.”

O Quinze era o nome do romance que 

Rachel de Queiroz escreveu aos 18 anos, 

contando a história de Conceição, Vicente, 

Chico Bento, Cordulina, Mãe inácia e outros 

personagens, deixando sua marca na nossa 

Literatura e entrando com eles, com todo 

vigor, no grupo daqueles que o espírito en-

diabrado e crítico, anarquista e sarcástico 

de Oswald de andrade tinha qualificado de 

“os búfalos do Nordeste”, que, segundo 

ele, “invadiram a semana de arte Moderna 

com a seca como temática”.

acabou “musa” de Manuel Bandeira, 

que tinha participado da semana de 22 in-

diretamente, com suas rimas toantes de “Os 

sapos” lidas por Ronald de Carvalho e elo-

giadas por Mário de andrade, que o chama-

va de “são João Batista do Modernismo”. 

Um Manuel Bandeira já bem longe do par-

nasiano e simbolista de A Cinza das Horas, 

seus primeiros versos. agora ele era um poe-

ta do Modernismo brasileiro em louvação:
“Louvo o Padre, louvo o filho/ o Espírito 

Santo louvo./ Louvo Rachel, minha amiga/ nata 
e flor do nosso povo/ .../ ninguém tão Brasil 
quanto ela,/ brasílica, brasiliense/ brasiliana, 
brasileira/ .../ louvo Rachel e, louvada uma vez,/ 
louvo-a de novo/ .../ louvo o seu romance ‘O 
Quinze’/ e os outros três/ .../ louvo seu teatro: 
Lampião/ e a nossa Beata Maria./ Mas chega 
de louvação/ porque por mais que louvemos/ 
nunca a louvaremos bem./ Em nome do Pai, do 
filho/ e do Espírito Santo, amém.”

Bandeira jogava livremente com as pala-

vras, a costura vinha depois, com uma fina 

linha de ceticismo. “O sol tão claro lá fora/ 

o sol tão claro, Esmeralda/ e em minhalma, 

anoitecendo.” Descartava, para sempre, o 

lirismo bem-comportado. e foi-se embora 

para Pasárgada, que lá era amigo do rei.

se O Quinze foi importante na vida de 

Rachel de Queiroz, “os quinze” foram mar-

cantes na vida de um adolescente chamado 

Jorge amado: os quinze anos. foi a idade 

em que tudo começou para ele, escrevendo 

uma novela em parceria com Dias da Costa 

e edson Carneiro chamada Lenira, precur-

sora das suas Gabrie las, Donas flores, Tietas 



a Cultura na abl: uma viSão parCial  •  27

do agreste e Terezas Batistas cansadas de 

guerra, que um dia se libertaram dos gri-

lhões de papel dos livros e se espalharam 

em som e imagem por outros meios de 

comunicação, rádio, teatro, cinema e te-

levisão. Nessa transposição da palavra lida 

para a palavra dita, ele se fez pioneiro e, es-

piando o mundo pelo buraco da fechadura, 

abriu alguns caminhos da nossa moderna 

Literatura, também inovando, desbravando.

De Jorge amado já disseram que foi o 

único habitante deste planeta que conse-

guiu acreditar, com a mesma sinceridade, 

em Marx e em Menininha do Gantois. Uma 

mistura de pai de santo e pajé que contava 

histórias para a taba global, uma obra cau-

dalosa, cheia de cheiros e quente de peca-

dos, com um elenco de mulatas cadeirudas 

e cobiçadas, xangôs, iemanjás, saveiros, ca-

barés e velórios, turcos fesceninos, duendes 

e salafrários, povo e polícia, marinheiros 

mentirosos, doutores de borla e capelo, ca-

pitães de longo curso, quituteiras e babala-

ôs povoando suas noites enfeitiçadas, seus 

terreiros de suor e milagres. Um leque aber-

to diante dos delitos da carne e da alma, 

mostrando algumas molecagens da vida.

“Doutor em Letras Clássicas e Vernácu-

las”. esse era afrânio Coutinho, professor, 

ensaísta, crítico literário. apesar de inicial-

mente contestada, uma obra de mais de 30 

livros que representam um marco no pensa-

mento crítico brasileiro (entre os quais A Tra-

dição Afortunada, Prêmio Nacional do Livro). 

abrindo uma militância pela renovação da 

crítica entre nós, tornando-a matéria de fun-

do metodológico e afastando a improvisação 

então reinante na sua época, seus ensaios 

provocaram uma reformulação da atividade 

literária. afrânio Coutinho tinha introduzido 

a “crítica formalista” entre nós, proporcio-

nando, em consequência, uma nova com-

preensão das letras nacionais.

apesar de toda a sua gigantesca dedica-

ção às atividades literárias, Belarmino Maria 

austregésilo augusto de athayde foi autor 

de poucas obras ficcionais. além de Histó-

rias Amargas, livro de contos de 1921, cinco 

livros de ensaios, entre os quais Epístola aos 

Contemporâneos, de 1967, e três livros de 

crônicas, entre os quais Conversas na Bar-

bearia Sol, de 1971. Mas talvez não haja 

ninguém que tenha escrito mais do que ele, 

no Brasil, inclusive o seu Vana Verba.

“Não me interessa publicar livros” – ar-

gumentava. “Como jornalista, fiz litera-

tura”. Um de seus maiores orgulhos era o 

de ter sido o mais antigo articulista e edi-

torialista deste país, trabalhando no Jornal 

do Commercio. “sou jornalista e quero 

continuar sendo intérprete do meu tempo 

e profeta do futuro de minha terra”. Para 

austregésilo de athayde, o ato mais impor-

tante de sua vida foi ter escrito a “Declara-

ção Universal dos Direitos do Homem”.
“Jamais escrevi uma linha que não expres-

sasse as minhas convicções democráticas. Sou 
incapaz de ser a favor ou contra esse ou aque-
le homem, sou a favor ou contra as ideias, 
os pontos de vista. Na verdade, o que almejo 
mesmo é a preservação da unidade nacional e 
o bem-estar do povo brasileiro.”

esses foram os primeiros homenageados.

espero ter a chance de elaborar o “Cul-

tura na aBL – ii”, para enriquecer a coleção 

de grandes nomes da cultura brasileira que 

passaram pela Casa de Machado de assis.





As espanhas de João cabral

Antonio carlos secchin
Ocupante da Cadeira 19 na academia Brasileira de Letras. É Doutor em Letras pela Universidade federal do 
Rio de Janeiro (1982). Professor de Literatura Brasileira das Universidades de Bordeaux (1975-1979), Roma 
(1985), Rennes (1991), Mérida (1999) Paris iii-sorbonne Nouvelle (2009) e da faculdade de Letras da UfRJ. 

a espanha, em João Cabral, é bem 

mais do que um país. É ao mesmo 

tempo paisagem natural, arquite-

tura, música, urbanismo, religião, tauro-

maquia e literatura. É um modo de ser, um 

modo de conviver, e também um modo de 

vivenciar a plenitude dos sentidos: gostos, 

cores, ruídos, perfumes – e a força de eros. 

a espanha é também uma linguagem, mo-

delo ético e estético que povoa a poesia 

de João Cabral. Todos esses territórios são 

atravessados pelo poeta, e com tal inten-

sidade, que o país se torna plural: várias 

espanhas convivem na espanha ideal do 

escritor. Proponho-me a falar de algumas 

delas, e ressaltar a gradativa e sempre cres-

cente importância que a experiência espa-

nhola assumiu na vida e na obra de João 

Cabral.

No primeiro contato pessoal que tive 

com o poeta, em novembro de 1980, quan-

do escrevia minha tese de doutorado sobre 

o conjunto de seus livros, indaguei como 

lhe havia surgido a ideia de aproximar a es-

panha de Pernambuco, seu estado natal, e 

do Nordeste brasileiro, de um modo geral. 

Respondeu-me: 

“Saí do Brasil em 1947. Meu primeiro pos-
to foi o vice-consulado em Barcelona. Nos ar-
redores da cidade, vi paisagens áridas como 
as do Nordeste, era uma espécie de volta a 
Pernambuco. Se me houvessem designado 
para um país verdejante, até hoje seria um di-
plomata inadaptado, queixoso.”

Como interpretar essa resposta? De iní-

cio, ressaltando o componente do reconhe-

cimento e da identidade: a espanha seria 

um Pernambuco em outro lugar. isso afirma 

o poeta, mas não é bastante. Na passagem 

de uma a outra paisagem, do Brasil à es-

panha, podemos afirmar que, talvez até à 

revelia do escritor, houve também, ou mes-

mo principalmente, um aprendizado da di-

ferença. a espanha foi um “outro” que o 

poeta incorporou; tal incorporação deixou 

marcas e foi responsável por mudanças ra-

dicais em sua obra. Tentaremos demonstrar 

que marcas e mudanças são essas, acom-

panhando a trajetória da poesia cabralina.

até 1955, João Cabral havia publicado 

seis livros, e a tênue presença hispânica se 

resumia a um pequeno poema – “Home-

nagem a Picasso” – no livro de estreia, 

Pedra do sono, de 1942. em 1955, com a 

Texto apresentado na Mesa-Redonda “90 anos de João Cabral de Melo Neto”, em 14 de outubro de 2010, no Teatro 
R. Magalhães Jr. (aBL).
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coletânea Paisagens com figuras, a situação 

transforma-se totalmente. Com efeito, dos 

18 poemas do livro, nada menos do que 

nove se referem à espanha, e um outro es-

tabelece diálogo entre ela e o Nordeste. 

João Cabral, que confessava seu horror 

à música – por considerá-la sempre anes-

tésica ou entorpecente (talvez por isso ele 

também não gostasse de conferências) – só 

conseguiu reconciliar-se com a arte musi-

cal por meio do canto gitano. apaixonou-

-se também pela tauromaquia, a ponto de 

sua biblioteca particular conter dezenas de 

livros sobre o tema. assistindo às touradas, 

percebeu, na relação do toureiro com o tou-

ro a mesma atitude que ele, poeta, exibia, 

na relação também tensa e perigosa com a 

fúria da palavra:

sim, eu vi Manuel Rodríguez,
Manolete, o mais asceta,
não só cultivar sua flor
mas demonstrar aos poetas:

como domar a explosão
com mão serena e contida,
sem deixar que se derrame
a flor que traz escondida,

e como então, trabalhá-la
com mão certa, pouca e extrema:
sem perfumar sua flor,
sem poetizar seu poema. 

Manolete resume bastante da poética 

de João Cabral: a recusa da beleza não fun-

cional; uma arte econômica nos gestos (que 

denominei de “a poesia do menos”), com a 

emoção sob controle e o elogio de um dis-

tanciamento ou frieza operacional: jamais 

deixar-se levar ou impressionar-se pelo obje-

to com o qual se defronta. Não casualmen-

te, elogia Manolete, no mesmo poema, por 

ser “o toureiro mais agudo/ mais mineral e 

desperto,/ o de nervos de madeira”, que 

deu “à vertigem, geometria”, e ao susto 

“peso e medida”.

É bastante sugestivo o confronto entre 

espanha e Pernambuco no poema “Duas 

paisagens”, pois, para além das semelhan-

ças apontadas pelo poeta na entrevista de 

1980, o que avultam são as peculiaridades 

de cada espaço. a seguir, duas estrofes, a 

segunda se refere ao espaço brasileiro:

D´Ors em termos de mulher
(Teresa, La Ben Plantada)
descreveu da Catalunha
a lucidez sábia e clássica.
...............................................
Lúcido não por cultura,
medido, mas não por ciência:
sua lucidez vem da fome
e a medida, da carência. 

evidencia-se a construção da espanha 

por meio de metáfora cultural, literária, e a 

de Pernambuco através da natureza primá-

ria e sofrida, sem a intervenção da cultura. 

Uma paisagem, diríamos, descrita fora da 

História, enquanto a paisagem da espanha 

se abastece ou se mescla à História. essa 

impregnação de um passado, com todas 

as suas lições, é muito intensa no olhar do 

poeta, que fará a paisagem espanhola cir-

cular continuamente da referência natural 

à referência cultural, e vice-versa, sem que 

se possa dizer qual delas predomina. Basta 

dizer que, dos dez poemas espanhóis do li-

vro, encontramos em seis citações explícitas 

a obras literárias ou autores (como eugénio 

D’Ors) e em dois outros a presença de ativi-

dades artísticas ou culturais (o canto cigano 

e a tourada).

Poemas como “imagenes en Castilla”, 

“Medinaceli” e “Campo de Taragona” não 
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se interessam pela natureza em estado bru-

to: há sempre um elemento mediador que 

se interpõe para impedir a descrição de 

uma paisagem “pura”. Observem, no pri-

meiro desses poemas:

Se alguém procura a imagem
da paisagem de Castela,
procure no diccionário:
meseta provém de mesa.
............................................
/.../palco raso, sem fundo
só horizonte, do teatro
para a ópera que as nuvens
dão ali em espetáculo:
................................
No mais, não é Castela
mesa nem palco, é o pão:
........................................
Aquele mesmo equilíbrio,
de seco e úmido, do pão,
...........................................
E mais: por dentro, Castela
tem aquela dimensão
dos homens de pão escasso,
sua calada condição. 

O poema se inicia com a paisagem e se 

concluiu com a figura humana: paisagens 

com figuras. Mas, se percebermos bem, o 

poeta sequer fala da paisagem, e sim das 

suas metáforas e de sua apreensão como 

signo linguístico. No verso 1, já adverte: 

“se alguém procura a imagem”; e esta 

imagem será encontrada no dicionário: 

“meseta provém de mesa”. esta mesa vazia 

imediatamente será transformada em ele-

mento de um cenário de teatro (transfor-

mação do elemento natural em cultural), 

para o espetáculo-ópera das nuvens. No 

fim, outra imagem surpreendente (Castela 

igual a um pão), e, a partir daí, uma leitura 

política da paisagem: “o homem de pão 

escasso/ sua calada condição”. Maneira 

de lançar um sutil protesto à época da es-

panha de franco. Toda a poesia social de 

João Cabral de Melo Neto, aliás, seja diri-

gida ao Brasil ou à espanha, será sempre 

assim: incisiva e sutil, sem demagogia ou 

grandiloquência. em “Medinacelli”, volta 

a falar dos homens que não podiam falar, 

que viviam em “calada condição”: “hoje 

a gente daqui/ diz em silêncio seu não”.  

e, no belo “encontro com um poeta”, ima-

gina um contato diferente com a obra de 

Miguel Hernández, quando então conse-

gue ouvir coisas para as quais é necessário 

dispor de um ouvido bem atento:

Não era a voz expurgada
de suas obras seletas;
era uma edição do vento,
que não vai às bibliotecas,
era uma edição incômoda,
a que se fecha a janela, 
incômoda porque o vento
não censura, mas libera.

Já em “Campo de Tarragona” outra im-

portantíssima lição espanhola é registrada 

por João Cabral: a lição de formas; não a 

forma empírica, mas aquela que apresenta 

uma organização ou sistema subjacente. 

assim, afirma que no campo de Tarrago-

na, a terra não se esconde, mas se revela 

“como planta de engenheiro/ ou sala de ci-

rurgião” – ideal de organização e precisão, 

sem nada de supérfluo.

importa registrar que essa “educação 

pela paisagem”, que faz o poeta perceber, 

por exemplo, que na Catalunha as colinas 

e montanhas “têm seios medidos”, não se 

restringe ao aspecto exterior ou visível: João 

Cabral também mergulha, se assim pode-

mos dizer, na paisagem interna ou estrutu-

ral da linguagem, apreendendo, no convívio 

com a espanha, novos ritmos, novas rimas, 
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novos (e velhos) gêneros poéticos. Passou 

sistematicamente a utilizar a rima toante, 

em oposição à rima soante, muito mais tra-

dicional na poesia em língua portuguesa; 

praticou bastante o verso octossílabo, em 

vez do habitual heptassílabo (redondilha 

maior) português. No seu mais famoso poe-

ma, Morte e vida severina (de 1956), intei-

ramente localizado no Nordeste brasileiro, 

valeu-se de modelos do romance castelha-

no e do folclore catalão. seu melhor traba-

lho em prosa é Joan Miró, de 1952, uma 

excelente análise do processo de criação do 

famoso pintor e que, feitas as devidas adap-

tações, poderíamos ler como autoanálise de 

seus próprios processos de criar poesia. Ou-

tro importante Joan – Brossa – foi homena-

geado com um poema em Paisagens com 

figuras. Na entrevista de 1980, depois de 

afirmar a devoção pela literatura espanho-

la (o que, aliás, sempre provocou um certo 

ciúme nos poetas seus contemporâneos do 

Brasil), comentou: 
“Comecei a estudar a literatura espanho-

la pelo poema do Cid. Fiquei no ouvido com 
o ritmo desse poema. A literatura espanhola 
usa preponderantemente o concreto, e por 
isto me interessou. As literaturas primitivas me 
interessam.” 

Prova disso é que um livro seu de 1954 

tem epígrafe de Berceo: “Quiero que com-

pongamos io e tu una prosa”, a quem de-

dicará um poema na coletânea Museu de 

tudo, de 1975. Na mesma obra, fará o elo-

gio de Quevedo. antes, no livro Serial, de 

1961, escrevera poemas nomeados “Claros 

varones”, tomando de empréstimo o título 

Libro de claros varones de Castilla, de Her-

nando del Pulgar, e “Generaciones y sem-

blanzas”, aproveitando título homônimo de 

fernán Pérez Guzmán.

Homem bastante zeloso de sua privaci-

dade, João Cabral sempre evitou a exposi-

ção autobiográfica, e foi um extremado cul-

tor da poesia na terceira, não na primeira 

pessoa: para ele, o “eu” não deveria exibir-

-se em espetáculo, mas ocultar-se para que 

tudo mais que não fosse o sujeito pudes-

se aparecer no poema, tão liberto quanto 

possível da sombra ou do peso do criador. 

Por isso, causou surpresa em Quaderna, de 

1959, livro seguinte a Paisagens com figu-

ras, o surgimento da temática feminina nes-

te poeta tão hostil à tradição lírica. Na en-

trevista de 1980, indagado a respeito dessa 

novidade, assim se manifestou: 
“É um tratamento feminino que não é usa-

do para falar de mim, de minha vida. Quase 
sempre este tema se presta para confissões 
biográficas, veja o caso de Vinicius de Moraes. 
Além disso, por que só a mulher deve levar à 
criação? O poeta deve demonstrar seu estado 
de espírito até no ato de descrever um açuca-
reiro. Na minha poesia a mulher é um tema 
como qualquer outro. Não o utilizo para con-
fessar frustrações amorosas. Descrevo uma 
mulher sem biografia; o que ela representou 
na minha vida não vem ao caso”.

Ora, a frase final revela que alguma (ou 
muita) importância essa mulher teve, ou es-
sas mulheres tiveram, ainda que expressas 
sem identificação própria. se todos os críti-
cos apontam o nascimento de uma vertente 
não exatamente amorosa, mas erótica, em 
João Cabral, a partir de Quaderna, o que 
não se observou é que tal tipo de poesia só 
nasceu a partir da experiência espanhola do 
poeta. e, mesmo evitando relações imedia-
tas de causa e efeito, é sempre bom lembrar, 
com alguma malícia, que João Cabral dizia 
escrever apenas sobre pessoas ou coisas que 
conhecia. Declarava-se um poeta sem imagi-
nação – mas com muita memória...
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abre o novo livro um de seus mais fa-

mosos poemas, “estudos para uma baila-

dora andaluza”, em que, depois de associar 

a mulher ao fogo, a uma amazona que fos-

se também a égua, a uma estátua ardente, 

as imagens do poeta vão desnudando intei-

ramente a bailadora:

porque, terminada a dança,
embora a roupa persista,

a imagem que a memória
conservará em sua vista
é a espiga, nua e espigada,
rompente e esbelta, em espiga. 

assinalemos, porém, que as imagens fe-

mininas que somente surgiram em João Ca-

bral após sua estada na espanha apresen-

tam ao menos duas configurações distintas, 

uma delas surpreendente. a primeira, já 

vimos, foi responsável pela manifestação 

de uma vertente erótica, como se o fascínio 

diante das bailadoras e cantoras levasse o 

poeta a uma celebração da mulher isenta 

de qualquer sentimentalismo e centrada 

no prazer da pura corporalidade. a outra 

faceta – de que a cidade de sevilha será o 

melhor exemplo – revela o feminino mater-

nal e acolhedor. espanha sempre mulher, às 

vezes amante, outras vezes mãe:

Que ao sevilhano Sevilha
tão bem se abraça
que é como se fosse roupa
cortada em malha.
............................
O sevilhano usa Sevilha
com intimidade,
como se só fosse a casa
que ele habitasse.

a esse espaço do aconchego e do con-

forto se opõe o sertão do Nordeste brasilei-

ro, marcado por João Cabral com os signos 

da masculinidade, da aspereza, da excessiva 

luminosidade, do desconforto e da secura. 

Curiosamente esses atributos, que são caros 

ao poeta, pois implicam um desafio frente 

à vida, também se encontram na espanha, 

não nas mulheres, decerto, e não muito na 

paisagem, mas na arte – em particular no 

cante a palo seco, título de uma das mais 

conhecidas “artes poéticas” de João Ca-

bral. Como fez no ensaio sobre Joan Miró, 

o poeta fala implicitamente de sua própria 

poesia ao falar explicitamente da dureza e 

da força do cante: 

Se diz a palo seco
o cante sem guitarra;
o cante sem; o cante;
o cante sem mais nada.
............................
O cante a palo seco
é o cante mais só:
é cantar num deserto
devassado de sol;
.....................................
a palo seco é o cante
de grito mais extremo:
tem de subir mais alto,
que onde sobe o silêncio;
.....................................
cante que não se enfeita,
que tanto se lhe dá;
é cante que não canta,
é cante que aí está. 

as aproximações e confrontos entre o 

Nordeste e a espanha voltam a aparecer no 

livro Serial, de 1961. as estradas do sertão e 

as da Mancha (que, para o poeta, lembram 

“a água aberta do oceano”) são descritas em  

“O automobilista infundioso”. em “Per-

nambucano em Málaga”, João Cabral opõe 

o aspecto dócil e doméstico da cana de 

Málaga ao caráter mais indisciplinado da 

cana nordestina:
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A cana doce de Málaga
dá domada, em cão ou gata:
deixam-na perto, sem medo,
quase vai dentro das casas. 

“Chuvas” compara o mesmo fenômeno 

climático em três lugares distintos: o sertão, 

sevilha e a Galícia; desta última região, que 

pouco aparece em sua obra, diz:

Mas na Galícia a chuva,
de tanta, se descura:
cai de todos os lados,
inclusive de baixo.
................................

É a chuva feita estado:
nela se está em aquário,
onde ninguém atina
onde é embaixo, em cima.

e, no nunca olvidado nível metalinguís-

tico, João Cabral escreve “O sim contra o 

sim”, quer dizer: exercícios de admiração 

a poetas e pintores muito diferentes, e 

que ele comemora em suas características 

contrastantes mas igualmente válidas; daí, 

o “sim” contra o “sim”. entre os citados, 

mais uma vez, Joan Miró, e, pela primeira 

vez, Juan Gris:

Juan Gris levava uma luneta
por debaixo do olho;
uma lente de alcance
que usava porém do lado outro.

As lentes foram construídas
para aproximar as coisas,
mas a dele as recuava
à altura de um avião que voa.

em A educação pela pedra, de 1966, 

intensifica-se aquela segunda vertente do 

feminino, a que já me referi, a do espaço 

espanhol como repouso, proteção, acon-

chego. É sugestivo que no poema “En las 

cuevas de Baza”, o poeta diga que o cigano

Dormir na entranha da terra, enfiado;
dentro dela, e nela de corpo inteiro,
dentros mais de ventre que de abraço.
Contudo, dorme na terra uterinamente,
dormir de feto, não o dormir de falo. 

Na mesma direção caminha “a urbani-

zação do regaço”, grande elogio à configu-

ração dos velhos bairros de sevilha:

Os bairros mais antigos de Sevilha
criaram uma urbanização do regaço,
para quem, em meio a qualquer praça,
sente o olho de alguém a espioná-lo.
.........................................................

Eles têm o aconchego que a um corpo
dá estar noutro, interno ou aninhado,
............................................................

para quem quer, quando fora de casa,
seus dentros e resguardos de quarto. 

Curiosamente, no livro, há um poema, 

“O regaço urbanizado”, com os mesmos 

24 versos deste, dispostos em outra ordem.  

assim, podemos dizer que, do mesmo 

modo como o sevilhano está aninhado em 

seu bairro, um poema está aninhado no ou-

tro, pois cada um já contém dentro de si 

todas as palavras do seu par poético.

Depois de um longo silêncio, de quase 

uma década, João Cabral retornou à poe-

sia com Museu de tudo, de 1975. Como o 

nome indica, é um conjunto heterogêneo 

de textos, mas, ainda uma vez, aparecem 

as obsessões espanholas de Cabral: a anti-

ga literatura, com “Catecismo de Berceo” 

e “a Quevedo”; a tourada, com “El toro 

de lidia”; a música cigana, em “Habitar o 

flamenco”; a mulher, em “Outro retrato de 

andaluza”.

seu livro seguinte, Agrestes, de 1985, 

contém uma seção de 14 poemas intitulada 

“ainda, ou sempre sevilha”. Mesmo com 
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um olhar ironicamente antiturístico, con-

forme se lê em “Por um monumento no 

Pumarejo” – 

Trini Espanha (e de Sevilha)
a dois pés do Pumarejo,
de sua cal branca e poluída,
onde o turista não vai
nem gosta de ir a polícia.

– encanta-se com “a Giralda”:

Sevilha de noite: a Giralda,
iluminada, dá a lição
de sua elegância fabulosa,
de incorrigível proporção.

Nesse período, acentua-se em João Ca-

bral uma tendência ao poema narrativo, 

através de um veio memorialístico que ten-

ta recompor um pouco das muitas histórias 

que viveu, presenciou ou ouviu falar, todas, 

portanto, baseadas em “fatos reais”. Os 

melhores exemplos da presença de elemen-

tos mais prosaicos sob forma de narrativa 

são os 24 poemas de Crime na calle Relator, 

de 1987, dos quais oito registram anedotas 

vividas na espanha. Destaquemos “O ferra-

geiro de Carmona”, onde, conforme já fize-

ra com os toureiros e com as cantadoras do 

flamenco, João Cabral atribui a outra ativi-

dade profissional características que são de 

sua própria poesia. Diz o ferreiro:

Só trabalho em ferro forjado,
que é quando se trabalha ferro;
então, corpo a corpo com ele,
domo-o, dobro-o até o onde quero.

O ferro fundido é sem luta,
é só derramá-lo na fôrma.
Não há nele a queda-de-braço
e o cara-a-cara de uma forja. 

Um patamar ainda mais alto da afeição 

do poeta à terra espanhola encontra-se em 

seu último livro, Sevilha andando, de 1989, 

dividido em duas partes; a segunda intitula-

-se “andando sevilha”. Na primeira, ele en-

xerga na esposa, a escritora Marly de Olivei-

ra, a síntese de todos os atributos positivos 

da cidade; daí porque, quando ela se loco-

move, o poeta afirma ver “sevilha andan-

do”. Na parte final, ele circula pela cidade, 

“andando [por] sevilha”, e chega a declarar 

que, na medida em que é difícil civilizar a 

terra, deveríamos, então, ao menos, “sevi-

lhizar” o mundo.

O poeta retornou definitivamente ao 

Brasil em 1990, aposentado da carreira di-

plomática, para morar no Rio de Janeiro, 

mas continuou, como no título do livro de 

Pablo Neruda, com España en el corazón. 

Como se tudo que escreveu sobre sua vi-

vência espanhola não bastasse, João Cabral 

publicou em 1992, no quinto centenário da 

viagem de Cristóvão Colombo, a antologia 

Poemas sevilhanos, reunindo 91 textos de-

dicados à cidade e à região, que, ao lado 

do Recife, ocupa o lugar mais importante 

de sua geografia afetiva. Uma “Cidade de 

nervos”, que

Tem a tessitura da carne
na matéria de suas paredes,
boa ao corpo que a acaricia:
que é feminina sua epiderme.
E que tem o esqueleto essencial
a um poema ou um corpo elegante,
sem o qual sempre se deforma
tudo o que é só de carne e sangue. 

O sonho de unir o Nordeste do Brasil à 

espanha foi claramente expresso no poema 

“autocrítica”, publicado, em 1980, no livro 

A escola das facas:

Só duas coisas conseguiram
(des)feri-lo até a poesia:
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o Pernambuco de onde veio
e o aonde foi, a Andaluzia.
Um o vacinou do falar rico
e deu-lhe a outra, fêmea e viva
desafio demente: em verso
dar a ver Sertão e Sevilha. 

este foi o desafio do poeta: dar a ver, 

exibir, sua irrestrita adesão a espaços geo-

gráficos, sociais, culturais, tão distintos, sa-

bendo amá-los em sua complementar dife-

rença. Nascido em Pernambuco, no ano de 

1920, veio a falecer no Rio de Janeiro, em 

1999. Visitei João Cabral de Melo Neto vá-

rias vezes, no seu apartamento em frente à 

exuberante baía de Guanabara, e ele, um 

escritor tão solar, mantinha sempre as cor-

tinas fechadas, como se não quisesse ser 

visitado pela luz do Rio de Janeiro, cidade 

a que nunca dedicou sequer um poema. 

Já quase cego, isolava-se do mundo, para 

que, naquele pequeno e escuro espaço de 

sua sala, a presença da espanha, alojada 

no mais intenso recanto da memória, to-

masse conta de seu corpo, como uma luz 

súbita e feminina, sempre por ele cultiva-

da como um paraíso resguardado contra 

a corrosão da vida, e para o qual escreveu 

129 poemas.



A Antonio Carlos Secchin

1. O Cão sem Plumas e a 
serpente emplumada

O Cão sem Plumas é a metáfora do rio 

Capibaribe, que cruza a cidade do Recife, 

em Pernambuco. Representa também o 

povo nordestino, a denúncia da sua mi-

séria com vestes de vanguarda. O livro se 

compõe de três partes: “Paisagem do Ca-

pibaribe i e ii”, “fábula do Capibaribe” e 

“Discurso do Capibaribe”. essa descrição 

do rio, entretanto, não obedece a um ro-

teiro geográfico: a realidade é transposta 

ao plano artístico através de metáforas 

chocantes que instigam o leitor à revisão 

dessa mesma realidade e, ao mesmo tem-

po, ao reencontro do segredo da lingua-

gem. João Cabral o escreveu no período 

em que esteve em Barcelona, cidade onde 

foi publicado, em 1950, perto de mudar-se 

para Londres, onde teria problemas com o 

itamarati por questões políticas. No perío-

do imediatamente anterior à sua publica-

ção, que seria em 1950, a 9 de outubro de 

1948, comunicara por carta a Drummond 

estar escrevendo um poema em verso livre 

de adesão ao comunismo.

O poeta chegara à Catalunha com 27 

anos, na função de vice-cônsul e natural-

mente quedou fascinado pela terra de sal-

vador Dali, caminhando por Las Ramblas e 

Passeig de Grácia sua imaginação de desco-

bridor. ele se torna editor de livros artesa-

nais de tiragens reduzidas para amigos seus 

do Brasil e da espanha, como Vinicius de 

Moraes, Juan Brossa e Joan edoardo Cirlot: 

este último há de merecer uma atenção es-

pecial, pois é ligado ao surrealismo e amigo 

de andré Breton, a quem sempre visita em 

Paris; Cirlot é também autor de um impor-

tante dicionário de símbolos, onde demons-

tra um conhecimento profundo de mitolo-

gia, esoterismo e história das religiões; ele 

afirma, no prólogo, crer, junto com René 

Guenon, que o simbolismo é uma ciência 

exata e não uma livre associação de fanta-

sias individuais; declara igualmente acredi-

tar que, por trás da metáfora, há algo mais 

que uma substituição ornamental da reali-

dade, daí arremeter-se ao que chama “la-

birinto luminoso dos símbolos” e menciona 

erich fromm, quando lembra que, apesar 

Os estudos integram a tese de doutorado O Cordão Encarnado, uma Leitura Severina, defendida em 2002 na Universidade 
federal de Pernambuco.
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das diferenças existentes, os mitos babilôni-

cos, hindus, egípcios, hebreus, gregos e tur-

cos estão “escritos” em uma mesma língua: 

a língua simbólica1.

ao aceitar a definição do simbolismo 

como “a arte de pensar em imagens per-

didas pelo homem civilizado”, ele lembra 

a posição de Mircea eliade, que atribui ao 

símbolo a missão de abolir os limites desse 

fragmento que é o homem para integrá-lo 

em unidades mais amplas, como sociedade 

e cultura2. além disso, a analogia entre 
dois planos da realidade se fundamenta 

na existência, em ambos, de um ritmo co-
mum, que é o fator coerente, determinado 

e dinâmico que transmite um caráter ao ob-

jeto onde atua ou do qual surge como ema-

nação: a lua, por exemplo, não é apenas a 

imagem do disco humano, mas também o 

fluido lunar que atravessa os corpos, e o 

movimento de onda equivale ao dos dor-

sos de um rebanho em marcha; entretanto, 

há um sentido mais profundo desse ritmo, 

que permite estabelecer conexões entre os 

planos diversos da realidade – são as cha-

madas “correspondências” baudelairianas; 

daí a conclusão de schneider de que o sím-

bolo é a manifestação ideológica do ritmo 

místico da criação; o simbolismo é a força 

magnética que liga entre si os fenômenos 

pertencentes ao mesmo ritmo3 e a partir 

daí se estabelecem conexões entre os vários 

planos da realidade.

Levando-se em conta essa aproximação 

cabralina com o conhecimento simbólico e 

surrealista, sobretudo ao tempo de sua esta-

da em Barcelona, talvez resultasse bem uma 

1CiRLOT, JUaN eduardo. Dicionário de Símbolos. Barce-
lona: editorial Labor, 1969, p. 13.
2Idem, p. 36.
3Idem, p. 37.

análise do título O Cão sem Plumas por esse 

prisma, para aclarar também a ideologia es-

tética e social dos versos que o seguem e a 

que estão unidos em desdobramento.

Habitualmente, o cão está ligado à 

morte, aos infernos, ao mundo subter-
râneo. Jean Chevalier e alain Gheerbrandt 

lembram que “a primeira função mítica do 

cão, universalmente atestada, é a de psico-

pompo, isto é, guia do homem na noite da 

morte, após ter sido seu companheiro no 

dia da vida”; os antigos mexicanos criavam 

cães especialmente destinados a acompa-

nhar e a guiar os mortos no além; ainda 

hoje, na Guatemala, os índios lacandones 

costumam depositar, nos quatro cantos 

de suas sepulturas, quatro miniaturas de 

cães, feitas de folhas de palmeira; a déci-

ma terceira e última constelação do antigo 

zodíaco mexicano é a constelação do cão, 

que introduz as ideias de morte, de fim, de 

mundo subterrâneo; o cão não se conten-

ta em guiar os mortos, mas serve também 

como intermediador entre este mundo e 

o outro – essa familiaridade do cão com a 

morte e as forças invisíveis da noite pode 

torná-lo animal suspeito por feitiçaria; entre 

os povos ribeirinhos do Volga, o cão recebe 

seu pelo lanudo do diabo, como pagamen-

to de sua traição – assim, a traição do cão 

materializava-se através de seu pelo e faz 

com que o cão, em virtude dessa interme-

diação, vá se tornando, pouco a pouco, o 

animal impuro, intocável: mais ainda, essa 

traição é também a causadora das enfer-

midades entre os homens, das impurezas 
internas que provêm, assim como do pelo 

do cão, da saliva do diabo – e é assim que 

o cão se torna responsável pela morte dos 

homens, consequência final dessas calami-

dades, dessas sujidades e salivações; os 
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buriatas dizem que Deus amaldiçoou o cão 

perjuro nos temas seguintes: “Tu sofrerás 

de fome eternamente, roerás ossos e co-

merás os restos dos alimentos dos homens, 

que te moerão de pancadas.” (Hara, 85); 

neste ponto extremo de seu aspecto nefas-

to, o símbolo do cão se une ao do bode 

expiatório4.

Quando João Cabral se refere a O Cão 

sem Plumas, surgem as várias acepções sim-

bólicas do “cão” acrescidas da qualidade 

“sem plumas”. apesar de compreender-se, 

numa incursão inicial, tratar-se de um “cão 

sem adornos”, verifica-se que há mais al-

guma coisa a esclarecer no título da obra 

cabralina. Por oposição, surge a figura da 

serpente emplumada; Quetzalcoatl é a 

serpente divina vestida com as penas ver-
des do pássaro Quetzal, reúne em si as qua-

lidades do pássaro e da serpente, formando 

um verdadeiro sistema dualístico, que liga 

céu e terra; o nome que os Maias davam a 

essa figura era Kukulcán; a serpente sem-

pre foi venerada por causa da sua mudança 

de pele (símbolo da vida que se regenera) e 

por causa da sua proximidade ao elemen-

to vital da água (fertilidade); também rios 

de curso tortuoso eram interpretados como 

serpentes5.

Lembra Pierre Brunel que A Serpente 
Emplumada é um modelo constante na 

arqueologia da américa Central, pintada 

nos afrescos e códices, gravada nos sarcó-

fagos, esculpida em monólitos, ao pé das 

pirâmides e sobre as paredes dos templos, 

estilizada em gregas escalonadas. É o mito 

4CHeVaLieR, JeaN; GHeeURBRaNDT, aLaiN. Dicioná-
rios de Símbolos. Rio de Janeiro: ed. José Olympio, 
1994, pp. 176, 177 e 181.
5BieDeRMaNN, HaNs. Dicionário Ilustrado de Símbo-
los. são Paulo: Melhoramentos, 1993, p. 345.

do deus pacífico, do deus educador que 

promete acesso à paz e prosperidade; o 

nome serpente emplumada (Quetzalcoatl 

para os mexicanos, Kukulcan para os maias, 

Gucumatz para os quichés) é simplesmente 

a leitura fonética do hieróglifo que desig-

na nas esculturas centro-americanas um 

personagem histórico, rei-sacerdote dos 

toltecas, depois elevado à categoria de di-

vindade; a tradição atribui a Ketzalcoatl a 

invenção da tecelagem, da cerâmica e do 

zero (das matemáticas), além da astrono-

mia6. em 1929 o guatemalteco Miguel an-

gel astúrias (1899-1974) publica em Madri 

a primeira versão de Lendas da Guatemala, 

que será, na tradução francesa de Mioman-

dres, objeto da admiração de Paul Valéry; o 

texto faz algumas alusões ao deus civiliza-

dor, mas é sobretudo na segunda edição, 

na versão definitiva de 1948, editada em 

Buenos aires pela Pleamar e reeditada em 

1958 pela Losada, que um dos dois textos 

acrescentados, “Cuculcan, serpente envol-

ta em Plumas” aborda o mito, aplicando-o 

aos problemas da criação, metáfora daquilo 

que se tornará, vinte e cinco anos depois, 

para a coleção de skira, Os Caminhos da 

Criação, num texto sobre a criação artísti-

ca em geral e mais especificamente sobre 

a criação literária, Três dos Quatro Sóis, em 

1971 – este atua sobre a proximidade dos 

significantes volver e envolver, criadora do 

mito, na medida em que o que promete a 

Serpente Envolta de Plumas é volver7.

O mexicano Carlos fuentes trabalhou o 

mito de Quetzalcoatl na peça “Todos os Ga-

tos são Pardos” (1970) e no romance Mu-

dança de Pele, onde joga com o “sentido 

6BRUNeL, PieRRe. Dicionário de Mitos Literários. Rio de 
Janeiro: José Olympio, 1997, p. 834.
7Idem, pp. 834-835.
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ofídico” que implica o “despojamento ritua-

lístico do ‘homem velho’, que deve morrer 

para que algo novo nasça por cima dos seus 

despojos” – a cena final se passa no inte-

rior da grande pirâmide de Quetzalcoatl, 

em Cholula e no último momento é convo-

cado “o cachorro amarelo”, o coiote soltl, 

duplo de Quetzalcoatl, aquele que o acom-

panha na travessia do mundo subterrâneo 

e desaparece quando a divindade ressuscita 

como estrela da manhã (Vênus); em 1975, 

fuentes publica Terra Nostra, romance en-

tre a ficção científica e o relato histórico, 

uma meditação/reinterpretação do mito de 

Quetzalcoatl, onde ele mostra pontos em 

comum com Três de Cuatro Soles, tal como 

o parto de uma velha que, sem interven-

ção do sêmen humano, gera uma criança 

sobrenatural, o esqueleto de Juan Girador, 

assunto já abordado por asturias no con-

to homônimo, no livro O Espelho Vida Sal, 

onde a mulher de ervas carrega na corcun-

da gêmeos que, “em vez de partirem do 

nascimento para a morte fazem o inverso, 

da morte para o momento de encontro com 

o pai deles”; Três de Cuatro Soles enrique-

ceu-se com dois episódios complementares 

do mito: 1) a criação do quinto sol, a pedi-

do de Quetzalcoatl e o inevitável sacrifício  

daquele que aceita ser deus (“o sol sacrifi-

cava-se todos os dias. era para [fazer] isso 

que Quetzalcoatl era deus. Todos os dias 

as feras e os gigantes do mal o despeda-

çavam e seus restos sangrentos ensanguen-

tavam os crepúsculos”); 2) a descida de 

Quetzalcoatl ao mundo dos mortos para ali 

procurar a ossada da humanidade prece-

dente a fim de que, triturados juntos com 

milho e seu esperma, dessem nascimento 

a seres novos – mas a reinterpretação origi-

nal do mito está ligada à resolução de um 

fantasma do universo de Carlos fuentes, o 

tema do Gêmeo: em Terra Nostra, Quetzal-

coatl e Tezcatlipoca são duas vertentes de 

uma única personalidade:
“Era ele de novo. Era eu, o mesmo rosto 

que o espelho ciumentamente escondido sob 
minhas roupas rasgadas reproduzia fielmente 
(...) serpente de plumas pelo que eu me lem-
bro, espelho fumante por aquilo de que não 
me recordo (...) Esse Gêmeo obscuro renas-
cerá em ti, e tu continuarás a combatê-lo (...) 
aquilo que tu representas somente viverá se 
for negado (...) teu bem, meu caro, só se man-
tém vivo porque teu duplo o nega.” 

essa dialética já está em asturias: “fogo 

transformado em fumaça... fumaça em nu-

vem... nuvem transformada em pluma... 

serpente de plumas no mais alto do céu.”

Quetzalcoatl / Tezcatlipoca (máscara de 

plumas verdes / fumaça são as marcas cons-

tantes de sua (s) presença (s) na narrativa, 

deixando seu mundo, é atirado pelo mar... 

na europa. ele parte / retorna, como pro-

metera, ao antigo / novo mundo, mas por 

pouco tempo, porque sua sina é recomeçar; 

a figura de Quetzalcoatl, o pacífico que é 

obrigado a emigrar, mas prometendo vol-

tar, ele quer retornar e no contexto políti-

co latino-americano recente é no leitmotiv 

do retorno que irão ecoar os componentes 

do velho mito da serpente emplumada: 

“Difícil chegar, não é? Claro, pois nós es-

taremos voltando sem saber que estamos 

voltando. Com mais de cem anos de ausên-

cia migratória, qualquer um esquece que 

partiu um dia.” 

É a leitura do retorno como um avatar, 

renovado, da promessa de Quetzalcoatl:
“Um deus democrático, bom camarada, 

sem espada e sem recompensas, e deus em 
que havíamos acreditado até agora é o deus 
da guerra do ultraje, que de nada nos serve 
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(...) Precisamos agora de um deus mais con-
forme às necessidades, digamos, um deus 
reformista na falta de um ser revolucioná-
rio, mesmo que seja provisório, de transição, 
meio sagrado ao mesmo tempo que meio 
profano.” 

Num continente caracterizado pelo sub-

desenvolvimento econômico e enorme taxa 

de analfabetismo, a figura de um deus edu-

cador que volte para ensinar irá servir de 

base para ficções de protesto de uma ou-

tra ideologia; em Corral Abierto (1956) do 

uruguaio enrique amorim, o protagonista 

retorna à “sua vila-miséria”, Corral abierto, 

passando a desfrutar de um carisma iden-

tificado com o do Cristo, figura de signifi-

cação de modo algum incompatível com 

o de Quetzalcoatl – tanto uma como ou-

tra condizem com a epígrafe escolhida por 

amorim para sua ficção: “O padre de Deus 

das coisas como são perdia terreno para 

o padre que serve ao Deus das coisas tais 

como deveriam ser“ (Rudyard Kipling, O 

Julgamento de Dandara). a propósito dessa 

possível identificação de Cristo com Quet-

zalcoatl, Dorita Mouhand considera que, na 

área cultural da tradição de Quetzal coatl, 

o México desenvolveu nas regiões cam-

pesinas do início do século um movimen-

to extremista que invocava a proteção do 

Cristo-Rei e cujos partidários, os cristeros, 

iriam tornar-se protagonistas de uma farta 

literatura, também chamada cristera.

a ensaísta destaca que a qualidade, 

quantidade e variedade de ficção latino-

-americanas nas quais emerge, deliberada 

ou inconscientemente, o velho mito fazem 

parecer artificiais romances como A Serpen-

te Emplumada, de D. H. Lawrence, onde 

o declarado referencial ao pré-colombiano 

se prende mais ao romantismo do folclore; 

contudo, a morte do deus decaído e acor-

rentado à pedra na selva, incapaz de retor-
nar e defender seus territórios dos usurpa-

dores, é o tema de “Dorme um soldado”, 

do Canto Geral de Pablo Neruda, que evoca 

um espanhol a dormir e momentaneamen-

te tão inofensivo quanto o monólito da 

Serpente Emplumada, ao pé da qual o 

cansaço o venceu:8

“Extraviado nas fronteiras espessas
chegou o soldado. Era total fadiga
e caiu entre os cipós e as folhas
ao pé do grande deus emplumado:
este
estava só com o seu mundo real
surgido da selva.
                 Olhem o soldado
Estranho nascido do oceano.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Quantas zonas 
de obscuridade para que o Deus de Pluma
nascesse e enroscasse seu volume
sobre os bosques na pedra rosada
quanta desordem de águas loucas
e de noite selvagem...”9

Quetzalcoatl era assim chamada pelos 

antigos mexicanos, mas os maias o cha-

mavam Kukulcan, serpente envolta em 

Plumas, tal como consta da obra asturiana 

Lendas da Guatemala, escrita na frança. 

O mito da serpente emplumada é encon-

trado em todos os relatos americanos de 

criação do mito; a iconografia de Coa-

tliene retoma-a “empertigada, decapitada, 

com sua guirlanda de cabeças de morte, 

saia de serpentes, mãos abertas e lacera-

das”, que não admite a fissura e quer ser 

monolítica – pela falta de cabeça renuncia 

8Idem, pp. 836-838.
9NeRUDa, PaBLO. Canto Geral. Rio de Janeiro: Difel/
Difusão editorial, 1979, p. 53.
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ao antropomorfismo, porque, na ficção de 

Carlos fuentes, Gaspar ilbru sente que sua 

cabeça cai na hora em que fecunda sua mu-

lher, deixando entrever que a morte gera o 

vivo; morte dialética, demonstrada nas es-

tátuas da deusa, sempre de cabeça cortada, 

daí a análise de Laurette Léjouné de que, 

para trazer ao mundo o ser luminoso que 

habita, Coatlicue deverá desaparecer (coatl 
– serpente e cueil – saia). Coatlicue estava 

nascendo quando sentiu uma bola empluma-

da cair sobre o seu corpo e ela a colocou sob 

a roupa – ao terminar o trabalho, sentiu que 

desaparecera o objeto e ela estava grávida; os 

filhos desejaram matá-la, porém a criança no 

ventre a protege e nasce de escudo na mão, 

dardo e vara azul, coxa e braço pintados de 

azul, a perna esquerda fina e emplumada, o 

guerreiro do sul, filho de Coatlicue, evocada 

por fuentes e asturias.10

a serpente emplumada, síntese dos 

poderes contrários do céu e da terra, leva  

plumas na cabeça, na cauda e, às vezes, tam-

bém no corpo, e é o símbolo mais impor-

tante da américa Pré-Colombiana. Quet-

zalcoatl é, também, segundo Cirlot, outro 

símbolo andrógino desse animal dotado 

de força magnética, que, pela mudança 

de pele, desprende-se da velhice e se apre-

senta de modo repentino, havendo sempre 

impressionado os escritores antigos; na al-

quimia, a serpente alada é o princípio vo-

látil, a carente de asas, o princípio fixo; sua 

essência úmida a identifica com mercúrio, o 

deus andrógino e o seu sacrifício possibilita 

a aceitação prazerosa da morte e o voo até 

a região superior, estando presente mesmo 

em finisterra, no menir de Kerunz.11

10BRUNeL, PieRRe. Op. cit., pp. 176, 177, 180 e 181.
11CiRLOT, JUaN eDUaRDO. Op. cit., pp. 420 e 422.

O Cão sem Plumas evoca a função míti-

ca de guia através da morte em um mundo 

que, não totalmente subterrâneo, mostra-

-se anfíbio e povoado de seres dessa nature-

za: os mangues do Capibaribe, a lama cheia 

de caranguejos a recobrir os moradores dos 

mocambos do Recife. Desde aí João Cabral 

chamou a atenção para o fato de que o rio 

Capibaribe participa do subdesenvolvimen-

to nordestino, por sua sujeira que elimina os 

espelhos da água, calamidade impura a po-

luir a saúde da sua população. Sem plumas 

vai significar mais do que “sem adornos”, 

porque alude à impossibilidade de voo e 

mudança de situação; igual impossibilidade 

de retorno, uma vez que, por contraposição 

à essência divina da serpente emplumada, 

é a viagem que, no caso, se inviabiliza, no 

caminho que não sai do lugar, imobilizada 

pela carência de interesse da sociedade hu-

mana local.

O Cão sem Plumas surge como a mitolo-

gia possível no Nordeste brasileiro, o animal 

que guia o morto nas paisagens de morte 

do rio Capibaribe, cão amaldiçoado a sofrer 

fome e roer ossos e restos de alimentos dos 

homens que o espancam, sendo eles pró-

prios também cães na lama, esses homens 

“bichos” de que falou Manuel Bandeira, 

catando no lixo como nas gravuras de abe-

lardo da Hora, dormindo nos mocambos 

vestidos de molambos, o povo do Recife.

2. O Cão sem Plumas, 
o surrealismo e a 
desagregação da metáfora

em uma perspectiva intersemiótica po-

der-se-iam observar as possíveis relações do 

poema cabralino O Cão sem Plumas com 

o filme Un Chien Andalou (1929), de Luis 
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Buñuel, em que as imagens têm como mis-

são inquietar o espectador: a navalha que 

corta o olho da mulher, a axila de outra mu-

lher repleta de formigas, um burro morto 

deitado em cima do teclado de um piano 

de cauda.

em várias oportunidades João Cabral 

mencionou que, como poeta, preocupava-

-lhe “dar a ver”:
“O meu esforço é dar a ver tanto a Zona 

da Mata e o Agreste quanto o Sertão.”12

“Paul Eluard tem um livro de poesia sobre 
pintores. O título é Donner à Voir. Este último 
sintetiza a preocupação que tenho com a poe-
sia. Quero dar a ver... Tenho apenas a certeza 
de desejar como epígrafe da minha poesia 
Donner à Voir.”13

essa declaração de Cabral é muito forte 

para ser minimizada: ele declara como sín-

tese e epígrafe de sua poesia a expressão 

“dar a ver”, de um dos mestres do surrea-

lismo, Paul eluard. e isso em 1970, quando 

já havia publicado quase toda a sua obra, e, 

no que concerne à primeira citação sobre as 

zonas nordestinas, em 1989, demonstran-

do a continuidade e firmeza de sua propo-

sição estética.

De modo que, com respeito ao Cão sem 

Plumas, é impertinente, em termos acadê-

micos, a exclusão da obra dessa perspectiva 

até porque o surrealismo, como se sabe, 

não está circunscrito à mera criação artísti-

ca de uma atmosfera onírica. O surrealismo, 

na verdade, caracteriza um trato especial na 

metáfora e nas imagens. Por outro lado, a 

crítica social presente no livro, sua denúncia 

da miséria humana através da sujeira do rio, 

12aTHaYDe, fÉLix. Ideias Fixas de João Cabral de Melo 
Neto. Rio de Janeiro: ed. Nova fronteira , 1998, p. 128. 
env. a Lana Lage, 34 Letras, RJ. N.º 3, março, 1989.
13MeLO NeTO, JOÃO CaBRaL. entrevista a Mack san 
Luiz, Jornal do Brasil, RJ, 20/11/70, cad. B.

consiste na enunciação de uma ideologia 

que, humanista, socialista ou comunista, 

chama a atenção para rever-se a realidade 

humana dos nordestinos. Contudo, o pro-

cesso utilizado na crítica à realidade não 

está obrigado a ser ligado a uma escola ou 

estilo de época igualmente realista; por-

tanto, quando João Cabral se volta para a 

pobreza e o subdesenvolvimento ávidos de 

soluções políticas e econômicas, ele man-

tém como artista a sua voz cosmopolita de 

vanguarda, de morador de Barcelona com 

destino a Londres e leitor atento dos es-

critores de Paris. Talvez esta se constitua a 

chave impactante do primeiro livro daquilo 

que se chama “Tríptico do Capibaribe”: a 

temática social com a técnica surreal.

O que poderia surpreender àqueles não 

suficientemente íntimos dos movimentos 

europeus de vanguarda torna-se mais com-

preensível à recordação do engajamento 

aberto do surrealismo na luta contra o capi-

talismo, isso por volta do ano 1930, quan-

do aragon compareceu a uma conferência 

internacional de escritores revolucionários 

da antiga União soviética; a revista oficial 

do surrea lismo mudou o seu nome de A 

Revolução Surrealista para O Surrealismo a 

Serviço da Revolução; em 1931, já filiado 

ao Partido Comunista, aragon publicou o 

poema “frente Vermelha”; nos anos 40, 

Éluard e aragon se tornam ambos poetas 

“oficiais” do Partido Comunista francês. 

andré Bréton, em 1938, ao retornar do 

México, onde estivera com Trotski, funda 

em Paris uma federação internacional de 

arte Revolucionária independente; eluard 

mantém-se solidário aos comunistas e, na 

sequência dos fatos, no que concerne à lite-

ratura, importa lembrar que Éluard estabe-

leceu uma distinção entre sonhos e textos 
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surrealistas e o poema propriamente dito, 

em desacordo com a doutrina bretoniana. 

esse dado torna-se mais preciso quando 

Éluard decide pôr sua poesia a serviço da 

luta contra as tropas alemãs em Paris; em 

1942 ele publica Poésie et Verité, onde in-

cluía o famoso poema de resistência nazista 

“Liberté”, lançado pelos aviões aos milhares 

sobre Paris; o livro foi considerado subversi-

vo pelos alemães, e seu autor passou a viver 

na clandestinidade, chegando a refugiar-se 

em hospital psiquiátrico; mantendo-se fiel 

a seus ideais políticos, escreveu poemas 

a stalin (Hommages, 1950) e ao brasilei-

ro Luiz Carlos Prestes (Poémes pour Tous, 

1952); defendeu a tese do poema como 

objeto circunstancial, na trilha proposta 

por Goethe; considerado um “místico sem 

Deus”, a união com a totalidade do mundo 

se fez através de imagens de eleição, que 

não surgem como acessórios ornamentais, 

nos índices sensíveis verdadeiros entre o ho-

mem e as pedras, as árvores, os animais – 

uma fraternidade estendida aos desejos e, 

evidentemente, aos outros homens, como 

destacou Gaston Baissette14.

Diferentemente de aragon, cujo engaja-

mento político se marcou por uma ruptura 

na sua trajetória literária, extremando a fase 

surrealista da fase comunista, Éluard evolui 

em uma linha de coerência, não só no exer-

cício da poesia como na sua teorização, e, 

ainda que não seja considerado um poeta 

crítico da linhagem de Baudelaire, Mallarmé 

ou Valéry, deixou livros de teoria poética, 

como Notes sur la Poésie (1936), L’Evidence 

Poétique (1937) L’Avenir de la Poésie (1937) 

Prémières vus Anciennes (1937) e o já 

14ÉLUaRD, PaUL. Poemas. Trad. e estudo de José Paulo 
Paes. Rio de Janeiro: ed. Guanabara, 1988, p. 29.

mencionado por João Cabral como sínte-

se e epígrafe de sua poesia, Donner à Voir 

(1939), além do póstumo Les Sentiers et les 

Routes de la Poésie (1952). Dizia aragon 

que todas as palavras são poéticas desde 

que sejam as palavras da vida, pois que a 

poesia deve ter como fim a verdade poéti-

ca; Éluard, desde o início de seus poemas, 

denotava uma preferência pelas palavras do 

dia a dia, na dicção límpida e clara – esta-

va atento, contudo, ao cubismo literário de 

apolinnaire como ao pictórico de Picasso, a 

decompor os objetos da realidade para rea-

grupar-lhes as formas geométricas em nova 

combinação. sem maior compromisso com 

as leis da verossimilhança, empreendendo 

no espaço uma visão simultânea das várias 

faces do objeto; assim também o poema 

cubista buscou produzir no espírito do leitor 

efeitos de descontinuidade e simultaneida-

de de sensações, com imagens de impacto 

centrando versos e atuando como unida-

des independentes, sem vínculos estreitos 

de ordem discursiva ou natureza lógica: a 

unidade do poema passava a fundar-se no 

analógico, em vez de no lógico; no contra-

ponto vertical de similitudes e/ou oposições 

semântico-formais entre as palavras e as 

imagens, em vez de no desenvolvimento 

horizontal das ideias; ao mesmo tempo, a 

sensação de simultaneidade, de visão ins-

tantânea advinha da rapidez com que as 

palavras se encadeavam entre si, acentuada 

pela ausência de pontuação, pelas elipses 

audaciosas, pela raridade de conectivos 

ou elos entre elas: essas características da 

técnica cubista de composição Éluard de-

senvolveria numa dicção pessoal, apesar de 

alguns ecos de apollinaire, como a sistemá-

tica ausência de pontuação; observe-se ain-

da, no que concerne à poesia eluardiana, 
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a utilização não só do verso livre, como a 

frequência do alexandrino e do octassíla-

bo15, este último metro preferencial de João 

Cabral.

a busca cabralina de encontrar conexão 

entre coisas não conectadas anteriormen-

te traduz uma intencionalidade lúdica de 

impactar o leitor com metáforas surpreen-

dentes; a indagação dos surrealistas “não 

exigirá a emancipação do espírito a prévia 

emancipação social do homem?” tem a ver 

com o estudo da pergunta “como ligar o 

mais rigoroso materialismo dialético com 

o apelo ao mundo dos sonhos?” ao mes-

mo tempo revela uma proximidade pouco 

mencionada com Paul Éluard, na condição 

de autor do livro Donner à Voir, cujo títu-

lo é citado por João Cabral como síntese e 

epígrafe de sua obra, a que se acrescentaria 

também, uma afirmativa de Jorge Guillén: 

“digamos poema como diríamos quadro, 
estátuas. Todos são objetos”.16 essa ideia 

da imagem como valor em si marcara a es-

treia de Pedra do Sono, quando antonio 

Candido afirmara que, apesar de serem os 

poemas cabralinos aparentemente surrealis-

tas, havia neles uma tendência construtivis-

ta; ele próprio afirmara ser Pedra do Sono a 

tentativa de fazer um livro surrealista, mas 

sem escrita automática.17

O que fica do surrealismo se lhe é ti-

rada a escrita automática? Por certo uma 

provocação da imagem por ela mesma e 

por aquilo que ela acarreta, no domínio da 

representação, de metamorfoses e de per-

turbações imprevisíveis, a compelir a revisão 

15ÉLUaRD, PaUL. Op. cit., p. 11.
16GUiLLÉN, JORGe. Lenguage y Poesia. Madrid: Revista 
del Occidente, 1962, p. 9.
17MeLO NeTO, JOÃO CaBRaL. entrevista a Toni Marques. 
O Estado de São Paulo, sP, 17/09/1988, Caderno 2. 

do universo. em vez de procurar seduzir o 

leitor, o objeto artístico do surrealismo cria 

nele uma sensação de desamparo, na me-

dida em que são alterados os códigos con-

vencionais e os pontos de referência que 

marcam a relação do leitor com a obra, a 

relação entre os objetos que integram a 

imagem, resultando assim uma arte provo-

cadora e inquietante. Dessa forma, a me-

táfora não é considerada como artifício de 

linguagem ou como mera aproximação ar-

tificial de elementos díspares da realidade, 

através do processo analógico. a seguir-se a 

visão de Pierre Nougé, a metáfora será uma 

maneira de escapar à ordem estabelecida, 

um meio de transformar o mundo, de in-

terferir na realidade; ele quer que a imagem 

criada surja como algo existente no real, 

conferindo ao signo a evidência concreta 

de coisa significada.18

Observe-se que o surrealismo vai partir 

também da função de uma imagem que 

obriga o espectador a rever todo o univer-

so; essa imagem implica na aproximação de 

realidades distantes, e essa distância é que 

dá a medida da força dessa mesma ima-

gem. Na verdade, a imagem surrealista mais 

forte é aquela que apresenta o grau arbitrá-

rio mais elevado, a que recebe uma dose 

enorme de contradição aparente; a imagem 

verbal surrealista escapa a toda compreen-

são racional, ela exprime, por analogia en-

tre duas realidades pertencentes a registros 

diferentes, o nascimento de um universo 

inédito e insólito, a permitir a exploração 

do desconhecido; trata-se do triunfo de 

uma linguagem reinventada que permite ao 

homem ver de outra forma a outras coisas.

18GOMes, ÁLVaRO CaRDOsO. A Arte Surrealista. são 
Paulo: ed. atlas, 1995, p. 114.
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Contudo, o caráter ilógico dos nexos 

sintáticos não se identifica sempre com a 

escrita automática irracionalista. ele pode 

ser deliberado e fruto de uma proposta lú-

dica a provocar a ruptura do sistema que o 

leitor interpreta como um bloco unitário e, 

por já conhecê-lo, espera que o componen-

te venha com seu acompanhamento habi-

tual; mas ele surge com um elemento novo 

a substituir a companhia de costume, e isso 

ocasiona uma surpresa, a qual caracteriza 

grande parte da imagem contemporânea, 

em contraposição à chamada imagem tradi-

cional, que guarda uma similitude evidente 

entre o plano real e o plano evocado, uma 

semelhança material, e a comparação é mo-

tivada por algo físico em definitivo.

Carlos Bousoño chama “visionária” à 

imagem moderna e declara que os poetas 

contemporâneos não exigem a correspon-

dência física entre as duas esferas figurativas, 

a real e a evocada: eles se conformam com a 

emoção que suscitam; ele explica que a ima-

gem tradicional se funda em uma prévia in-

tervenção de raciocínio a exigir um conheci-

mento anterior dos elementos, sem o qual a 

descarga estética não se realiza; na imagem 

moderna, quando poeticamente realizada, o 

leitor experimenta, ainda que sem raciocínio, 

a semelhança que existe entre os dois planos 

da metáfora, o real e o fantástico.19 Bousoño 

acrescenta que pode tornar-se, inclusive, a 

imagem um grau de visão, porque o poeta 

concede a um objeto real qualidades que 

não pode possuir, construindo uma realidade 

tocada de propriedades irreais.20

Observa-se, assim, que a metáfora pode 

ser um “trabalho do sonho”, ao modo 

19BOUsOÑO, CaRLOs. Teoria de la Expression Poética. 
Madrid: ed. Gredos, 1952, p. 90.
20Idem, p. 96.

surrealista, mas pode ser também um “tra-

balho desperto”. a desarticulação do real e 

a fabricação dos objetos a prevalecer em uma 

realidade através de materiais fragmentados 

vão alargando o campo do real e multiplican-

do seus registros; a interpenetração do mun-

do psíquico e do mundo material resulta no 

tratamento poético da realidade e o surrealis-

mo, muitas vezes denominado como escola, 

na verdade tenderia a ser mais um método 
na sua originalidade em revalorizar o estado 

de sonho e estabelecer com ele a ligação 

íntima com a escritura automática, além de 

ter na colagem o seu instrumento principal. 

sendo um método – como a psicanálise –, vá-

rios são os seus modos de utilização, o que o 

distingue das escolas do romantismo ou do 

simbolismo; o poético como fonte de conhe-

cimento cruza com o psicológico freudiano 

no surrealismo, mas mantém um caminho 

próprio nesse diálogo; a dinâmica desse co-

nhecimento resulta da união do que é apa-

rentemente inconciliável; as associações livres 

à deriva do acaso objetivo não conduzem ne-

cessariamente ao texto onírico – este, assim 

como o texto automático, tem em comum 

um alto grau de absurdo imediato. ao mes-

mo tempo, a questão colocada por Breton em 

1922 não foi respondida: e se a memória for 

apenas um produto da imaginação? e sen-

do o sonho esse estado onde a consciência 

atinge o mais alto grau de percepção ele é 

também um espetáculo interior – para ele, se-

gundo Reverdy, os homens se isolam; para o 

pensamento, eles se reúnem; lembra sarane 

alexandrian que os surrealistas combatem a 

religião cristã, alguns deles no espírito do ma-

terialismo dialético.21

21aLexaNDRiaN, saRaNe. Le Surréalisme et le Rêve. 
Paris : Éditions Gallimard, 1996, p. 173.
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a comparação entre o cinema e o so-

nho foi feito pelos surrealistas; Éluard de-

sejou chamar Cinema Perfeito a uma 

reunião de seus sonhos – o cinema mudo 

estava próximo das imagens oníricas, essa 

ideia de criar filmes psíquicos, um cinema-

-sonho apaixonou os surrealistas; o roteiro, 

não sendo a reprodução do sonho, é con-

siderado por artaud a verdade sombria do 

espírito; foi em A Revolução Surrealista que 

foi publicado o roteiro de Un Chien Anda-

lou (n.o 12, dezembro de 1929), protótipo 

desse cinema perfeito concretizando o 

simbolismo do inconsciente; Buñuel decla-

rou que esse filme não existiria se não fosse 

o surrealismo, a transportar a psicanálise 

para o plano plástico; Dali e Buñuel, mais 

que reunirem seus sonhos, partem do fun-

cionamento real do pensamento no sonho 

para criar uma estória exprimindo os conta-

tos inconscientes de uma dupla. Pertencem 

a um filme imagens como a de um homem 

cortando com um canivete o olho de uma 

mulher (defloração), mãos mutiladas com 

unhas coloridas, burros deitados no teclado 

de um piano de cauda: o sonho é um filme 

imprevisível a que o adormecido assiste no 

interior de seu espírito, e o cinema é um 

sonho onde o homem reencontra os privi-

légios da imaginação noturna – um e outro 

se influenciam reciprocamente, conforme 

sarane alexandrian.22

a partir do método freudiano de inter-

pretação dos sonhos, chega-se ao método 

surrealista de interpretação – a conclusão  

é de Breton: pode-se analisar um poema  

ou um quadro surrealista como se analisa 

um sonho.23 a caligrafia onírica a partir de 

22Idem, pp.179-180.
23Idem, p. 190.

um ilogismo irracionalista nos símbolos da 

irrealidade e de desconexão – quando essa 

relação se faz consciente – é aparentemen-

te disparatada; se não se faz consciente, 

surge como incoerência; há no surrealismo 

uma maneira de expressar-se de modo irra-

cional e há um outro tipo de expressão que 

tem assento em Baudelaire e consiste em 

uma reunião de elementos cuja solidarieda-

de constitui uma estrutura cerrada – cada 

elemento adquire um sentido que não tinha 

antes de estar no conjunto.24

Observe-se que dizer escritura auto-

mática equivale dizer ausência de controle 

racional, processo pré-consciente, irraciona-

lismo. Carlos Bousoño destaca que o surre-

alismo de nenhum modo se caracteriza pala 

famosíssima escritura automática25; esta é 

definida por andré Breton como “automa-

tismo psíquico puro, ditado do pensamento 

na ausência do controle do exercício pela 

razão”; o autor espanhol exprime que isso 

define não o surrealismo, mas todo o movi-

mento de simbolização, do qual o surrealis-

mo constitui apenas a etapa final: tão fora 

do controle racional será filmada a criação 

dos símbolos de A Morte dos Amantes 

de Baudelaire, ou o poema xxViii de an-

tonio Machado, ou o 102 de Juan Ramón 

Jimenez, como a criação de um poema de 

Éluard, aragon, alexandre, Neruda ou Cer-

nuda em suas respectivas etapas surrealistas 

– nada de escritura automática, portanto; 

assim, o surrealismo não fica delimitado 

pelo irracionalismo nem pela escritura auto-

mática, mas pelo modo ou registro em que 

esta e aquela aparecem.26

24BOUsOÑO, CaRLOs. Superrealismo Poético y Simbo-
lizacion. Madrid: ed. Gredos, 1979, p. 372.
25Idem, p. 373.
26Idem, p. 374.
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Há ainda a verificar o ilogismo dos ne-

xos sintáticos do surrealismo no período 

não vanguardista que o antecede; também 

a questão das metáforas e metonímias pré-

-conscientes, as superposições temporais, 

as visões, enfim, pré-vanguardistas a se 

tornarem imagens visionárias surrealistas; 

a contextualidade simbólica inclui o absur-

do e decorre da lucidez o mecanismo de 

desconexão, além do que os conceitos de 

ilogicidade e de irracionalismo não se con-

fundem: pode-se ser irracional sem ser iló-

gico, e pode-se ser ilógico sem ser irracional 

– as metáforas tradicionais são em si incon-

gruentes, mas o leitor as compreende.27

Conforme José Castello, na biografia 

que fez do poeta a partir de seus próprios 

depoimentos, João Cabral acredita que, 

entre seus livros, o único influenciado pelo 

surrealismo é Pedra de Sono; mesmo assim 

ele tenta relativizar, afirmando que, se esse 

livro for comparado com outros livros sur-

realistas, na verdade teria muito pouco de 

surrealismo28 João Cabral acredita que o 

seu momento de ruptura com o surrealismo 

estaria em “a Bailarina”, terceiro poema do 

livro O Engenheiro, onde o mundo concreto 

passaria a ter precedência sobre a atmosfe-

ra surreal.29

Não é tão simples, contudo, o exercício 

da poesia: não basta apenas decidir fria-

mente abandonar o método surrealista, que 

tanto atraíra João Cabral em sua juventude. 

Porque o abandono da escrita automática 

implica a recusa de uma fase do surrealis-

mo, no processo de simbolização da me-

táfora – como está claro no percurso que 

27Idem, p. 84.
28CasTeLLO, JOsÉ. O Homem sem Alma, Rio de Janei-
ro: ed. Rocco, 1996, p. 49.
29Idem, Ibidem.

se fez ao longo do texto. a formação es-

crita da produção verbal inconsciente passa 

por uma etapa lógica; João Cabral percebe 

que há proximidade do método surrealista 

com a sistematização intelectual de antiga 

inspiração – ele busca algo mais construí-
do, concreto, vendo no trabalho do poeta 

a tarefa do engenheiro: além da prática 

de Valéry, contida nas Variedades, ele vai 

ser embebido pelo cubismo do arquiteto 

Le Corbusier – João Cabral se impressiona 

com o discurso teórico de ambos e passa a 

criticar no surrealismo aquilo que considera 

tratar-se de uma aposta no espontâneo.

O Cão sem Plumas de João Cabral pode 

ser considerado um retorno ao surrealis-
mo por parte do poeta pernambucano, ao 

método surrealista de tratar a imagem do 

qual ele se havia distanciado em Psicologia 

da Composição (1947). ao mesmo tempo, 

o poeta se inscreve temporal e espacialmen-

te, a exemplo dos seus colegas romancistas 

nordestinos da geração de 30, que trataram 

dos temas sociais da região: ele retoma, en-

tão, a flauta jogada ao mar na obra anterior; 

a ressaca a devolve e, como lembram angel 

Crespo e Pilar Gomez Bédate,30 ele a vai 

recolher nas águas de um rio nordestino, o 

Capibaribe – daí abrir-se o poema com duas 

imagens que provocam assombro:

“A cidade é passada pelo rio
como uma rua
é passada por um cachorro
uma fruta
por uma espada
O rio ora lembrava
a língua mansa de um cão
ora o ventre triste de um cão
ora o outro rio

30CResPO, aNGeL & BÉDaTe, PiLaR GOMes. Op.cit.,  
p. 38.
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de escuro pano sujo
dos olhos de um cão. 
Aquele rio
era como um cão sem plumas.”31

a locução cabralina é sóbria e direta, 

mas a ideia caminha através de imagens 

sem precedentes, que descrevem o rio de 

águas viscosas, carregadas de lodo, sem 

peixes, com caranguejos e polvos que os 

homens pescam metendo-se na lama – 

tudo em meio a imagens inesperadas, a 

primeira das quais comparando o rio com 

um cão sem plumas: o que vem a ser? se-

gundo eles, é uma imagem que responde 

ao tópico lexicalizado de alguém que está 

“sem plumas”, isto é, paupérrimo, privado 

inclusive daquilo a que tem direito natural-

mente – o rio não tem peixes, nem sequer 

águas, ele não sabe de nada que é próprio 

dos rios, porque suas águas estancaram e 

isso quer dizer, ao poeta, pobreza e apo-

drecimento, como os dos loucos, dos asi-

los, do cárcere, do hospital.32

É na segunda parte do poema que João 

Cabral explica a imagem que lhe dá título:

“um cão sem plumas
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

é quando a alguma coisa
roem tão fundo
até o que não tem”33

Na terceira parte do poema é introduzi-

do um novo elemento: o mar onde desem-

boca o rio, o mar como uma bandeira bran-

ca e azul (Pernambuco?) que tivesse dentes, 

como um poeta puro, polindo esqueletos, 

31MeLO NeTO, JOÃO CaBRaL De. O Cão sem Plumas, 
Rio de Janeiro: ed. Nova fronteira,1984, p. 16.
32CResPO, aNGeL & BÉDaTe, PiLaR GOMes. Op.cit., 
p. 40.
33MeLO NeTO, JOÃO CaBRaL De. O Cão sem Plumas, 
p. 31.

permanentemente roendo os seus ossos: 

angel Crespo e Pilar Bédate destacam “que 

nesse ponto o poeta renega publicamente 

sua atitude anterior diante da poesia”, ao 

mencionar a carne vidrada do mar, de está-

tua em silêncio alcançado à custa de dizer 

sempre a mesma coisa; já na quarta e última 

parte, o rio está vivo, até o ponto em que a 

espessa qualidade que lhe dá sua putrefação 

se converte na medida em que determina o 

grau de vida que existe nos seres, e o poeta 

estabelece um índice de realidade das coi-

sas, destacando que a vida que se reproduz 

é mais espessa que a que não se reproduz –  

como se para ela houvesse uma equivalên-

cia total entre o mundo dos fatos físicos e 

o dos fatos morais. João Cabral passa a se 

valer de materiais extraídos da realidade que 

não é estática, mas dinâmica; em suma, de 

um conflito social. ele mostra o contraste 

entre a miséria representada pelo rio e o 

termo oposto do processo dialético social:34

“(É nelas
mas de costas para o rio,
que ‘as grandes famílias espirituais’ da cidade
chocam os ovos gordos
de sua prosa.
Na paz redonda das cozinhas,
ei-las a revolver viciosamente
seus caldeirões
de preguiça viscosa)”.35

Pilar Bédate e angel Crespo acreditam 

que esse é um exemplo praticamente úni-

co na poesia de Cabral; mais adiante, o 

objeto de sua consideração crítica e poéti-

ca ficará separado e despertará em nós a 

ideia de injustiça ou desajuste social sem 

34CResPO, aNGeL & BÉDaTe, PiLaR GOMes. Op.cit., 
p. 43.
35MeLO NeTO, JOÃO CaBRaL De. O Cão sem Plumas, 
p. 25.
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necessidade de fazer referência aos reais 

ou presumíveis responsáveis pela situação 

observada; o processo dialético faz-se sub-

jacente, porque a identidade das coisas, ao 

desenhar-se fortemente, provoca a visão de 

seus contrários, criando uma eficaz tensão 
imagem-ausência e, assim, é eliminado 
o tom panfletário ou demagógico que se 
encontra em muitos poetas realistas con-
temporâneos. esses autores esclarecem que 
o tríptico de poemas com o tema do Ca-
pibaribe e dos retirantes revela três formas 
distintas de tratar a questão e demonstra 
que o que preocupa o poeta, a partir de 
O Cão sem Plumas, é a realidade exterior, 
e não a poesia como realidade autossufi-
ciente; assim, inicialmente ele abordará a 
miséria dos lugares por onde passa o Ca-
pibaribe e das gentes que neles vivem ou 
querem viver, fixando-se na qualidade das 
águas do rio e nas comparações que lhe 
suscitam os homens que vivem junto a ele 
(O Cão sem Plumas); depois João Cabral vai 
fixar sua atenção no que se poderia cha-
mar sua “geografia” (O Rio) e finalmente, 
o rio passa a ser paisagem de “ação que é 
transferida ao retirante” (Morte e Vida Se-
verina), cuja miséria foi a inspiração dos três 
poemas; os autores concluem dizendo que 
“a estética cabralina soube fundir o ibérico, 
o ibero-americano de Pernambuco com o 
hispânico” e que através de João Cabral o 
espanhol foi um elemento importante na 
síntese dos elementos cultos e populares 
que produziu uma das obras poéticas mais 

importantes do Brasil.36

O que os autores espanhóis consideram 

é que o Tríptico do Capibaribe representa 

um desejo de contato com a realidade física 

36CResPO, aNGeL & BÉDaTe, PiLaR GOMes. Op.cit., 
pp. 53 e 67.

e social, numa forma construída com uma 

matéria que pode parecer relacionada com 

a de Pedra do Sono, só que nesta fase as 

imagens são incluídas para serem explica-

das, ao contrário do que ocorre com a dos 

sonhos – surgem imagens racionais junto 

a imagens intuitivas, como em O Cão sem 

Plumas; a seguir, torna-se mais clara a cons-

ciência realista e social e “João Cabral passa 

a reelaborar formas medievais ibéricas e se 

interessa pelo romanceiro popular brasileiro 

como em O Rio e Morte e Vida Severina” – 

só posteriormente há de retomar o constru-

tivismo, em obras como Uma Faca só Lâmi-

na, Paisagens com Figuras, Quaderna, Dois 

Parlamentos, Serial.37

O drama da miséria nordestina, as 

imagens trágicas do Nordeste pernambu-

cano causam em João Cabral, como afir-

ma Lauro escorel, o mesmo impacto que 

recebeu Picasso em face de Guernica38: o 

poeta observa que a viagem do retirante, 

vindo da seca da caatinga calcinada, cor-

responde a uma trágica migração de uma 

miséria seca e arenosa para uma miséria 

úmida e enlodaçada. Contudo, Lauro es-

corel interpreta a mudança de foco de 

João Cabral em O Cão sem Plumas, para 

reafirmar a continuidade da obra cabra-

lina, apesar da transição do psicológico–

anímico da obra anterior para o modo do 

social–objetivo–empírico deste livro que 

publicou em Barcelona, em sua gráfica O 

Livro Inconsútil; ele sugere que, a partir 

desse poema, deve a obra de João Cabral 

ser considerada sob o registro socioló-

gico, sem abandonar o psicológico, que 

37CResPO, aNGeL & BÉDaTe, PiLaR GOMes. Op.cit., 
pp. 68 e 69.
38esCOReL, LaURO. A Pedra e o Rio. Rio de Janeiro: 
academia Brasileira de Letras, 2001, p. 46.
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estará também presente nesse tempo da 

objetividade social traduzido na temática 

do Nordeste – porque ambos os registros 

mantêm a dialética dos contrários; um 

aspecto importante lembrado por escorel 

é a “imagética da viagem”, comum a O 

Cão sem Plumas, O Rio e Morte e Vida Se-

verina, que inauguram a fase do realismo 

social na obra do poeta e trazem o caráter 

simbólico da peregrinação do homem.39

Luiz Costa Lima fala claramente em 

segunda fase, a respeito de O Cão sem 

Plumas, considerando João Cabral liberto 

de impregnação lunar simbolista; o ensa-

ísta e professor pernambucano, em A Trai-

ção Consequente ou A Poesia de Cabral, 

desenvolve uma análise aguda do livro, 

mencionando a presença de Jorge Guillén 

nas imagens limpas e exatas, precisas, res-

tritas e simples em seu núcleo vocabular, 

como cachorro, espada, que nada tem de 

misterioso ou de raro sortilégio, porque o 

Capibaribe é um rio pobre de lama e lodo, 

apesar de atravessar usinas e quintais dos 

casarões da aristocracia pernambucana, em 

bairros como Casa forte, Poço da Panela, 

apipucos: João Cabral tritura o lirismo con-

vencional e esse confronto com o que será 

visualizado, segundo Costa Lima, “impede 

que a imagem cabralina se transforme em 

metáfora ou símbolo”,40 o que represen-

ta uma exegese diferenciada, a considerar 

que as palavras escolhidas se mantêm na 

área do concreto, a fim de evitar um en-

tendimento alegórico; o crítico pernambu-

cano destaca a maneira como João Cabral 

trabalha a imagem, desfolhando o homem 

camada a camada, para que transpareça 

39Idem, pp. 47, 48 e 73.
40LiMa, LUiZ COsTa. Lira & Antilira, Rio de Janeiro: To-
pbooks, 1995.

nele a fibra, o que considera diferente do 

“princípio-corrosão” de Drummond:
“A miséria anfíbia ataca os homens por 

dentro, desfazendo-os de carnes, sua palha 
extrema, da camisa que não têm, eles que 
já são como seu rio, sem plumas. Água e 
homem, homem e lama, homem e mangue 
mutuamente contaminados, sem que um no 
outro se desfaça. Sem que o caroço de sua 
alteridade mútua se desfaça: 

‘... Na paisagem do rio 
difícil é saber
onde começa o rio;
onde a lama
começa do rio
onde a terra
começa da lama;
onde o homem
onde a pele
começa da lama;
onde começa o homem
naquele homem.’”41

Costa Lima também ressalta a reitera-
ção como elemento do poema, num pro-

cesso de intensificação que toma a imagem 

como estratégia para nomear o que a lin-

guagem direta não nomeia e que a lingua-

gem frequente esqueceria ou embeleza-

ria42; ele chama a atenção para o fato de 

que a repetição de palavras prosaicas sem 

nenhuma função simbólica deixará o leitor 

com a sensação de haver sido fraudado; 

acrescenta que o desmantelo da magia 

busca a destruição do ilusionismo lírico:
“Com Cabral a imagem deixa de ser pro-

gressivamente abstrata, pungente, conotativa 
etc., para que busque alcançar a mesma con-
cretude do signo mais concreto. Isto não basta 
por que o tipo de caminho traçado já é efeito 
de causa mais profunda: o signo-imagem se 

41Idem, pp. 251 e 253.
42Idem, p. 252.
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dobra sobre si mesmo por que o poeta des-
confia de seu instrumento e, se não o aban-
dona, é porque acredita poder persegui-lo 
depois de o haver desacreditado.”43

Maria do Carmo Campos destaca no 

poema a questão da analogia e da repeti-

ção; ela lembra que pela visão analógica o 

mundo não é um teatro regido pelo acaso 

e pelo capricho, mas um teatro de acordes 

regido pelo ritmo e suas repetições; a ana-

logia seria o reino da palavra, tendo por 

fundamento um princípio de similaridade 

– ela seria, portanto, fundadora da compa-

ração, da metáfora, do símile, da imagem 

poética: pois a metáfora, que transforma a 

similitude em identidade, funciona por con-

densação e substituição, enquanto a com-
paração não exerce em princípio nenhuma 
transferência e não reorganiza o sentido 
dos elementos comparados44. a professora 
gaúcha salienta que se Paisagem do Capi-
baribe se inicia por linearidade, ordenação 
e “transferência”, suas tendências serão 
postas à prova pelos múltiplos procedimen-
tos de analogia e repetição: as imagens do 
rio se insinuam de modo ordenado, mas 
o terceiro fragmento postula o rio sob um 
vácuo; em analogia com a ausência, que 
contrasta com a direção afirmativa das ima-
gens apresentadas anteriormente; de modo 
que o poema começa a construir o sentido 
por movimentos circulares de analogia e 
repetição que se desdobram em outros 
menores de substituição e deslocamen-
to; um rio (inexistente) começa a ser res-
tabelecido por mecanismos que lhe dese-

nham a ausência: “aquele rio / era como 

43Idem, p. 253.
44CaMPOs, MaRia DO CaRMO. João Cabral em Pers-
pectiva. Porto alegre: editora da Universidade, UfRGs, 
1995, p. 71.

um cão sem plumas”.45 Destaca Maria do 

Carmo Campos a analogia e a repetição 

obsessiva na construção do poema-rio con-

duzindo a uma interrogação sobre o inter-

valo entre a aparência e a origem de água 

e, por analogia, sobre o mesmo intervalo na 

poesia; também opera a analogia por des-

locamento e substituição: assim como o rio 

flui atravessando a cidade, as imagens tam-

bém se deslocam no poema e trocam de 

lugar como nos atos lúdicos, de teatro ou 

de amor; conclui Maria do Carmo Campos 

que as imagens procedentes da água, (rio, 

água, mar, lama, chuva, mangue, espelho, 

peixes, caranguejos, fonte, azul, anfíbios) 

podem aparecer juntas ou em sucessão 

(contínua / descontínua) ou substituídas de 

súbito por outras, delas brutalmente dife-

rentes.46 Contudo a autora nega em O Cão 

sem Plumas o retorno ao surrealismo de Pe-

dra de Sono47; lembra que a desmetafo-
rização da obra já havia sido sugerida por 

Costa Lima (1968), Benedito Nunes (1974) 

e por João alexandre (1975) e conclui que, 

entre a desagregação da metáfora, que 

é fundamento e permanência do poético, 

e a inclinação denotativa e reiterante, que 

conteria o rio – resta o pulso analógico que 

repõe O Cão sem Plumas em algum prisma 

atemporal de linguagem.48

a “desmetaforização” mencionada por 

Maria do Carmo Campos já foi referencia-

da no que concerne a Costa Lima. Bene-

dito Nunes se refere à “desagregação da 

unidade da metáfora”, à “quebra da ma-

gia metafórica” e fala do rio como escoa-

douro geo gráfico das águas de lavagem da 

45Idem, p. 74.
46Idem, pp. 78-79.
47Idem, p. 80.
48Idem, p. 84.
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história regional, com os seus resíduos e de-

tritos, a absorver a viscosa economia açuca-

reira, o passado colonial, a nobiliarquia das 

famílias e os traços culturais herdados – Cão 

sem Plumas pela natureza de suas águas, 

essa primeira imagem do rio, que remonta 

a uma primeira substituição operada entre 

dois temas (rio e cachorro) componentes do 

molde descritivo prévio, estende-se aos ha-

bitantes dos mangues do Capibaribe, cães 

sem plumas também; pois
“todo ser violentado, cujos atributos se trun-
cam e se confundem, é um cão sem plumas; 
exposto a uma geral corrosão, ele é natureza 
desfalcada; sua forma de existir é não ser, pois 
que só existe como realidade negada em si 
mesma; o que o nega e desrealiza, até fundi-la 
com o rio, é uma potência anônima, que tem 
a força opaca, viscosa, pobremente fecunda e 
estagnada das águas do Capibaribe; o rio co-
nhece os homens sem plumas, seus homôni-
mos, que vão nele perder-se numa conivência 
de suas naturezas idênticas, ambas corroídas 
ou desfalcadas, ambas se confundindo na dis-
solução comum, que humaniza o rio e fluvia-
liza o homem, mal podendo ser distinguidas, 
no estado de privação da natureza despluma-
da de que partilham, a paisagem física da pai-
sagem humana”.49

Daí ampliar-se sucessivamente o discur-

so poético de O Cão Sem Plumas por di-

versos níveis descritivos – o geográfico, o 

humano e o social; daí ser, no entender de 

Benedito Nunes, o ponto de bifurcação da 

arte cabralina em dois tipos de dicção: de 

um lado, a de O Rio e Morte e Vida Severi-

na; de outro, com maior rigor e clareza na 

construção, o de poemas como Uma Faca 

Só Lâmina e dos incluídos em Paisagens 

com Figuras – daí ser a miniatura da arte 

49NUNes, BeNeDiTO. João Cabral de Melo Neto. Petró-
polis: ed. Vozes, 1971, pp. 67-68.

poética de João Cabral, onde já se acham 

traçadas as linhas mestras que se fixarão 

nas obras seguintes50. Benedito Nunes, ao 

comentar o volume Duas Águas (1956), 

chama a atenção para a segunda água, 

em que se costuma ver a linha participan-
te de poesia de João Cabral, no sentido de 

desfazer o que considera equívocos, a sa-

ber: “O primeiro equívoco é considerar os 

dois tipos de dicção como espécies distin-

tas de poesia, uma fácil e outra difícil, uma 

acessível e penetrável, outra requintada e 

superelaborada”.51

João alexandre Barbosa é autor de um 
estudo detalhado sobre O Cão Sem Plumas, 
incluído em seu ensaio de interpretação de 
obra cabralina A Imitação da Forma. Nesse 
trabalho o professor pernambucano desta-
ca o livro como a configuração do sistema 
mais amplo buscado pelo poeta no texto fu-
turo: imagem é linguagem e a condição do 
rio é dada pela duplicidade, imagem dentro 
da imagem, da metáfora escolhida: o cão é 
“sem plumas” porque “não tem adornos” 
– transformada em instrumento de nomea-
ção da realidade, a metáfora-título é capaz 
de veicular aquelas coisas de que o poeta 
desesperava por não saber falar delas em 
verso: para um “cão sem plumas”, o “ador-
no” do verso não tem importância; ele des-
taca que, de forma passiva, o rio germina 
imagens de oposição (rua, cachorro, fruta, 
espada) que constroem relações (e não ter-
mos) comparativos, levando ao jogo com 
duas ordens semânticas diversas (rua-fruta 

/ cachorro-espada), e é esse aspecto que 

leva à exposição da trama imagística da es-

trofe, desnudando a metáfora–título, sem, 

entretanto, deixar de semear a metáfora 

50Idem, p. 71.
51Idem, Ibidem.
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epistemológica do poema, isto é, o conhe-

cimento da realidade atingido por meio da 

linguagem.52 a seguir, sobre a parte “fábu-

la do Capibaribe”, ele opina que
“a discussão da linguagem na fábula implíci-
ta em sua narração só é possível porque, nos 
dois parênteses que interrompem o fluxo nar-
rativo, o poeta orienta o leitor na decifração 
das imagens que usa, desmetaforizando os 
seus termos – embora, como se vai ver, parta 
para a criação de uma outra metáfora que se 
relacione com a própria reflexão que o texto 
encerra.”53

assim, observe-se que desagregação 
da unidade da metáfora não implica, 
tecnicamente, em desmetaforização; 

por outro lado, a imagem serve à compa-
ração e também à metáfora, que consis-

te, como é sabido, em uma comparação 
abreviada. Portanto, a linguagem parte da 

Imagem I e segue até a Imagem II, diante 

da qual se opera a comparação que pode-

rá servir de base para a metáfora. admite-

-se nesse processo a opção do símile, que 

aproxima objetos (seres) de natureza distin-

ta, enquanto que a comparação realiza o 

cotejo entre elementos (objetos) da mesma 

natureza – alguns estudiosos consideram 

difícil, contudo, assinalar o limite entre es-

sas figuras.54

Da metáfora já se disse que os dicioná-

rios são catálogos de metáforas empalide-

cidas, uma vez que se considera estar ela 

na própria invenção da linguagem; sendo 

uma forma de conhecer o mundo, ela tam-

bém atua na formação do pensamento e  

é um elemento básico na representação do 

52BaRBOsa, JOÃO aLexaNDRe. A Imitação de Forma. 
são Paulo: Livraria Duas Cidades, 1975, pp. 93-95.
53Idem, p. 104.
54MOisÉs, MassaUD. Dicionário de Termos Literários. 
sP. 1995, ed. Cultrix, pp. 94-95.

simbólico. O seu conceito evolui desde aris-

tóteles (transporte para uma coisa do nome 

de outra, ou do gênero para a espécie, ou 

da espécie para o gênero, ou da espécie 

para a espécie de outra, ou por analogia)55 

até a translação de Quintiliano (metaphora 

brevior est similitudo – comparação abre-
viada, diferindo desta na medida em que 

ela oferece uma comparação com o ob-

jeto que deseja exprimir, enquanto a outra 

é enunciada em lugar do próprio objeto: o 

homem agiu como leão; o homem é um 

leão)56. Massaud Moisés, em seu Dicionário 

de Termos Literários, menciona que, apesar 

das fundações doutrinárias de aristóteles e 

Quintiliano, a complexidade apresentada 

pela metáfora advém de suas ramificações 

com recursos estilísticos próximos, como a 

imagem, a alegoria, o símile, a metonímia, 

a sinédoque, o símbolo, o mito; ele desta-

ca a opinião de a. Richards, para quem a 

metáfora é o princípio onipresente da lin-

guagem, cuja importância ainda se revela 

quando se busca saber como a linguagem 

humana principiou, daí poder inferir-se que 

o próprio pensamento é metafísico, pois o 

ato de conferir nome às coisas, ao deflagrar 

a palavra que denomina o objeto, é fruto 

da organização mental que gera o pensa-

mento a encadear vocábulos e desenvolver 

metáforas.57

Paul Heule propõe o binômio sentido li-
teral e sentido figurado, esclarecendo que 

cada vocábulo é o signo imediato do seu 

sentido literal e o signo mediato do seu 

sentido figurado. Já Philip Whuluright traz 

para a metáfora o desdobramento epífora 

55aRisTÓTeLes. Poética. Porto alegre: editora Globo 
1966, p. 92.
56MOisÉs, MassaUD. Op. cit., p. 327.
57MOisÉs, MassaUD. Op. cit., pp. 324-325.
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(transferência e extensão de sentido através 

da comparação) e diáfora (criação de um 

novo significado por justaposição e síntese); 

ernst Cassirer menciona a metáfora/trans-

lação de Quintiliano no encontro de sig-

nificados a transitar de um para outro por 

“contágio conceitual” e fala de um segun-

do tipo, a metáfora radical, que, além de 

constituir a transição para outra categoria, 

também produz uma categoria própria58. 

Massaud Moisés julga buscarem os especia-

listas ultrapassar a contribuição greco-latina 

(transferência, translação, símile, com-
paração) e considera persistir a tendência 

em confundir o processo (ou a forma) e 

o seu resultado: o primeiro consiste no me-

canismo de aproximação de seus termos 

– comparação tem sido o rótulo milenar 

– e o segundo era instituir a transforma-
ção de sentido determinada pelo encon-

tro dos dois termos; Massaud conclui que 

nem toda comparação equivale a uma 
metáfora, se não implicar a mudança do 

sentido do conjunto formado de justaposi-

ção dos dois membros – ao mesmo tempo, 

lembra que a metáfora se monta em torno 

de uma comparação que pode ser explícita 

ou implícita,59 mas um olhar atento pode-

rá considerar a explícita uma comparação 

(atuação do como) e a implícita a metáfora 

verdadeira, na luta da síntese poética de vi-

são das coisas. 

É em ernst Curtius que se observa a 

enunciação de vários grupos de metáfo-

ras, desde as náuticas às de alimentos, das 

teatrais às de partes do corpo, enfim, as 

personalizadas60, que resultam de relevo 

58MOisÉs, MassaUD. Op. cit., pp. 329-330.
59Idem, pp. 331 e 332.
60CURTUis, eRNsT. Literatura Europeia e Idade Média 
Latina, são Paulo: Hucirel/edusp, 1996, pp. 177-196.

para o estudo do método de composição 

cabralino. Deve-se a João adolfo Hansen 

interessante trabalho sobre a construção e 

interpretação da metáfora, na qual, entre 

outros aspectos, destaca o papel da alego-
ria como metáfora continuada (que diz 

B para significar a) e também a relação da 

poesia com a pintura, tanto a visão de 

simônides (pintura como poesia silenciosa 

e poesia como pintura que fala), como a 

de Horácio (ut pictura poesis); ele obser-

va que a operação alegórica intensifica o 

princípio analógico e na perspectiva bar-
roca se propõe como técnica teatralizada 

de articulação enigmática de “metáforas 

distantes”, cuja finalidade é o espanto 

na representação de dois conceitos quase 

incompatíveis, por isso “admiráveis” quan-

do aproximadas; ele menciona a alegoria 

como imagem de imagem ou metáfo-
ra de metáfora61; poder-se-ia sintetizá-la 

como linguagem que oculta outra lingua-

gem, equivalente a uma sequência ordena-

da de metáforas, concretização pela ima-

gem de elementos abstratos.

Toda essa caminhada conceitual tem por 

fim a demonstração da complexidade do 

estudo da metáfora em poesia, daí porque 

resulta num efeito de penumbra caracterizar 

O Cão sem Plumas como desmetaforização; 

a ideia de Costa Lima seria de que a imagem, 

em Cabral, não chega a constituir metáfora 

e permaneceria na área do concreto, a fim 

de evitar o alegórico; em Benedito Nunes, é 

destacado o princípio de desagregação da 

unidade da metáfora e a quebra da magia 

metafórica, esta última também referencia-

da por Costa Lima; João alexandre, por fim, 

61HaNseN, JOÃO aDOLfO. Alegoria: Construção e In-
terpretação da Metáfora, são Paulo: atual editora, 1986,  
pp. 89-90.
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fala na imagem como linguagem, na me-

táfora-título do poema, e na sua metáfora 

epistemológica e, quando menciona a “des-

metaforização” que ocorreria na “fábula do 

Capibaribe” pelos parênteses explicativos, é 

para logo a seguir declarar, também entre 

parênteses, que Cabral parte para a criação 

de uma outra metáfora consentânea com a 

reflexão do texto.
então, o que se observa é que o que esses 

autores colocam não é a mesma coisa; Costa 
Lima, ao prender-se à imagem do texto ca-
bralino, refere-se ao caráter de fotografia da 
representação do objeto mental do escritor 
em contato com a realidade física, seria a ima-
gem o grau zero da visão – diferenciando-se 
da metáfora entendida como grau de visão 
superior a zero a comparar os objetos e não 
apenas “fotografá-los”; talvez porque o pro-
fessor pernambucano compreenda a imagem 
com desenho/pintura com palavras em que 
estejam ausentes a analogia e a comparação 
e, portanto, restrita à descrição, que enume-
ra aos caracteres do objeto figurando-o dis-
tanciado das relações factuais ou temporais 
– ela poderá ser topográfica, quando se refe-
re a uma paisagem natural, urbana ou cam-
ponesa, como o rio de O Cão sem Plumas. 
Contudo, essa imagem, ao ser apresentada 
em seu aspecto descritivo, pode comunicar à 
imaginação algo mais que o reflexo do real 
exterior, daí concluir-se que toda imagem po-
ética é de algum modo metafórica. Por outro 
lado, uma metáfora ou um símile pode criar 
uma imagem; Massaud Moisés lembra Carlos 
Bousoño, quando este afirma que os traços 
distintivos tradicionais entre imagem, metá-
fora, comparação ou símile são puramente 
quantitativos, baseados na maior ou menor 
intensidade da transposição.62

62MOisÉs, MassaUD. Op. cit., p. 383.

a desagregação da unidade da metáfora 

mencionada por Benedito Nunes implica a 

concessão de autonomia às imagens, vindo 

assim a reunir-se de certa forma à concep-

ção de Costa Lima; já o crítico João alexan-

dre, ainda que fale em “desmetaforização”, 

observa em vários momentos a referência à 

metáfora-título, metáfora-epistemológica, 

à criação de outra metáfora, o que não per-

mite sem remorso teórico agregá-lo com-

pletamente à bancada que nega o exercício 

da metáfora em O Cão sem Plumas.

andré Camlong considera esse livro 

o primeiro grande poema de João Cabral  

e adverte que todos os elementos míticos e  

iconográficos estão contidos no título do 

poema:
“O Cão, elemento atônico, é ligado à trilo-

gia terra-água-lua: ele tem uma significação 
oculta, feminina, ao mesmo tempo vegetati-
va, sexual e divinatória; ele introduz as ideias 
de morte, de fim, de mundo subterrâneo; seu 
simbolismo é ambivalente, benéfico enquan-
to companheiro do homem e maléfico en-
quanto animal impuro e desprezível. Quanto 
à pluma, no plural plumas, símbolo de poder, 
de força ascensional e de crescimento vege-
tal convém aproximá-la da ‘serpente alada’, 
para extrair toda a significação. A serpente, 
oposta ao homem na escala da criação repre-
senta um complexo arquetípico ligado à fria, 
pegajosa e subterrânea noite das origens: é 
o símbolo da vida em sua latência, reserva e 
potencial de todas as manifestações; espírito 
de todas as águas, as de cima, e as de baixo. 
A serpente alada é também o símbolo das 
águas fertilizantes invocadas notadamente 
pelos africanos. Mas o Capibaribe, tal como 
o ‘vê’ Cabral em sua visão poética, é um rio 
de lama e de morte, comparável à serpente 
invertebrada.”63

63CaMLONG, aNDRÉ. “Le Vocabulaire Poétique em 
João Cabral de Melo Neto”. Toulouse, 1978. Cahier  
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Camlong declara a dialética cabralina de 

origem pitagórica, platônica e aristotélica, 

fundada no encadeamento de geração e 

destruição dos quatro elementos atômicos: 

a água, o ar, o fogo e a terra64; de fato, ao 

consultar Cirlot, encontra-se o cão como 

companheiro do morto em sua “viagem no-

turna pelo mar”, amarrado aos símbolos ma-

ternos e de ressurreição – quanto à pluma, 

relacionada ao ar e às aves, nas culturas em 

que predominam os mitos aéreos, é utilizada 

como adorno: veja-se o cocar do chefe índio 

assimilando-o ao pássaro demiúrgico; obser-

va Cirlot também que a pluma, utilizada para 

escrever, é o verbo e que esse signo poderia 

representar uma folha de cana, o significado 

dependendo mais da ação do que da ma-

téria.65 Tratando-se Cirlot de amigo pessoal 

de Cabral, não é de estranhar o convívio 

do poeta com essa dimensão vocabular dos 

símbolos; de qualquer modo, a conclusão de 

andré Camlong, em 1978, posteriormente, 

portanto, aos estudos de Costa Lima (1968), 

Benedito Nunes (1974) e João alexandre 

(1975), merece, vinte e dois anos após ser 

enunciada em Toulouse, vir a lume no que 

concerne aos estudos cabralinos brasileiros:
“A nosso ver, João Cabral de Melo Neto 

é um poeta surrealista. Surrealista pela mar-
cha do seu espírito e pelo processo de criação 
poética: a experiência empírica da analogia 
o conduz a uma visão e a um conhecimento 
do mundo onde tudo é ligado e ramificado a 
perder de vista, fazendo entrever e valer a ver-
dadeira vida ‘ausente’, jamais além. O poeta 
aparenta reter a visão de um mundo roubado, 
mas puramente terrestre.”66

n.º 1 da Universidade Toulouse. Le Mirail. Centro de es-
tudos Lexicológicos e estilisticos das Línguas espanhola 
e Portuguesa, Cópia Mimeografada, pp. 14-15.
64Idem, pp. 17-18.
65CiRLOT, JOaN eDOaRDO. Op. cit., pp. 371 e 380.
66CaMLONG, aNDRÉ. Op. cit., p. 21.

essa fala de Camlong, hoje já antiga 

como a citação pertinente ora feita de Cir-

lot, tem uma articulação que se fortalece 

com a biografia de José Castello, escrita a 

partir de depoimentos gravados de João 

Cabral nos quais ele declara seu cotidiano 

em Barcelona, ao tempo da composição de 

O Cão sem Plumas, fazendo edições artesa-

nais após o almoço, em casa, ao voltar do 

expediente no consulado:
“Trabalha com delicadeza e sofisticação. 

Usa papel de luxo da marca Guarro, que se-
leciona com pruridos de estilista. Imprime ao 
longo de quatro anos seu novo livro, O Cão 
sem Plumas, de 1949, textos de amigos bra-
sileiros, como o poema Pátria Minha, de Viní-
cius de Moraes e poemas de amigos espanhóis 
como Joan Brossa e Joan Edoardo Cirlot.”67

essa amizade com o autor de Dicionário 

de símbolos tem seu início também narrado 

por Castello:
“Devora todos os livros que pode comprar 

sobre a Catalunha e se entrega a caminhadas 
de ida e volta pela Calle Grandia e pelo paseo 
de Gracia, onde fica a livraria Ler, que logo se 
torna sua favorita. Entre as prateleiras des-
sa livraria conhece uma figura-chave em sua 
primeira temporada espanhola: o poeta Joan 
Edoardo Cirlot, que acumula o cargo de vice-
-gerente da casa. Cirlot é um poeta ligado ao 
surrealismo, autor de um importante dicioná-
rio de símbolos e muito chegado a André Bre-
ton, a quem sempre visita em Paris. Por meio 
dele, Cabral se deixa tocar novamente pela 
influência surrealista, que aparecerá de modo 
mais gritante em um poema como O Cão sem 
Plumas, um dos mais belos que já escreveu. 
Ascendência que depois renega em definitivo, 
quando se deixa envolver pela estética cubis-
ta, menos fascinada pelos automatismos e 
mais chegada à dureza da matéria.”68

67CasTeLLO, JOsÉ. Op. cit., p. 81.
68Idem, pp. 81-82.
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No início de seu livro, José Castello 
menciona a leitura das dezenas de entre-
vistas concedidas por Cabral à imprensa 
brasileira e trinta horas de depoimentos 
gravados com o poeta durante nove meses, 
em seu apartamento do Rio de Janeiro69.  
À época da publicação do livro, antonio 
Carlos secchin menciona os vinte encontros 
tidos pelo autor com o poeta entre março 
e dezembro de 1991 e enfatiza a serieda-
de e importância do trabalho realizado 

69Idem, p. 5.

por José Castello,70 o qual, ao tempo 
repórter da sucursal carioca do Jornal  
O Estado de São Paulo, em um texto 
considerado por alguns fronteiriço en-
tre o ensaio e a biografia, traça o re-
trato de um João Cabral hipersensível e 
quase sempre incapaz de lidar com suas 
próprias emoções e com o mundo à sua 
volta.71 

70seCCHiN, aNTONiO CaRLOs. “Nos Passos do Poeta 
Viajante”. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 03/08/96 Ca-
derno ideias, pp. 1-2.
71Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 e 12/08/96.
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João cabral de melo Neto

Poeta e diplomata brasileiro, nasceu 

na cidade do Recife, a 9 de janeiro de 

1920, e faleceu no dia 9 de outubro 

de 1999, no Rio de Janeiro, aos 79 anos. 

eleito membro da academia Brasileira de 

Letras em 15 de agosto de 1968, tomou 

posse em 6 de maio de 1969. foi recebido 

por José américo.
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Catar feijão

Catar feijão se limita com escrever:

Jogam-se os grãos na água do alguidar

E as palavras na folha de papel;

e depois, joga-se fora o que boiar.

Certo, toda palavra boiará no papel,

água congelada, por chumbo seu verbo;

pois catar esse feijão, soprar nele,

e jogar fora o leve e oco, palha e eco.

2.

Ora, nesse catar feijão entra um risco,

o de que, entre os grãos pesados, entre

um grão imastigável, de quebrar dente.

Certo não, quando ao catar palavras:

a pedra dá à frase seu grão mais vivo:

obstrui a leitura fluviante, flutual,

açula a atenção, isca-a com risco.
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Morte e vida Severina

— O meu nome é Severino,

como não tenho outro de pia.

Como há muitos Severinos,

que é santo de romaria,

deram então de me chamar

Severino de Maria;

como há muitos Severinos

com mães chamadas Maria,

fiquei sendo o da Maria

do finado Zacarias.

Mas isso ainda diz pouco:

há muitos na freguesia,

por causa de um coronel

que se chamou Zacarias

e que foi o mais antigo

senhor desta sesmaria.

Como então dizer quem fala

ora a Vossas Senhorias?

Vejamos: é o Severino

da Maria do Zacarias,

lá da serra da Costela,

limites da Paraíba.

Mas isso ainda diz pouco:

se ao menos mais cinco havia

com nome de Severino

filhos de tantas Marias

mulheres de outros tantos,

já finados, Zacarias,

vivendo na mesma serra

magra e ossuda em que eu vivia.

Somos muitos Severinos

iguais em tudo na vida:

na mesma cabeça grande

que a custo é que se equilibra,

no mesmo ventre crescido

sobre as mesmas pernas finas,
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e iguais também porque o sangue

que usamos tem pouca tinta.

E se somos Severinos

iguais em tudo na vida,

morremos de morte igual,

mesma morte severina:

que é a morte de que se morre

de velhice antes dos trinta,

de emboscada antes dos vinte,

de fome um pouco por dia

(de fraqueza e de doença

é que a morte Severina

ataca em qualquer idade,

e até gente não nascida).

Somos muitos Severinos

iguais em tudo e na sina:

a de abrandar estas pedras

suando-se muito em cima,

a de tentar despertar

terra sempre mais extinta,

a de querer arrancar

algum roçado da cinza.
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Tecendo a manhã

Um galo sozinho não tece uma manhã:

ele precisará sempre de outros galos.

De um que apanhe esse grito que ele

e o lance a outro; de um outro galo

que apanhe o grito de um galo antes

e o lance a outro; e de outros galos

que com muitos outros galos se cruzem

os fios de sol de seus gritos de galo,

para que a manhã, desde uma teia tênue,

se vá tecendo, entre todos os galos.

E se encorpando em tela, entre todos,

se erguendo tenda, onde entrem todos,

se entretendendo para todos, no toldo

(a manhã) que plana livre de armação.

A manhã, toldo de um tecido tão aéreo

que, tecido, se eleva por si: luz balão.
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Fábula de um arquiteto

A arquitetura como construir portas,

de abrir; ou como construir o aberto;

construir, não como ilhar e prender,

nem construir como fechar secretos;

construir portas abertas, em portas;

casas exclusivamente portas e tecto.

O arquiteto: o que abre para o homem

(tudo se sanearia desde casas abertas)

portas por-onde, jamais portas-contra;

por onde, livres: ar luz razão certa.

2.

Até que, tantos livres o amedrontando,

renegou dar a viver no claro e aberto.

Onde vãos de abrir, ele foi amurando

opacos de fechar; onde vidro, concreto;

até fechar o homem: na capela útero,

com confortos de matriz, outra vez feto.
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O relógio

Ao redor da vida do homem

há certas caixas de vidro,

dentro das quais, como em jaula,

se ouve palpitar um bicho.

Se são jaulas não é certo;

mais perto estão das gaiolas

ao menos, pelo tamanho

e quadradiço de forma.

Umas vezes, tais gaiolas

vão penduradas nos muros;

outras vezes, mais privadas,

vão num bolso, num dos pulsos.

Mas onde esteja: a gaiola

será de pássaro ou pássara:

é alada a palpitação,

a saltação que ela guarda;

e de pássaro cantor,

não pássaro de plumagem:

pois delas se emite um canto

de uma tal continuidade.
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A educação pela pedra

Uma educação pela pedra: por lições;

Para aprender da pedra, frequentá-la;

Captar sua voz inenfática, impessoal

(pela de dicção ela começa as aulas).

A lição de moral, sua resistência fria

Ao que flui e a fluir, a ser maleada;

A de poética, sua carnadura concreta;

A de economia, seu adensar-se compacta:

Lições da pedra (de fora para dentro,

Cartilha muda), para quem soletrá-la.

Outra educação pela pedra: no Sertão

(de dentro para fora, e pré-didática).

No Sertão a pedra não sabe lecionar,

E se lecionasse, não ensinaria nada;

Lá não se aprende a pedra: lá a pedra,

Uma pedra de nascença, entranha a alma.
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O cão sem plumas

A cidade é passada pelo rio

como uma rua

é passada por um cachorro;

uma fruta

por uma espada.

O rio ora lembrava

a língua mansa de um cão

ora o ventre triste de um cão,

ora o outro rio

de aquoso pano sujo

dos olhos de um cão.

Aquele rio

era como um cão sem plumas.

Nada sabia da chuva azul,

da fonte cor-de-rosa,

da água do copo de água,

da água de cântaro,

dos peixes de água,

da brisa na água.

Sabia dos caranguejos

de lodo e ferrugem.

Sabia da lama

como de uma mucosa.

Devia saber dos povos.

Sabia seguramente

da mulher febril que habita as ostras.

Aquele rio

jamais se abre aos peixes,

ao brilho,

à inquietação de faca

que há nos peixes.

Jamais se abre em peixes.
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Os três mal-amados

O amor comeu meu nome, minha identidade, meu retrato. O amor comeu minha certidão de 
idade, minha genealogia, meu endereço. O amor comeu meus cartões de visita. O amor veio e 
comeu todos os papéis onde eu escrevera meu nome.

O amor comeu minhas roupas, meus lenços, minhas camisas. O amor comeu metros e metros de 
gravatas. O amor comeu a medida de meus ternos, o número de meus sapatos, o tamanho de 
meus chapéus. O amor comeu minha altura, meu peso, a cor de meus olhos e de meus cabelos.

O amor comeu meus remédios, minhas receitas médicas, minhas dietas. Comeu minhas aspirinas, 
minhas ondas-curtas, meus raios-X. Comeu meus testes mentais, meus exames de urina.

O amor comeu na estante todos os meus livros de poesia. Comeu em meus livros de prosa as 
citações em verso. Comeu no dicionário as palavras que poderiam se juntar em versos.

Faminto, o amor devorou os utensílios de meu uso: pente, navalha, escovas, tesouras de unhas, 
canivete. Faminto ainda, o amor devorou o uso de meus utensílios: meus banhos frios, a ópera 
cantada no banheiro, o aquecedor de água de fogo morto mas que parecia uma usina.

O amor comeu as frutas postas sobre a mesa. Bebeu a água dos copos e das quartinhas. 
Comeu o pão de propósito escondido. Bebeu as lágrimas dos olhos que, ninguém o sabia, 
estavam cheios de água.

O amor voltou para comer os papéis onde irrefletidamente eu tornara a escrever meu nome.

O amor roeu minha infância, de dedos sujos de tinta, cabelo caindo nos olhos, botinas nunca 
engraxadas. O amor roeu o menino esquivo, sempre nos cantos, e que riscava os livros, mordia 
o lápis, andava na rua chutando pedras. Roeu as conversas, junto à bomba de gasolina do 
largo, com os primos que tudo sabiam sobre passarinhos, sobre uma mulher, sobre marcas de 
automóvel.

O amor comeu meu Estado e minha cidade. Drenou a água morta dos mangues, aboliu a 
maré. Comeu os mangues crespos e de folhas duras, comeu o verde ácido das plantas de cana 
cobrindo os morros regulares, cortados pelas barreiras vermelhas, pelo trenzinho preto, pelas 
chaminés. Comeu o cheiro de cana cortada e o cheiro de maresia. Comeu até essas coisas de 
que eu desesperava por não saber falar delas em verso.

O amor comeu até os dias ainda não anunciados nas folhinhas. Comeu os minutos de 
adiantamento de meu relógio, os anos que as linhas de minha mão asseguravam. Comeu o 
futuro grande atleta, o futuro grande poeta. Comeu as futuras viagens em volta da terra, as 
futuras estantes em volta da sala.

O amor comeu minha paz e minha guerra. Meu dia e minha noite. Meu inverno e meu verão. 
Comeu meu silêncio, minha dor de cabeça, meu medo da morte.
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Graciliano Ramos

Falo somente com o que falo:

com as mesmas vinte palavras

girando ao redor do sol

que as limpa do que não é faca:

de toda uma crosta viscosa,

resto de janta abaianada,

que fica na lâmina e cega

seu gosto da cicatriz clara.

Falo somente do que falo:

do seco e de suas paisagens,

Nordestes, debaixo de um sol

ali do mais quente vinagre:

que reduz tudo ao espinhaço,

cresta o simplesmente folhagem,

folha prolixa, folharada,

onde possa esconder-se na fraude.

Falo somente por quem falo:

por quem existe nesses climas

condicionados pelo sol,

pelo gavião e outras rapinas:

e onde estão os solos inertes

de tantas condições caatinga

em que só cabe cultivar

o que é sinônimo da míngua.

Falo somente para quem falo:

quem padece sono de morto

e precisa um despertador

acre, como o sol sobre o olho:

que é quando o sol é estridente,

a contrapelo, imperioso,

e bate nas pálpebras como

se bate numa porta a socos.
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Psicologia da composição

1.

Saio de meu poema
como quem lava as mãos.

Algumas conchas tornaram-se,
que o sol da atenção
cristalizou; alguma palavra
que desabrochei, como a um pássaro.

Talvez alguma concha
dessas (ou pássaro) lembre,
côncava, o corpo do gesto
extinto que o ar já preencheu;

talvez, como a camisa
vazia, que despi. 

2.

Esta folha branca
me proscreve o sonho,
me incita ao verso
nítido e preciso.

Eu me refugio
nesta praia pura
onde nada existe
em que a noite pouse.

Como não há noite
cessa toda fonte;
como não há fonte
cessa toda fuga;

como não há fuga
nada lembra o fluir
de meu tempo, ao vento
que nele sopra o tempo. 

3.

Neste papel
pode teu sal
virar cinza;
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pode o limão
virar pedra;
o sol da pele,
o trigo do corpo
virar cinza.

(Teme, por isso,
a jovem manhã
sobre as flores
da véspera.)

Neste papel
logo fenecem
as roxas, mornas

flores morais;
todas as fluidas
flores da pressa;
todas as úmidas
flores do sonho.

(Espera, por isso,
que a jovem manhã
te venha revelar
as flores da véspera.)

4.

O poema, com seus cavalos,
quer explodir
teu tempo claro; rompendo
seu branco fio, seu cimento
mudo e fresco.

(O descuido ficara aberto
de par em par;
um sonho passou, deixando
fiapos, logo árvores instantâneas
coagulando a preguiça.)

5.

Vivo com certas palavras,
abelhas domésticas.

Do dia aberto
(branco guarda-sol)
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esses lúcidos fusos retiram
o fio de mel
(do dia que abriu
também como flor)

que na noite
(poço onde vai tombar
a aérea flor)
persistirá: louro
sabor, e ácido
contra o açúcar do podre.

6.

Não a forma encontrada
como uma concha, perdida
nos frouxos areais
como cabelos;

não a forma obtida
em lance santo ou raro,
tiro nas lebres de vidro
do invisível;

mas a forma atingida
como a ponta do novelo
que a atenção, lenta,
desenrola,

aranha; como o mais extremo
desse fio frágil, que se rompe
ao peso, sempre, das mãos
enormes.

7.

É mineral o papel
onde escrever
o verso; o verso
que é possível não fazer.

São minerais
as flores e as plantas,
as frutas, os bichos
quando em estado de palavra.
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É mineral
a linha do horizonte,
nossos nomes, essas coisas
feitas de palavras.

É mineral, por fim,
qualquer livro:
que é mineral a palavra
escrita, a fria natureza

da palavra escrita.

8.

Cultivar o deserto
como um pomar às avessas.

(A árvore destila
a terra, gota a gota;
a terra completa
caiu, fruto!

Enquanto na ordem
de outro pomar
a atenção destila
palavras maduras.)

Cultivar o deserto
como um pomar às avessas:

então, nada mais
destila; evapora;
onde foi maçã
resta uma fome;

onde foi palavra
(potros ou touros
contidos) resta a severa
forma do vazio.
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“Conceição passava agora quase o dia inteiro 
no Campo de Concentração, ajudando 
a tratar, vendo morrer às centenas as 
criancinhas lazarentas e trôpegas que as 
retirantes atiravam no chão, entre montes 
de trapos, como um lixo humano que aos 
poucos se integrava de todo no imundo 
ambiente onde jazia...”

treCho De O Quinze

No dia 17 de novembro, Rachel de 

Queiroz faria 100 anos. Quis o 

destino que tivesse ela a sua exis-

tência interrompida no dia 4 de novembro 

de 2003, cercada do carinho de todos os 

acadêmicos e dos seus incontáveis leitores e 

amigos. estava cansada, queria ir ao encon-

tro do seu Oyama Macedo, o grande amor 

que a vida lhe havia reservado.

fiz-lhe muitas visitas. era um prazer indi-

zível. Ríamos muito dos causos que surgiam 

sem parar, na conversa de amigos. Dona 

de uma ironia tipicamente judaica (ela se 

considerava uma velha senhora sionista), 

usávamos o tempo a nosso favor, vivendo 

momentos de intensa alegria. e sempre 

com um gostoso sorvete de manga, que ela 

mesma ia buscar na cozinha, “para o meu 

querido afilhado”.

Quando a visita coincidia com a vinda de 

austregésilo de athayde, seu quase irmão, 

éramos obrigados a devorar também algu-

mas bananas deliciosas do sítio de athayde, 

em itacuruçá. ele trazia cachos e mais cachos 

para a sua amiga e confidente, que morava 

num confortável apartamento no Leblon.

foi a trama dos dois que me levou à Casa 

de Machado de assis. fui por eles orienta-

do o tempo todo, até que tivesse a alegria 

de ser eleito. Na posse, em 1984, somente 

Rachel de Queiroz poderia ser a oradora.  

a princípio, negou, alegando dificuldades 

de leitura (os olhos estavam cansados). Mas 

não resistiu, sobretudo quando eu sugeri 

que poderia falar bem do Vasco da Gama, 

seu clube do coração. ela o fez, não sem 

antes desdenhar do meu amor pelo améri-

ca futebol Club.

Rachel, amiga por mais de 20 anos, so-

lidária, conselheira, de caráter firmíssimo. 

Não quis ser ministra da República, quando 

recebeu o convite do seu primo, Humber-

to de alencar Castelo Branco. “Não nasci 

para isso. sou escritora, e olhe lá!”. e, como 
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tal, exibia uma falsa preguiça. “escrever me 
cansa muito.” O que não a impediu de pro-
duzir algumas obras-primas da literatura 
brasileira, além de ter marcado, com o seu 
estilo personalíssimo, o caminho seguido 
por outros escritores do seu tempo, como 
cronista incomparável da última página de 
O Cruzeiro.

Vou-lhes contar um segredo. eu a co-
nheci num almoço em Manchete, a convite 
de adolpho Bloch. era uma cantada daque-
las, para que se transferisse da revista que 
diminuía de importância para a outra que 
subia os degraus da glória. a conversa foi 
cercada de respeito e simpatia. Mas os pon-
teiros, sabe-se lá a razão, não se ajustaram. 
Penso, hoje, que a própria Rachel não se 
sentia à vontade para abandonar o barco 
que a acolhera (mesmo procedimento que 
teve com a editora José Olympio).

sempre votamos juntos, com exceção de 
uma única vez. ela queria acolher Roberto 
Campos. eu tinha um compromisso anterior. 
Na vaga seguinte, presidente da Casa de 
Machado de assis, tomei a iniciativa de pro-
por a candidatura de Roberto Campos. ele 
titubeou, temia outra derrota, mas garanti 
que isso não sucederia. Corri sério risco. ele 
foi eleito com 20 votos. foi uma emoção!

Rachel, amada irmã de Maria Luíza, com 
a fibra de boa cearense, sempre teve uma 
exemplar determinação.

Vou-me situar como leitor apaixonado 
dos romances de Rachel de Queiroz. Não sou 
romancista nem crítico literário; como en-
saísta pedagógico me posiciono para melhor 
analisar o relevo da obra da grande escritora.

No dia 4 de novembro de 1977, Rachel 
foi a primeira mulher a tomar posse na Casa 
de Machado de assis. só isso já é indicativo 
da importância da sua obra romanesca, se 
ela mesma não tivesse conquistado, desde 

a sua estreia literária, em 1930, uma coloca-
ção histórica na moderna ficção brasileira.

a literatura faz parte da vida de Rachel 
de Queiroz como uma realidade primordial, 
viva. Pela sua própria ascendência, que vem, 
pelo lado materno, da estirpe dos alenca-
res, parente, portanto, do autor ilustre de  
O Guarani, e, pelo lado paterno, dos Quei-
roz, família de raízes profundamente finca-
das no Quixadá e no Beberibe.

O parentesco com José de alencar não 
é apenas de sangue, mas também de espíri-
to, uma vez que, mudadas as condições his-
tóricas, o romance de Rachel de Queiroz é 
também um chamado à realidade brasileira.  
e também transcende ao geográfico o víncu-
lo com o Quixadá, de tantas reminiscências 
para a escritora. após sua fixação definitiva 
no Rio, foram incontáveis as visitas a Não 
me Deixes, a bucólica fazenda herdada pela 
escritora em Quixadá, no sertão cearense.

Rachel de Queiroz veio ao mundo em 
fortaleza, Ceará. Quatro semanas depois 
de nascer, foi com a família para o sertão de 
Quixadá, onde seu pai, Daniel, era juiz. foi a 
sua primeira viagem, uma viagem a cavalo, 
ao encontro do seu destino, ao encontro do 
sertão, ao encontro do cenário geográfico 
e humano que viria a ser a essência da sua 
obra literária.

Pode-se imaginar, à distância, em alma 
imaginativa, em inteligência criadora, o que 
foi este meio no qual cresceu e se formou 
a escritora. Naquela casa onde se lia mui-
to, seu pai gostava de ler Camões, Castro 
alves, Guerra Junqueiro e, como era de se 
esperar, páginas de José de alencar, en-
quanto sua mãe, contou-nos Rachel no seu 
discurso de posse na aBL, “sofria de uma 
incompreensível falta de ouvido para os 

poetas” e preferia a prosa de Machado de 

assis e, naturalmente, de José de alencar. 
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“No oitão branco, batido de luar, da velha 

casa de fazenda”, Rachel, ainda menina, 

debruça-se ao peitoril da janela e procura a 

lua com os olhos. “e a menina fitava a lua, 

fitava, esperando o transe, o rapto, o san-

to. encandeava-se de lua, fechava os olhos, 

sentia sob as pálpebras o disco branco”. 

argênteo, refulgência, plenilúnio... a meni-

na procurava diligentemente as palavras no 

dicionário e incorporava-as à sua posse da 

língua. “foi essa a minha primeira e mais 

grave intoxicação poética. Tive outras de-

pois, mais amenas, já vacinada pela leitura 

e pela experiência que aumentava.”

em 1917 viajou ao Rio de Janeiro, com 

a família, que procurava, nessa migração, 

esquecer os horrores da terrível seca de 

1915. a permanência na então capital foi 

curta, porque alguns meses depois a famí-

lia emigrou novamente, desta vez para Be-

lém do Pará. em 1919, regressou ao Cea-

rá. Rachel fez o curso normal em fortaleza, 

no Colégio imaculada Conceição, dirigido 

por irmãs de caridade, diplomando-se aos 

18 anos. ali foi professora e iniciou-se no 

jornalismo, como colaboradora da “folha  

modernista do Ceará”, denominada Ma-

racajá. em 1930, publicou o romance O 

Quinze, que teve grande repercussão, 

projetando o seu nome, situando-a como 

pioneira no ciclo do romance nordestino. 

Coube a essa professora de 20 anos dar 

ao romance brasileiro uma de suas obras 

definitivas. Dois anos antes, José américo 

de almeida publicara A Bagaceira, que foi 

o primeiro sinal de um vasto movimento 

ficcional, com base no ambiente socioge-

ográfico do Nordeste. era o início do cha-

mado “ciclo do Nordeste”.

em 1923, Gilberto freyre, de volta do 

estrangeiro, encabeçava um movimento de  

valorização das forças regionais. Havia nes-

se “regionalismo tradicionalista” uma certa 

reação contra o modernismo do sul e do 

Centro. Mas sentia-se o mesmo clima reno-

vador e nacionalista. O movimento regiona-

lista difundiu-se por toda a região nordes-

tina, da Bahia ao Ceará e mais ao Norte. 

seu principal resultado é a sequência de 

obras que, na história da literatura brasilei-

ra, constituem o “romance de 30”. ao pri-

meiro livro de Rachel de Queiroz seguiram-

-se: Menino de Engenho (1932), Doidinho 

(1933), Banguê (1934), O Moleque Ricardo 

(1935) e Usina (1936), de José Lins do Rego; 

O País do Carnaval (1932), Cacau (1933), 

Suor (1934), Jubiabá (1935), Mar Morto 

(1936), Capitães de Areia (1937), Terras 

do sem Fim (1944), de Jorge amado; Cae-

tés (1933), São Bernardo (1934), Angústia 

(1936), Vidas Secas (1938), de Graciliano 

Ramos; Os Corumbas (1933) e Rua do Siri 

(1937), de armando fontes; Safra (1937), 

de abguar Bastos; e muitas outras, que a 

história da literatura brasileira registra.

a fórmula do romance do “ciclo nor-

destino” era buscar no ambiente social, cul-

tural e geográfico os elementos temáticos, 

os tipos de problemas, os episódios que se-

riam transformados em matéria de ficção.  

O Quinze é um romance de fundo social, 

em que a autora aproveita observações da 

seca de 1915, que ela viu com os seus olhos 

de cinco anos. É o documentário enxuto e 

realista, que nasce para espelhar uma re-

gião de sofrimento.

O ensaísta Haroldo Bruno, no seu livro Ra-

chel de Queiroz: Crítica, bibliografia, Depoi - 

mento, Seleção de Textos (Clássicos brasi-

leiros de hoje), registra que o aparecimen-

to de O Quinze foi saudado com entusias-

mo pelos maiores críticos da época, como  
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alceu amoroso Lima. Já convertido ao cato-

licismo, assim começa Tristão de athayde a 

sua resenha crítica:
“O romance é obra, ao que diz a autora, dos 

seus 19 anos. E por um retrato publicado aqui 
na imprensa, e de cuja autenticidade não há 
motivo a duvidar, se confirma a afirmação. Sen-
do assim, é realmente notável a estreia. O livro 
possui qualidades literárias fora do comum”.

A crítica
Já na opinião do poeta augusto fre-

derico schmidt, comentarista de “as No-
vidades Literárias, artísticas e Científicas”, 
o livro se ressentiria de “alguma coisa mais 
para que se o possa chamar precisamente 
de romance”. Mas esse reparo serve antes 
para indicar os elementos de sóbria moder-
nidade ou de permanência, de equilíbrio 
entre a herança e a ruptura, a percepção 
do novo que a obra trazia para os quadros 
da ficção brasileira, então mais ou menos 
estáticos, como, aliás, quase tudo na vida 
brasileira anterior à década de 30. O primei-
ro romance de Rachel de Queiroz represen-
tava um progresso até com relação a alguns  
aspectos de A Bagaceira, de José américo 
de almeida, marco dessa literatura, hoje 
com importância mais histórica que literária, 
que antecedia a O Quinze apenas de dois 
anos. seria uma síntese de tradicionalismo 
e modernidade, acima das escolas, o que 
daria forma à proposta estética da escritora.

O crítico português adolfo Casais Mon-

teiro, no seu estudo “Um romance que não 

envelheceu” (acrescentado à edição de O 

Quinze), foi “levado a pensar que a mestria 

de Rachel de Queiroz se deve à sua ‘ino-

cência’: a de ter posto no papel a sua emo-

ção sem a condicionar a uma tese, ou, se-

quer, à preocupação de procurar inocentes 

e culpados”. ele supõe que o milagre está 

em que “Rachel não quis fazer literatura; 

e por isso o seu primeiro romance resultou 

na grande obra literária que ela podia fazer, 

posta ante a experiência que vivera funda-

mente no mais íntimo do seu coração”. O 

Quinze não envelheceu porque a matéria da 

qual é feito está isenta do peso da idade: a 

simplicidade, a sobriedade da construção, a 

nitidez das formas, a emoção sem grandilo-

quência.

Na sua contribuição à moderna ficção 

brasileira, destaca-se o acervo estilístico, 

na linha da expressão direta e da incorpo-

ração da fala regional; o acervo temático, 

referente a problemas sociais como a seca, 

o cangaço e o êxodo sertanejo; e o acervo 

técnico, no sentido do processo narrativo 

moderno, em que a narrativa se faz pela 

fragmentação dos episódios.

O romance O Quinze é uma ação con-

duzida em dois planos, ligados pela figura 

central de Conceição, que pertence aos 

dois. É através da sua experiência, através 

do que ela sente, que os ricos e pobres con-

fluem. Conceição é a fusão da personagem 

com a autora, é ela que dá autenticidade a 

cada um dos mundos e, tornando-os pró-

ximos, evitando a conhecida divisão entre 

“bons pobres” e “maus ricos”, nos faz sen-

tir, num plano muito superior, a igual inevi-

tabilidade do drama. as classes não existem 

em fórmulas sublinhadas pela romancista, 

mas no irremediável das coisas, na esponta-

neidade dos próprios fatos, quer eles sejam 

exteriores ou interiores, quer se passem à 

escala dos grupos ou à de cada indivíduo.

Desde cedo também Rachel deixou-se  

levar para a crônica, gênero em que ela 

conciliou “a literatura e o jornalismo profis-

sional, a arte e o meio de vida”. a cronista, 



80  •  Arnaldo Niskier

aliás, nascida estava em alguns dos qua-

dros e em inúmeras situações de O Quinze.  

O poder de observação, a linguagem direta, 

a capacidade de testemunhar, de participar.  

a crônica – inspirada no acontecimento ime-

diato, e por isso mesmo jornalístico – não 

contraria as constantes literárias da sua fic-

ção. a preocupação social está sempre pre-

sente. a personagem da crônica dispõe de 

caracterização como no romance e na peça 

de teatro – a que Rachel também se dedicou.

Na crônica
em relação à crônica, Rachel mostrou-se 

de uma constância a toda prova. Há mesmo 

quem diga que a cronista talvez tenha sido 

“a inimiga da romancista”, e que o romance 

brasileiro só teria a ganhar se ela lhe tivesse 

consagrado exclusividade. a verdade é que 

a literatura brasileira enriqueceu-se com as 

milhares de crônicas de Rachel ao longo de 

quase 70 anos, cuja seleta propiciou a edição 

dos seguintes livros: A Donzela e a Moura 

Torta (1948); 100 Crônicas Escolhidas (1958); 

O Brasileiro Perplexo (1964); O Caçador de 

Tatu (1967); As Meninas e outras Crônicas 

(1976); O Jogador de Sinuca e outras Histori-

nhas (1980); As Terras Ásperas (1993).

Dois anos depois de sua estreia literária, 

Rachel publicou João Miguel. É também um 

romance regionalista, embora com aspectos 

de universalidade. Com ele, há uma mudan-

ça de perspectiva na visão de mundo da es-

critora, que passa a enfocar experiência psi-

cológica mais densa. Mas podemos admiti-lo 

como uma extensão de O Quinze, porque a 

sua grande preocupação, humana e social, 

é ainda a fixação do mundo nordestino. O 

drama da seca rural, em sua agressividade, 

tem nesse romance a complementação da 

pobreza urbana. sobre ele escreveu, em 

1958, alceu amoroso Lima:
“É a mais simples das narrativas: um crime 

e uma absolvição, e entre eles uma traição de 
amor. Mas o que se passa na alma simples de 
João Miguel, criminoso sem querer, arrastado 
por simples impulso de momento sob a ação 
do álcool, é que mostra a mão da autêntica 
escritora.”

Os personagens vivem o seu próprio 

destino, sem que a autora se faça presente. 

simplesmente narra e, mais uma vez, de-

nuncia a tragédia da prisão e da justiça para 

os pobres do Ceará.

O romance Caminho de Pedras apare-

ceu em 1937. a temática é mais ampla, de 

cunho social, de luta por uma sociedade 

melhor, com melhor qualidade de vida para 

todos. sem ser feminista, no sentido estrei-

to da palavra, Rachel denunciava também a 

inferioridade social em que é tida a mulher.

fechando o círculo, em 1939, saiu o ro-

mance As Três Marias, em que surgiu a pe-

quena sociedade burguesa na comunidade 

provinciana. Como os anteriores, é um ro-

mance de vida, de pessoas que lutam e so-

frem, como que presas a um destino inexorá-

vel. Traz reminiscências dos anos de formação 

no Colégio imaculada Conceição, onde
“Rachel de Queiroz se integra, cria laços 

de amizade, inclusive com as irmãs, estuda, 
mas igualmente se dedica aos divertimentos 
com as colegas e dá-nos, com as Três Marias, 
um depoimento e uma criação em que qual-
quer ressentimento ou denúncia se dissolve 
no impulso de confiança, na capacidade de se 
afirmar do personagem-narrador.” (Haroldo 
Bruno, op. cit., p. 101.)

Dramaturgia
a posição de Rachel de Queiroz na dra-

maturgia brasileira também tem relação 
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com a sua obra romanesca. No romance O 

Quinze, com chave no diálogo e na cena 

imediata, na personagem e no episódio, já 

se revelava a dramaturgia. esta tornar-se-á  

objetiva nas peças Lampião (1953) e A Beata  

Maria do Egito (1958), onde os temas são 

o cangaço e o fanatismo. assim como no 

romance, na essência das peças é a per-

sonagem feminina que determina a ação.  

a inquirição psicológica, movida pela visão 

de mundo feminina, situa a mulher nordes-

tina frente aos três temas constantes de Ra-

chel: a seca, o cangaço e o fanatismo.

a mulher sertaneja, na ficção de Rachel 

de Queiroz, não se isola individualmente; ao 

contrário, integra-se nos próprios dramas re-

gionais. Os dramas crescem porque ela está 

presente, deles participa, anima-os de paixão.

O teatro brasileiro, diferentemente do 

que se verificou com o romance e a poesia 

nas décadas de 20 e 30, só na década de 50 

e depois participaria da eclosão modernis-

ta revolucionária. Também aqui, Rachel de 

Queiroz muito concorreu para isso. No seu 

teatro, o nativismo regional surgiu como 

um espaço capaz de exprimir o drama. a 

peça Lampião trouxe para a dramaturgia o 

tema do cangaço e o tipo social do canga-

ceiro, assim como A Beata Maria do Egito 

trouxe o tema do fanatismo religioso como 

matéria de validade artística, abrindo de 

fato a nova perspectiva que peças poste-

riores, de ariano suassuna e Dias Gomes, 

entre outros, viriam consolidar.

excluindo O Galo de Ouro, romance 

aparecido sob forma de folhetim em O Cru-

zeiro, Rachel voltou ao romance bem mais 

tarde, no início da década de 70, com Dôra, 

Doralina, após longa interrupção. Também 

este romance tem na criatura humana de 

todos os dias a própria razão de ser da 

ficção. Nele predomina a veracidade, a des-

crição física de cenários e ambientes, além 

da caracterização das personagens como se 

fossem gente de registro civil. O exemplo 

maior é a própria Dôra, ou Doralina, viven-

do, amando, sofrendo, como personagem 

e como símbolo e imagem da própria con-

dição humana.

segundo o ensaísta Haroldo Bruno,
“esse romance contém, por baixo do seu ele-
vado nível de realização, tais premissas cria-
doras, tal leque de possibilidades inesperadas, 
força tão grande para inventar e dizer, que ao 
escrevê-lo Rachel de Queiroz se confirma e se 
inaugura novamente, ficcionista que ocupa um 
espaço imenso em nossa literatura, cujo mate-
rial é o homem com suas paixões, seus gestos 
de grandeza e de miséria dentro da vida. É a 
realidade humanizada e tocante, pois, como 
dissemos, a criação literária jamais será, para a 
autora de Dôra, Doralina, um exercício de retó-
rica. Seu discurso é o reflexo da problemática 
que ela descobre e vive e de que nos fornece 
agora uma prova de rara vitalidade artística.” 
(Haroldo Bruno, op. cit., p. 86.)

O romance foi lançado em 1975, com 

imenso êxito, que a levaria a se tornar, dois 

anos depois, a primeira mulher a assumir uma 

Cadeira na academia Brasileira de Letras. Ra-

chel seria, então, consagrada como a pri-

meira-dama da literatura nacional.

No discurso de saudação a Rachel de 

Queiroz na academia, em 4 de novembro 

de 1977, adonias filho, que, além de ro-

mancista da mesma seara de Rachel, era 

um crítico literário competente, sobretudo 

do romance de 30, mostrou em palavras in-

deléveis a relevância de Rachel de Queiroz 

na literatura brasileira a partir do romance 

O Quinze:
“Os grandes recursos, responsáveis pela 

continuidade da atmosfera ficcional em todos 
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os romances e todas as peças, têm aí sua 
origem. Concentra-se o drama da seca, e a 
estória de alguns, convertendo-se em estó-
ria de todos, expõe o sofrimento e a pie-
dade em sua projeção maior que é a dos 
dias comuns. No fundo da desolação, há 
vida nos corpos e nas almas. Articulam-se os 
quadros, e a realidade literária torna-se um 
mundo animado.”

a lembrança do nome de adonias filho 
vem a propósito também porque ele foi um 
dos mais diletos amigos de Rachel. Durante 
muitos anos, formavam, juntamente com 
Otávio de faria, uma espécie de trindade. 
Diariamente encontravam-se na cidade. 
Conversavam de tudo. adonias era o crítico 
de plantão, de quem os outros esperavam o 
julgamento dos livros e artigos que saíam, 
porque era o mais sensato e eclético nas lei-
turas, além de ser o crítico profissional do 
Diário de Notícias.

Na política
Nos primeiros anos de vida literária, Ra-

chel de Queiroz assumira uma posição de 

ativista política, como Jorge amado, que 

de início identificou-se pessoalmente com a 

luta partidária, com a militância comunista. 

alguns críticos consideram surpreenden-

te, no caso de Rachel, “nessa escritora de 

esquerda”, sua mudança ideológica. Logo 

que chegou ao Rio de Janeiro, onde resi-

diu desde 1939, os esquerdistas exultaram 

com a presença da escritora “com intuitos 

revolucionários” na capital. Rachel há de ter 

sido aconselhada, pela intervenção de con-

terrâneos e parentes, a retirar-se da luta. 

Desde que rompeu com o Partido Comunis-

ta, em 1932, Rachel manteve distância dos 

militantes das grandes causas sociais. Mas 

nunca abandonou sua vocação política, 

nunca deixou de ser uma escritora de par-

ticipação.

É esclarecedor o comentário de ado-

nias filho, na saudação à nossa primeira 

acadêmica:
“Rachel de Queiroz é, desde o primeiro 

dia, uma participante. E sempre teve o inte-
resse flagrante pela criatura como parte da 
humanidade e de um povo. Esse interesse re-
vela-se também na tradutora de autores como 
Dostoievski e Emily Brontë.”

É certamente por isso que, como escri-

tora, ela foi incapaz de criar literariamente 

fora da participação. a sua inspiração “está 

no grande encontro com as criaturas, os se-

res e as coisas e, por isso mesmo, frente às 

realidades imediatas”. Mas liga-se também 

à tradição cultural da literatura constituída 

em torno dos grandes debates éticos e dos 

grandes combates morais. É por este cami-

nho que deveríamos enveredar se fôssemos 

comentar algumas das quase 50 obras tra-

duzidas por Rachel de Queiroz.

sabemos que foi Dinah silveira de Quei-

roz – a autora de Floradas na Serra, Marga-

rida La Rocque, A Muralha – que se bateu, 

com a cumplicidade de vários imortais, para 

que a academia se abrisse para as mulheres. 

Mas Dinah ouviu o sábio conselho de que 

esperasse Rachel candidatar-se, pois então 

seria certa a primeira eleição feminina.

Acadêmica exemplar
Na sessão de homenagem que fez a aca-

demia, em 1990, comemorando os 80 anos 

de Rachel de Queiroz, os acadêmicos foram 

unânimes em proclamá-la a companheira 

perfeita, a acadêmica exemplar, em quem 

não se vê velhice alguma, porque os anos 

passam e ela continuava a mesma Rachel, 
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assim como continuou jovem e dinâmico o 

seu estilo. antonio Houaiss, por exemplo, 

confessou-se “um enamorado dela. Não 

apenas o espírito dela, o que é uma con-

fissão algo imprudente nesta Casa, mas é 

verdade. Vejo-lhe beleza em tudo: no falar, 

no olhar, no sorrir, na gesticulação, no andar, 

em tudo há beleza em Rachel de Queiroz”. 

e abgar Renault fez a leitura da crônica inti-

tulada “Os salteadores à volta na floresta ur-

bana”, que ela escrevera uns 20 dias antes, 

uma página extraordinária, como criação, 

como exame de situações, como estilo. e tão 

atual que parece ter sido escrita ontem.

Como se viu, os romances de Rachel 

sempre foram escritos com longos interva-

los entre si. Como se não levasse a sério a 

sua prosa consagrada, Rachel de Queiroz 

sempre declarava que “nunca levou esse 

negócio de carreira literária muito a sério” e 

que a sua profissão é mesmo o jornalismo.

Prêmio Camões
a comunidade de língua portuguesa, 

que hoje abrange mais de 250 milhões de 

pessoas, não pode ser pensada apenas em 

termos retóricos e sentimentais. Já foram 

feitos discursos lindíssimos a respeito, cria-

das entidades para ativar esse intercâmbio 

(fundação Luso-Brasileira, instituto interna-

cional de Língua Portuguesa etc.), mas sou 

daqueles que deseja ver a ideia cristalizada 

em medidas concretas de ação cultural.

O assunto foi tratado durante as dis-

cussões em Lisboa em torno da escolha 

do “Prêmio Luís de Camões”, vencido em 

1994, com amplos méritos, pela Rachel de 

Queiroz. era a vez de um brasileiro, pelo 

sistema de rodízio, e os três representan-

tes portugueses apontaram alguns nomes 

de respeito em nossa literatura, todos à 
altura da honraria consagratória.1 Depois 
de 5h30min de debate, o júri fixou-se na 
autora de O Quinze, uma forma de home-
nagear o pioneirismo de Rachel no moder-
no romance brasileiro, além de significar o 
apreço pela personalidade que foi sempre 

fiel à sua profissão.
aos 82 anos, após um interregno de 

quase 20 anos, quando todos nos acostu-
máramos às suas crônicas de jornal, Rachel 
de Queiroz voltou ao romance não urbano, 
de ambiência sertaneja. após o romance de 
30, o sertão renasceu nos anos 50, na obra 
de Guimarães Rosa. e renasceu outra vez 
em 1992, em O Memorial de Maria Moura, 
que o apresenta na sua geografia nordes-
tina e o capta no seu momento mítico por 
excelência.

Nele, Rachel traz de volta certas constan-
tes de sua ficção. Há de novo uma heroína 
sentimental e sexualmente reprimida, insa-
tisfeita ante a situação de inferioridade da 
mulher; a personagem vai se revelando aos 
poucos pela ação e pela introspecção; a gra-
dativa exposição dos problemas sociais se 
opera pelas circunstâncias da narrativa e não 
pelas observações do narrador, ou narradores.

além de Moura, o Memorial é narra-
do por vários outros personagens, entre 
os quais se destaca o Padre José Maria, 
uma voz que expressa a solidão, o vazio 
e a miséria moral do sertão. através dele 
a autora chama a atenção do leitor para o 
equívoco que é, na história dos homens, 
o fato de que, não raro, eles se lançam à 
amarga luta pelo poder na suposição de 
que, assim, estão conquistando ou cons-
truindo a liberdade.

1Três acadêmicos brasileiros, designados por austregé-
silo de athayde: arnaldo Niskier (coordenador), Oscar 
Dias Corrêa e João de scantimburgo.
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Uma inovação no livro é o emprego dos 
nomes dos personagens como título dos ca-
pítulos. assim, Maria Moura, o Padre, o To-
nho, irineu, Marialva, o Beato Romano, os 
quais se repetem de conformidade com o 
critério da narrativa. Os títulos são de acor-
do com o maior papel dos personagens no 
momento.

O Memorial traz outras novidades à 
ficção de Rachel de Queiroz. agora, o seu 
horizonte narrativo não se fixa apenas em 
acontecimentos, mas tem uma amplitude 
de saga. É um romance revelador do que foi 
a outra face do processo civilizatório do ser-
tão. Nele desaparece o herói positivo, que 
constrói benfeitorias com trabalho pertinaz, 
para dar lugar ao que enriquece tomando o 
que os outros juntaram ou produziram.

É um romance de quase 500 páginas, 
cheio de peripécias ritmadas por salvas de 
clavinotes, entreveros a arma branca, assal-
tos, sequestros, fugas, correrias, traições e 
vinganças. “a dinâmica da violência pontua 
cada página desse relato escrito com ener-
gia dos 20 anos por uma autora que che-
gou aos 82”, observou o crítico Mário Pon-
tes, no artigo “Os sete fôlegos do sertão” 
(Jornal do Brasil, ideias/Livros & ensaios, 22 
de agosto de 1992):

“O Memorial, porém, não é só violência. 
Como não é apenas a saga de um punhado de 
heróis civilizadores, guiados pela vontade fér-
rea de Maria Moura, personagem certamente 
criada a partir de um modelo frequente na 
história dos sertões nordestinos (e aliás pelo 
menos uma vez explorado pela literatura da 
região): o da matriarca dominadora, valente 
e devoradora de homens. Maria Moura, sem 
dúvida, cabe quase inteira nesse figurino. Ela 
é a moça órfã que o padrasto quer violar e os 
parentes próximos pretendem espoliar. E que 
enfrenta os abutres revidando cada golpe, 
antes de finalmente buscar refúgio seguro.  

A Moura, porém, faz muito mais do que esca-
par à condição de vítima.

Para além da necessidade de sobreviver e 
do desejo de vingar-se, Maria Moura descobre 
a vocação do poder. Sabe que será respeitada 
e, quando conveniente, temida – pelo tama-
nho da fazenda que assentar, pela quantidade 
de ouro em suas arcas e o número de homens 
a seu serviço. A segunda descoberta é a de 
que, nas condições existentes, só poderá en-
riquecer expropriando, ricos ou não. Assim, à 
frente de uma parelha de fiéis servidores, ela 
começa a assaltar viajantes, a roubar gado e, 
sobretudo, a arrecadar ouro, a fonte maior do 
poder”.

Uma heroína brasileira
Quando tive o prazer e o privilégio de 

ler o Memorial de Maria Moura, recebido 

das mãos experientes da própria Rachel de 

Queiroz, a impressão que ficou em meu es-

pírito foi a de um romance épico, que tinha 

todas as melhores características de cinema. 

Disse isso em sessão da academia Brasileira 

de Letras, quando a nova obra da roman-

cista cearense recebeu os primeiros elogios.

a personagem Maria Moura é um misto 

de scarlet O’Hara e Maria Bonita. até o in-

cêndio da casa, provocado por ela, emocio-

na como se estivéssemos diante de alguma 

obra histórica do cinema norte-americano. 

O resultado do trabalho de engenharia lite-

rária de Rachel de Queiroz não poderia ser 

outro: a TV Globo montou uma minissérie, 

que fez o maior sucesso.

as edições do livro foram sequenciais, 

na justa proporção do seu êxito. a audiên-

cia televisiva é extraordinariamente forte: 

o primeiro capítulo da minissérie foi visto, 

somente na Grande são Paulo, em quase  

1 milhão e 800 mil domicílios, alcançando 
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o ibope de 45 pontos, muito acima da es-

tação de televisão que ficou em 2.o lugar.

a mistura da literatura com a televisão 

provou a sua força, desmentindo os que 

veem nos dois veículos vocações distintas e 

inconciliáveis. a TV Globo, saindo do êxito 

de “a Madona de Cedro”, em que consa-

grou a obra de antonio Callado, selecionou 

o trabalho de uma também acadêmica (Ra-

chel de Queiroz) para mostrar a riqueza des-

sa inteligente parceria.

Rachel de Queiroz confessava ser “pre-

guiçosa”, mas escreveu algumas das obras 

mais importantes da literatura brasileira. 

Mesmo o Memorial, que alguns pretendem 

ser um pouco autobiográfico, sobretudo no 

enfoque da garra nordestina, que Rachel 

tinha de sobra, foi concluído aos 83 anos 

de idade.

ao apresentar o Memorial de Maria 
Moura, na sessão da academia de 27 de 

agosto de 1992, antonio Houaiss expressou 

sua “sincera admiração racional e sincera 

emoção ante o livro”, referindo-se, além 

da narrativa e do enredo, aos seus aspectos 

linguísticos:
“É um livro, ademais, que encerra, realiza 

e consuma uma proposta não apenas verbal 
– e nesse caso de rara beleza e mestria – com 
um poderoso aparato da arqueologia verbal 
que Rachel de Queiroz sonda, busca, pesquisa 
e legitima dentro da nossa língua, naqueles 
rincões ágrafos, e que estaria evidentemente 
limitado a um vocabulário restrito, superada 
a restrição, entretanto, pela poderosa ade-
quação verbal às estruturas culturais e sociais 
em causa – num universo em que a língua 
comum de cultura não acusava, ao tempo, 
mais de cem mil vocábulos, e a regional, mes-
mo em somatório, não iria além de seis mil 
palavras; e é aí que o milagre do escritor se 
manifesta forte: Rachel consegue adequar 
cada situação mental de cada personagem a 

essa legitimação verbal arqueológica, dando, 
paralelamente, um viço quase inaugural não 
só às expressões dialogais diretas, senão que, 
sobretudo, às comentadas nas passagens dos 
discursos indiretos aparentes.”

Tantos anos
Rachel de Queiroz, dona de uma prodi-

giosa memória e de uma alegria inesgotá-

vel, acabou cedendo à pressão da sua irmã 

Maria Luíza e de alguns amigos. escreveu, 

em parceria com a mana, o livro Tantos 

Anos, que saiu em setembro de 1999, pela 

editora siciliano.

são recordações, mais que memórias, 

em que a escritora lembra a sua militância 

política (“fui comunista por 24 horas; quan-

do o Partido quis interferir na minha obra, 

caí fora”), a conspiração de 64 (“Castelo 

Branco tinha horror à palavra ‘ditadura’”) 

e algumas peripécias da carreira literária, 

como a tremenda surra que deu num crítico 

do Ceará quando foi injusto com O Quinze: 

“O desgraçado chegou a dizer que o livro 

tinha sido escrito pelo meu pai. Bati nele até 

quebrar a sombrinha. Nunca mais escreveu 

uma linha a meu respeito.”

Gosto de recordar que Rachel foi profes-

sora da escola Normal de fortaleza. Profes-

sora de História, ganhando 400 mil-réis por 

mês, “um ordenado razoável para a época. 

Deu até para comprar um carro velho, que 

o meu pai proibiu de dirigir, depois que der-

rubei o alpendre da minha casa”.

Vale a pena acompanhar o que Rachel 

escreveu sobre essa época:
“Eu tinha 18 anos e fiquei com grande 

popularidade entre as meninas porque me 
punha ao lado delas, ao surgir qualquer rei-
vindicação, assim enfrentando o diretor, que 
era disciplinador e autoritário. As normalistas 
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chefiavam a campanha junto aos alunos do 
Liceu e das Faculdades; e vindo um novo con-
curso me elegeram Rainha dos Estudantes. Fui 
uma rainha muito festejada.”

Quando lhe pergunto se ela nunca teve 

atração pelo ensino superior, Rachel, com 

o sorriso maroto de sempre, contou que 

jamais se interessou por cursos superiores:
“Embora, na minha época, já houvesse 

mulheres formadas, médicas, juízas, eu era 
autodidata. Toda a escolaridade que tive foi 
de junho de 1921 a novembro de 1925. Con-
tudo, eu lia muito. Mamãe tinha uma biblio-
teca muito boa e tanto ela quanto papai me 
orientavam nas leituras. Só cuidavam para que 
eu não lesse nada que parecesse escabroso, 
como certos trechos da obra de Eça de Quei-
roz, por exemplo.”

Rachel não pôde deixar de citar a lon-

ga convivência com o grande amor da sua 

vida, o médico Oyama de Macedo, com 

quem viveu 42 anos felizes.

Padre Cícero, Jânio Quadros, Graciliano 

Ramos, Dom Hélder Câmara, adonias filho, 

José Olympio, Gilberto freyre e o grande 

amigo austregésilo de athayde são citados 

em Tantos Anos, como personagens que fi-

zeram parte da sua vida.

No artigo “a senhora do sertão e da 

conspiração”, eduardo Graça diz que o livro 

de memórias de Rachel
“surge como uma rara oportunidade de es-
clarecer detalhes da vida política e intelectual 
do país, nas últimas seis décadas. O extraor-
dinário aqui reside exatamente nas nuanças 
vividas pela privilegiadíssima espectadora dos 
grandes fatos nacionais deste século. Poucos 
viveram experiências tão opostas, que vão de 
um efêmero deslumbre com o comunismo à 
decidida participação na conspiração golpista 
de 64” (Jornal do Brasil, Caderno B, Domingo, 
12 de julho de 1998).

Nele encontraremos também a explica-

ção das condições que lhe deram o assunto 

dos seus romances, a chave de suas perso-

nagens.

Quanto à permanência da obra de Ra-

chel de Queiroz na literatura brasileira, no 

que tange à linguagem, antonio Houaiss 

já se referira na sessão de 21 de novembro 

de 1990, em homenagem aos 80 anos de 

Rachel:
“E se temos dúvida a respeito do futuro 

desses escritores brasileiros, em que Rachel 
de Queiroz tem lugar absolutamente certo, 
mesmo a partir do seu O Quinze, e conquista 
este lugar a cada dia mais; se temos dúvida 
quanto a outros, não tenhamos dúvida quan-
to a Rachel. Ela vai encantar os nossos espí-
ritos, a nossa alma, a nossa alegria de viver 
com as páginas que lhe leremos. E os filhos 
de nossos filhos irão lê-las com o mesmo en-
cantamento com que fazemos hoje. Não é 
um voto, não. É uma certeza, num dia glorio-
so como este que merece certezas. Que Deus 
a bendiga sempre e que seu futuro esteja as-
segurado para sempre.”

inúmeras vezes lemos ou ouvimos Ra-

chel dizer que escrever para ela é um ofí-

cio, um meio de ganhar a vida, como nesta 

revelação: “a verdade é que continuo de-

testando escrever. só vou para a frente da 

minha velha Olivetti quando estou devendo  

algo a alguém.” sem dúvida, esse “dever algo  

a alguém” era a maneira de Rachel enten-

der a sua obra literária, seja romance, crô-

nica, teatro, literatura infantojuvenil. ela 

sempre concebeu o seu fazer literário como 

uma forma de participar, de denunciar, de 

registrar o cotidiano, de entreter e como-

ver seus leitores, de saldar o seu débito para 

com a humanidade.

Verificamos que há, nos romances de 

Rachel, a mesma disposição do homem 
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para se atirar a um tipo de existência ins-

tável, errante, em que as experiências se 

renovam, como uma forma de integração, 

de fuga ou de descoberta interior, uma 

vocação indeclinável, determinada pelos 

efeitos da natureza hostil ou da sociedade 

sobre o homem. seus romances foram es-

critos sob o signo da perseguição à liberda-

de, ou antes, da sua carência. Por isso, suas 

criaturas romanescas cedem a esse apelo 

permanente, constante, do romance de Ra-

chel de Queiroz, que lhe dá uma unidade 

intrínseca, sugere um problema ao mesmo 

tempo social e existencial, e a esperança de 

sua superação.

Uma canção de amor a 
Israel

Rachel de Queiroz esteve em israel e 

trouxe impressões muito fortes do que 

ela denominou de “reencontro com o seu 

povo”. afirmando que em suas veias corria 

sangue judeu (por parte dos alencares, que 

eram cristãos-novos), ela misturou seus sen-

timentos, o que não a impediu de ter uma 

surpresa, feliz e alegre, da realidade de israel,
“da carne viva que está vivendo ali, daquela 
mocidade que é dona da terra, que é filha da 
terra, que é o sabra (aquele cacto, o sabra, nós 
o temos no Nordeste e se chama palmatória). 
O sabra, o jovem sabra, não é mais um mártir 
do holocausto, não é mais um escondido no 
gueto, não é mais um jovem judeu ambicioso, 
lutando para vencer as barreiras do precon-
ceito e da discriminação. O jovem sabra é um 
jovem senhor, um jovem leão pisando a sua 
terra, o seu deserto, a sua pedra, semeando a 
sua semente, com segurança e orgulho, com 
a certeza de que ele está ali para ficar, ele está 
ali porque ele é de lá, porque ele é da terra e 
a terra é dele.”

Os olhos de Rachel se iluminam quando 

ela fala das três semanas vividas em israel, 

da vibração que sentiu ao ser sabatinada 

pelos integrantes do kibutz brasileiro Bror 

Chail.

Perguntei-lhe de que modo sentiu em is-

rael o apreço pela educação. eis a resposta:
“Esse cuidado com a educação é caracte-

rístico da família judia, que chega até o sacrifí-
cio, no caso da tradicional iídiche mame, que 
deixa até de comer, deixa de fazer um vestido, 
que se obriga a qualquer renúncia e esforço 
para dar instrução, para dar cultura ao filho; 
é um fenômeno típico de Israel, que a gen-
te aqui no Brasil só muito raramente iguala.  
O ministro da Educação em Israel me dá a im-
pressão de que tem o trabalho muito facilita-
do pela colaboração total do país. É o povo 
que ajuda e vigia, dando largas à sua paixão, 
que traz na massa do sangue, pela cultura e 
a instrução. Você, que foi secretário de Edu-
cação e Cultura e trabalhou como um leão, 
viu como é duro no Brasil agir nesse terreno.”

Discorrendo ainda sobre a visita, Rachel 

de Queiroz, que repetia ser uma velha senho-

ra sionista, falou das escavações arqueo-

lógicas:
“A gente sente um choque de estar em 

contato com cinco milênios de história ali nas 
mãos. Imagine a emoção de, pela primeira 
vez, deparar com a história como que fossi-
lizada, como que mumificada na fundura do 
chão. Estive nas covas dos documentos do 
Mar Morto. É inesquecível.”

eis o que se pode recordar, em lágrimas 

de saudade, o que foi a extraordinária escri-

tora, que mereceu do poeta Manuel Ban-

deira um dos seus mais inspirados poemas 

(“Louvação a Rachel de Queiroz”). sua obra 

continua viva, na literatura brasileira.
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Louvação a Rachel de Queiroz
Manuel Bandeira

Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel, minha amiga 
nata e flor do nosso povo. 
Ninguém tão Brasil quanto ela, 
pois que, com ser do Ceará, 
tem de todos os Estados, 
do Rio Grande ao Pará. 
Tão Brasil: quero dizer 
Brasil de toda maneira 
– brasílica, brasiliense, 
brasiliana, brasileira. 
Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel e, louvada 
uma vez, louvo-a de novo. 
Louvo a sua inteligência, 
e louvo o seu coração. 
Qual maior? Sinceramente, 
meus amigos, não sei não. 
Louvo os seus olhos bonitos, 
louvo a sua simpatia. 
Louvo a sua voz nortista, 
louvo o seu amor de tia. 
Louvo o Padre, louvo o Filho, 
o Espírito Santo louvo. 
Louvo Rachel, duas vezes 
louvada, e louvo-a de novo. 
Louvo o seu romance: O Quinze 
e os outros três; louvo as Três 
Marias especialmente, 
mais minhas que de vocês. 
Louvo a cronista gostosa. 
Louvo o seu teatro: “Lampião” 
e a nossa “Beata Maria”. 
Mas chega de louvação, 
porque, por mais que a louvemos, 
nunca a louvaremos bem. 
Em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo, amém.
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Lêdo Ivo
Quinto ocupante da Cadeira 10 na academia Brasileira de Letras.

D esde a sua estreia, com O Quinze, 

no ano emblemático de 1930, Ra-

chel de Queiroz ocupa um lugar 

privilegiado no cenário brasileiro. a sua 

aparição teve as luzes e as cores de uma 

longa alvorada. foi ela quem primeiro se-

gurou nas mãos de antiga menina interna 

de colégio de freiras – de menina sabida, 

que falava francês e italiano e tinha as suas 

tintas de inglês e latim, e em cujas veias de 

descendente da aristocracia rural do Nor-

deste corria o sangue preclaro de José de 

alencar – o estandarte do novo romance 

brasileiro. ela foi caminho e abriu caminho; 

e é caminho.

ao longo de mais de 60 anos de cria-

ção literária e atuação jornalística semanal, 

Rachel de Queiroz, com o seu nome bíblico 

e a presença ao mesmo tempo doce e vo-

luntariosa de mulher forte do antigo Tes-

tamento, constituía, sempre, um sinal de 

permanência.

Os nomes e as obras passam, e Rachel 

não passou. as mais ousadas e ambiciosas 

e extravagantes experimentações estéti-

cas agitam o cenário das letras como fu-

racões insaciáveis, atropelam vidas e bens, 

empalidecem e somem, convertidas em ara-

gens malsucedidas, e Rachel continua.

Rachel continua sempre, como uma 

pedra no deserto, como o pão matinal 

que ilumina a mesa familiar, como a água 

pura que jorra da montanha, como o cla-

rão inaugural de uma aurora interminável, 

como a vaga sucessiva no oceano.

ela é o que não passa entre as nuvens 

que passam. e decerto por isso, pelo seu 

destino de permanência, por estar grandio-

samente condenada à durabilidade e à visi-

bilidade, acabou se tornando, meigamente, 

o seu próprio monumento, a sua praça nas 

cidades brasileiras.

a aparição de Rachel de Queiroz ja-

mais poderia ser isolada de sua origem. 

Nela fulgura, como um sol perpétuo, o lu-

gar de nascimento. No generoso ambiente 

familiar, ela foi ao mesmo tempo a filha 

submissa e a filha rebelde. a geografia cal-

cinada de sua terra nativa a conduziu, na 

hora primeira e rumorosa de afirmação li-

terária, a uma utopia justificada tanto pela 

doutrinação dos livros proibidos como pela 

evidência de um Brasil impiedosamente di-

vidido, desde o início de sua História, pelo 
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império das cercas intocáveis e inarredáveis 

e pelas peregrinações incessantes daqueles 

que, ontem como hoje, são os protagonis-

tas obrigatórios do nosso grande mistério 

de injustiça.

foi esse mundo da infância e adolescên-

cia que Rachel de Queiroz guardou em seus 

olhos – e, mais do que nos olhos, em sua 

inteligência e em seu coração. a santidade 

e a religiosidade do povo iluminam sua arte. 

Há algo de russo em sua obra, como se o 

Nordeste, pátria da espera e da esperança, 

e estuário messiânico da nossa nacionalida-

de, fosse uma Rússia tropical e ela, Rachel, 

fosse o nosso Tolstoi, um Tolstoi de saias, 

e sua fazenda Não me Deixes fosse uma 

réplica sertaneja da propriedade campestre 

do autor de Guerra e Paz.

assim como o menino Tolstoi ouvia os 

peregrinos que passavam pelo portão da 

propriedade familiar, a nossa Rachel de 

Queiroz cedo começou a escutar esse in-

findável rumor vindo sempre de baixo – as 

vozes das velhas agregadas de sua casa 

patriarcal, dos cortadores de lenha, dos 

peregrinos, dos vaqueiros, dos cassacos, 

dos retirantes tangidos pela seca, das la-

vadeiras, dos taumaturgos, dos meninos 

barrigudos, dos desdentados ceguinhos de 

feira, dos cantadores. esse vozeio de humi-

lhados e ofendidos habita a sua obra. está 

em João Miguel (1932) e em Caminho de 

Pedras (1937), reside em todo esse imagi-

nário em que a arte disputa à vida a aura 

de ser mais real do que a própria realidade. 

e à identificação com o Brasil mudo e opri-

mido se acrescenta o rumor subterrâneo 

da consciência individual ferida, presente 

nos romances em que interroga a condição 

feminina – esse mundo que para nós, ho-

mens, é sempre misterioso como um portão 

fechado ou um idioma estrangeiro. É o caso 

dos três destinos que se entrecruzam em 

As Três Marias (1937), e em Dôra, Doralina 

(1975), confessada história inconfessável, 

sussurro convertido em voz pudica e até 

ambígua, graças a uma sabedoria narrati-

va e estilística só comparável, pela atenção, 

primor, desenho e leveza de mãos, às toa-

lhas das bordadeiras do Ceará.

No segundo romance, João Miguel 

(1932), já palpita a sua magistralidade. 

em seu percurso, avulta o tempo em que 

morou em Maceió. O seu primeiro marido, 

um alagoano que trabalhava na agência do 

Banco do Brasil em fortaleza, fora transferi-

do em 1935 para a capital alagoana. Com a 

fama de comunista, e saias excessivamente 

curtas, Rachel de Queiroz assustou e escan-

dalizou a virtuosa sociedade alagoana. foi 

a primeira mulher, na pudica alagoas, a fu-

mar em público e sentar-se num bar, numa 

mesa que reuniu alguns jovens escritores 

que se tornariam clássicos, como José Lins 

do Rego, Graciliano Ramos e Jorge de Lima.

Naquela década de 30, Maceió era, sem 

o saber, uma das capitais literárias do Bra-

sil. foi lá que José Lins do Rego escreveu 

Menino de Engenho e Doidinho, Graciliano 

Ramos produziu Angústia, após ter redigi-

do Caetés e São Bernardo em Palmeira dos 

Índios, e Jorge de Lima – o príncipe local 

dos poetas parnasianos graças ao famoso 

soneto “O acendedor de Lampiões” – se 

rendeu ao modernismo nordestino com o 

poema “essa Nega fulô”. 

O mais belo período da literatura bra-

sileira no século xx começa com O Quin-

ze, de Rachel de Queiroz, e se encerra, em 

1945, com Fogo Morto, de José Lins do 

Rego. Nesses 15 anos afortunados, uma 

sucessão de obras-primas desfila na cena 
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literária e abala preceitos estéticos arraiga-

dos. são vozes novas, nunca ouvidas antes, 

e nas quais vibram a cólera e a denúncia, 

a piedade e o inconformismo, e até mes-

mo o incitamento a uma revolução; vozes 

ao mesmo tempo inconfundivelmente in-

dividuais e derramadamente coletivas, que 

falavam pelas bocas mudas e implantavam 

entre nós a literatura de indignação. elas 

vinham do ensolarado Nordeste brasileiro, 

mas era como se estivessem vindo das este-

pes geladas da Rússia. Havia nelas um tim-

bre desconcertante, igual ao que freme nos 

romances de Tolstoi e Dostoievski, Turgue-

niev e Gorki. O sol das secas que crestavam 

as terras calcinadas era como se fosse o cair 

de uma neve às avessas.

essas vozes – as de Rachel de Queiroz, 

Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Jor-

ge de Lima, Jorge amado, José américo 

de almeida, amando fontes e, num outro 

domínio geográfico, a do paraense abguar 

Bastos, hoje lamentavelmente esquecido – 

falavam de um Brasil em que a grande pro-

priedade canavieira e cacaueira e o instituto 

da escravidão multissecular haviam dividido 

as populações em senhores e escravos, e 

gerado o fanatismo religioso e o sebastia-

nismo, os êxodos sazonais, o cangaço e o 

marasmo gogoliano das pequenas cidades. 

Denunciavam a mentira das roças idílicas.

Nesse quadro inédito e incômodo, O 

Quinze é um marco. Nele já estão presentes 

a paisagem e os figurantes espezinhados 

pela injustiça social que os condena simul-

taneamente ao sedentarismo e à deambu-

lação imposta pela miséria extrema.

a indignação e a revolta da romancis-

ta iniciante, que a vocação, a memória e a 

imaginação haviam convertido em notável 

documentarista dos males e conflitos de 

sua terra natal, conduziram-na à militância 

política. fruto rebelde dos donos da terra, 

Rachel de Queiroz se tornou uma comunis-

ta incendiária, e Caminho de Pedras (1937) 

explicita a essa experiência. 

a morte de Clotilde, sua filha única, 

ensombreceu-lhe a temporada alagoana. 

De volta ao Ceará, Rachel continuou acres-

centando ao labor literário uma inflamada 

atividade política. era o tempo da repressão 

anticomunista que abriu caminho para que 

Getúlio Vargas implantasse a ditadura do 

estado Novo. Vieram ordens de cima para 

prendê-la. Criava-se um problema para as 

autoridades locais: onde trancafiar a moça 

de grandes letras e de uma família tradicio-

nal e influente? Decidiu-se que a ordem da 

prisão seria cumprida na residência oficial do 

comandante do Corpo de Bombeiros, con-

siderado o local adequado para extinguir-

-lhe a insistente chama subversiva. assim, 

a incendiária Rachel de Queiroz teve, como 

cárcere, a espaçosa e apalacetada moradia 

da autoridade incumbida de apagar incên-

dios. Uma família de coração de manteiga 

derretida a rodeou durante meses. até bo-

los e doces de receitas antigas eram feitos 

especialmente para ela, tão afeiçoada às 

guloseimas nativas. esse carinho foi a única 

saudade que guardou, por toda a vida, dos 

seus tempos de militância comunista.

Ditosa prisão, ditosa Rachel!

egressa do doce cárcere, terminou por 

se mudar para o Rio de Janeiro. Na fervi-

lhante capital literária, então sob o império 

do Romance do Nordeste, dilatou-se o seu 

horizonte e ela passou a ser considerada 

uma das figuras mais principais de nossas 

letras.

O exercício da crônica, de uma crô-

nica voltada para as coisas fugazes e os 
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episódios cotidianos, e assentada em uma 

inquieta e cativante desenvoltura estilística, 

fê-la conquistar, para sempre, o coração 

desse leitor comum e anônimo tão reques-

tado e ao mesmo tempo tão esquivo, e que 

nem sempre aquiesce em revelar o porquê 

de suas preferências e admirações.

O assassinato de Trotski, em 1940, le-

vou-a a romper com o Partido Comunista. 

emigrou para o trotskismo, tornando-se 

uma discreta pregoeira da Revolução Uni-

versal. e dessa ideologia extremada e utó-

pica evoluiu para posições mais brandas e 

tranquilizadoras – posições políticas que os 

insaciáveis rotuladores das condutas ideoló-

gicas costumam chamar a Direita.

As Três Marias (1939), escrito quando ela 

já morava no Rio de Janeiro, espelha segre-

dos e sutilezas da condição da mulher. Nessa 

trama delicada, a sua madureza estilística e 

senso analítico se impõem radiosamente. 

Nós, leitores, penetramos finalmente no 

mundo misterioso, de segredos e sussurros, 

de silêncios e reticências, e ainda de surpre-

sas e mistérios, que Machado de assis tan-

to bordejou e interrogou, ao contemplar, 

com os seus olhos de míope, os rostos e os 

quadris disfarçadamente apetitosos das mu-

lheres do segundo Reinado. Mas, ao nos 

desvendar esse universo sigiloso, ainda nos 

reservava duas surpresas maiores. Dôra, Do-

ralina (1975) é história pungente de uma jo-

vem que descobre na própria mãe a amante 

de seu marido. em mãos menos hábeis, esse 

enredo resvalaria para um nelsonrodriguis-

mo desenfreado. Mas em Rachel, que escre-

ve com a aplicação e a paixão silenciosa das 

bordadeiras do Ceará, a trama escabrosa é 

tratada com um pudor, uma delicadeza, uma 

matização psicológica e uma vigilância esti-

lística incomparáveis. O não dito faz parte da 

dicção romanesca; o oculto promulga a sua 

visibilidade; o silêncio fala. a segunda sur-

presa é o Memorial de Maria Moura (1992), 

uma das realizações supremas da literatura 

brasileira.

Numa longa jornada literária e jornalís-

tica, que ocupa, com a sua persistência e 

fidelidade, quase toda a segunda metade 

do século passado – e que a levou ao Te-

atro (Lampião e A Beata Maria do Egito) e 

à crônica (A Donzela e a Moura Torta e O 

Brasileiro Perplexo) –, Rachel de Queiroz ja-

mais se despojou de sua condição visceral 

de escritor. seu adeus à vida e à literatura 

é um esplendor. e um mistério. escrito aos 

80 anos, numa idade que costuma danificar 

e até humilhar os talentos mais robustos, o 

Memorial de Maria Moura a coloca no mais 

alto de si mesma, compendiando toda uma 

experiência existencial e estilística, conúbio 

da lembrança e da imaginação criadora, da 

vida e da linguagem. Nesse romance pore-

jam o espanto e o esplendor das tragédias 

gregas. Poucos livros, em nossa ficção e em 

nossa língua, têm a sua arte peregrina, o seu 

frêmito épico e fervor vital. É como se Ra-

chel de Queiroz, de partida irretornável para 

uma outra fazenda Não me Deixes, quisesse 

dizer-nos adeus, e a guerreira Maria Moura 

fosse a sua dádiva final, a história que ela 

tivesse desejado contar desde a sua infância 

de menina gorda, sabida e astuciosa. 

escrita numa língua seminal e vernácula, 

casta e airosa, arcaica e musical, amorosa e 

envolvente, a obra de Rachel de Queiroz es-

plende entre nós como uma fogueira sem-

pre acesa.
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R achel de Queiroz nasceu no Ceará 

em uma família tradicional de classe 

média.

a intimidade com os livros começou 

cedo. Orientada pelos pais, Daniel e Clo-

tilde, que costumavam organizar sessões 

de leituras, Rachel conheceu os clássicos 

franceses e em especial os russos, Dostoie-

vski, Tolstoi, Gorki. a grandeza e a miséria 

do ser humano foram-lhe apresentadas, 

despertando-lhe desde cedo o sentido de 

justiça. aos 15 anos forma-se professora. 

ela dizia que nunca havia se interessado em 

fazer um curso superior, considerava-se au-

todidata. a leitura constante a estimulou a 

esboçar os primeiros escritos, que não mos-

trava a ninguém.

aos 17 anos Rachel envia ao jornal  

O Ceará uma carta criticando um concurso 

muito popular, promovido pelo suplemento 

literário do jornal, o de Rainha dos estudan-

tes, que ela ironicamente iria vencer três 

anos depois, quando trabalhava como pro-

fessora substituta de História. Rachel tinha 

um humor fino; na carta que assinou com 

o pseudônimo de Rita de Queluz indaga-

va: “Rainha em tempo de República?” fez 

tanto sucesso entre os leitores que acabou 

sendo convidada para colaborar no jornal, 

ficando responsável pela página literária re-

cebendo cem mil-réis por mês.

No dia da festa, em que iria ser coroada 

Rainha dos estudantes, com um majestoso 

vestido longo de cauda e prestes a rece-

ber a coroa, a cerimônia é bruscamente 

interrompida por um rapaz anunciando 

que João Pessoa, então governador da Pa-

raíba, havia sido assassinado em Recife – 

prenúncio da Revolução de 30. a coroação 

virou um comício. “Já estava comunista” 

quando isso aconteceu, Rachel costumava 

dizer. ser comunista na época estava muito 

ligado ao pensamento liberal, e boa parte 

dos jovens se identificava com as ideias de 

Marx e Lênin.

Durante um período de repouso abso-

luto, devido a uma suspeita de tuberculose, 

Rachel decide escrever um livro relatando o 

sofrimento de um povo face à seca e à po-

breza. Nascia assim O Quinze, seu primeiro 

romance. Não foi muito bem recebido pelos 

críticos cearenses. Um até afirmou que ti-

nha sido escrito pelo pai, Daniel de Quei-

roz. ela resolve então enviá-lo para o Rio e 
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são Paulo. Recebeu uma carta autografada 

de Graça aranha, entusiasmado com o li-

vro, e mereceu muitos elogios de augusto 

frederico schmidt e Mário de andrade. O 

Quinze lhe abriu um caminho na literatura 

brasileira.

O encontro com integrantes do Partido 

aconteceu alguns anos depois, quando veio 

ao Rio de Janeiro receber o prêmio conce-

dido ao romance O Quinze, pela fundação 

Graça aranha. Ligou-se a um grupo de 

simpatizantes do ideal comunista: Nise da 

silveira, Mario adelmo, eneida. Rachel tor-

nou-se então mensageira do bloco operário 

em fortaleza.

Rachel sentiu bem as dificuldades de 

ser idealista, quando se alistou no Partido. 

Um fato significativo é que sempre levou 

adiante a vontade de aprender, entender 

o mundo, saber das coisas, guardando a 

independência das pessoas que nascem li-

vres, que pertencem à sua própria natureza. 

Quando o Partido classificou seu segundo 

livro, João Miguel, de preconceituoso com 

a classe operária, exigindo que modificasse 

a postura dos personagens, Rachel reagiu 

com vigor e decidiu afastar-se, não tendo 

desse dia em diante mais nenhum contato 

pessoal com os dirigentes do Partido. Ra-

chel era muito idealista – sonhava com Rosa 

de Luxemburgo.

seguramente, tantas vivências forne-

ceram a ela essa sinceridade presente nas 

histórias que soube tão bem contar. suas 

crônicas revelam um panorama profundo 

do século xx, das nossas coisas, dos nossos 

homens públicos, políticos e intelectuais, 

desportistas, enfim, tudo que constituía a 

nossa sociedade, fazendo-nos compreen-

der melhor toda uma época. O talento de 

absorver e traduzir os movimentos mais 

íntimos da alma do nosso povo marcou 

muito a literatura de Rachel. seus persona-

gens a todo o momento parecem imbuídos 

dessa força permanente que as coisas mui-

to verdadeiras possuem.

ela passou por momentos de grande so-

frimento, de angústia, a morte da filha Clo-

tildinha, do irmão Roberto, mesmo assim 

mantinha o semblante doce de uma pessoa 

que não deseja deixar transparecer quan-

to sofria. falando de Nietzsche e Mahler, 

Wagner disse que ali estaria o “Demon”, 

o fermento que coloca nossas almas em 

efervescência, que convida às novas expe-

riências a todos os excessos, ao êxtase. esse 

“Demon”, esse fermento está em Rachel. 

Nela, existe toda uma moral verdadeira, um 

estímulo constante que nos impulsiona a 

entender o seu mundo, do qual se irradiam 

todos os movimentos, todas as tropelias 

em que o ser humano pode se envolver. eu 

acredito que o dom maior de Rachel é o de, 

através do amor e da compaixão humana, 

trazer a compreensão a todos nós.

O sentido criativo de Rachel estava li-

gado a um corpo a corpo entre o criador 

e a criatura, combate duro entre a ideia e 

a sua transposição para o papel, provavel-

mente a metáfora do poeta ao dizer que 

a palavra abafa a ideia. ela preservava sua 

liberdade pessoal e no fundo era uma luta-

dora individual. a força telúrica com que foi 

gerada deu-lhe asas para voar e descortinar 

horizontes mais amplos, infinitos. aprendeu 

muito com os seus pais, sobretudo com sua 

mãe, sobre culturas e pessoas, com a avidez 

de tudo saber, tudo conhecer, uma curio-

sidade que guardou até o fim de sua vida.

Rachel tinha uma forma única de expor a 

realidade social. Procurava conhecer in loco 

as situações e personagens sobre os quais 
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escrevia, plena de uma visão adequada ao 

nosso tempo. Gostava de colher o material 

na fonte. Quando estava escrevendo João 

Miguel, costumava frequentar a cadeia pú-

blica para “estudar o meu material”, como 

dizia. Um dia, ao sair pela porta lateral da 

cadeia em direção ao Passeio Público, avis-

tou o homem que perseguia um preso que 

matara seu irmão. era o mesmo homem 

que havia espalhado a história de que ela 

não era a verdadeira autora de O Quinze. 

Rachel não teve dúvida: ao cruzar com ele, 

fechou a sombrinha que a protegia do sol 

escaldante e bateu nele até quebrá-la.

ele não esboçou nenhuma reação, e ela 

seguiu caminhando tranquilamente. Creio 

que ele, por sua vez, seguiu como pôde o 

seu caminho.

Rachel gostava de contar um episódio 

divertido que aconteceu logo após a pu-

blicação do livro. Uma vizinha foi até a sua 

casa perguntar a sua mãe: “Você não acha 

que esse livro João Miguel tem cenas muito 

cruas para a Rachelzinha ter escrito?”. “se 

minha Rachelzinha não tivesse escrito esse 

livro, eu não deixaria que ela o lesse”, res-

pondeu brincando D. Clotilde.

sua irmã, Maria Luiza de Queiroz, que 

Rachel considerava como filha, devido à 

grande diferença de idade, nos conta que 

em todas as casas, nas diferentes cidades 

em que Rachel morou, as paredes não 

abrigavam quadros e sim livros, nacionais, 

portugueses, ingleses, antigos e novos, li-

vro de amigos escritores, biografias, livros 

de história, de guerra, sociologia, política, 

enfim certa miscelânea. O que curiosamen-

te chamava a atenção de Maria Luiza era 

a quantidade de pocket books policiais de 

agatha Christie e Raymond Chandler. Lia 

quatro jornais por dia, o que a mantinha in-

formada sobre tudo que acontecia no mun-

do, e ainda preparava com maestria uma 

boa fritada de siri, seu prato preferido.

sinceridade, originalidade e coragem 

são características marcantes da personali-

dade de Rachel de Queiroz. essas qualida-

des lhe eram tão naturais como o perfume 

para a rosa. Dona de um estilo em que a 

palavra bem costurada, precisa e bela nos 

apresenta um Brasil profundo e verdadeiro, 

partindo do sertão para a cidade grande, 

Rachel, com senso de humor e aguda ob-

servação dos fatos, nos revela o lado rude e 

grandioso dos nossos contrastes.

embora Rachel afirmasse que não gos-

tava de escrever e que o fazia para se sus-

tentar, poucos o fizeram com tanta qualida-

de e vontade. Romancista, cronista, autora 

de teatro e de livros infantis, ela gostava de 

lembrar que começou a escrever em jornais 

ainda muito jovem, e nunca mais parou.

Rachel não era de meias palavras. sua 

preocupação com todos aqueles que tiveram 

o privilégio do seu convívio era constante. 

Gostava de ajudar os amigos, envolvendo-

-os com a sua generosidade, reflexo de sua 

grandeza de espírito. inspirou grandes ami-

zades. Todos nós, seus amigos, pensamos 

como Manuel Bandeira que em homenagem 

à sua graça e inteligência escreveu:

Louvo o padre, louvo o Filho,
O Espírito Santo louvo
Louvo Rachel, minha amiga,
Nata flor do nosso povo.





As mulheres de Rachel de Queiroz
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Minhas mulheres são danadas, não são? 
Talvez seja ressentimento do que não sou  
e gostaria de ser.

raChel De Queiroz1

a história da literatura costuma situ-

ar no início da prosa romântica o 

momento em que a personagem 

feminina adquire relevância na ficção bra-

sileira. e parece que o hábito iniciado pelos 

românticos de conceder à mulher um mar-

cante papel na prosa de ficção foi absorvido 

pelos romancistas nordestinos. isto porque, 

apesar do costume de a história literária 

apontar os escritores nordestinos como re-

gionalistas – tanto que se formou o hábito 

de associar a noção de romance de 30 ao 

romance nordestino –, se bem observarmos 

a ficção nordestina da década de 30, vere-

mos que, afora a posição descritiva, paisa-

gística, da ficção voltada para a valorização 

da terra e do povo brasileiro, uma outra 

unidade temática emergia dos romances: a 

figuração da mulher. assim, paralelamente 

1entrevista de Rachel em Cadernos de Literatura Bra-
sileira. Publicação do instituto Moreira salles – n.o 4, 
setembro de 1997, p. 26.

à exploração do tema regional, ocorre a in-

serção de uma gama enorme de persona-

gens femininas nas narrativas nordestinas 

dos primórdios da nossa literatura, persona-

gens essas em sua maioria representantes 

típicas da mulher sertaneja e, em menor 

escala, da mulher provinciana do Nordeste. 

Lembremos alguns autores e livros: Adúl-

tera (1897) e Magdá (1898), ambos de 

Manuel arão; Regina (1899), de Teotônio 

freire; Luzia-Homem (1903), de Domingos 

Olímpio; Janna e Joel (1899), de francisco 

xavier ferreira Marques; Maria Dusá (1910), 

de Lindolfo Rocha; Maria Lúcia (1912), de 

anísio Melhor; Aves de Arribação (1913), 

de antônio sales; Maria Bonita (1914), de 

afrânio Peixoto.

Também nos dois momentos de vital 

transformação social brasileira – a década 

de 30 e a década de 40 do século xx –, a 

mulher se sobressai nas tramas de nossos 

escritores, mesmo não constituindo o foco 

principal. Citemos como exemplo O Quinze 

– 1930 (Conceição), de Rachel de Queiroz; 

São Bernardo –1934 (Madalena) e Vidas Se-

cas – 1938 (sinhá Vitória), ambos de Graci-

liano Ramos; e Fogo Morto –1943 (sinhá, 
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D. amélia e Comadre adriana), de José Lins 

do Rego.

assim, Rachel de Queiroz, por muito 

tempo lembrada apenas como escritora 

regionalista, apresenta em sua obra múlti-

plas facetas passíveis de análise e de louvor. 

Uma das vertentes apropriadas ao estudo é 

verificar a caracterização das personagens 

femininas. Há vestígios de continuidade e 

de ruptura significantes, na composição 

dessas personagens. interessante é consta-

tar, ainda, que a escritora consegue refletir 

e dinamizar na escrita o universo interior de 

cada uma delas, universo esse que se alarga 

e atinge a problemática feminina em geral, 

apontando para as transformações por que 

passou a mulher brasileira ao longo do sé-

culo xx.

Pode-se verificar, emergente da escri-

tura queiroziana, a relação da mulher com 

a cultura, o que vem resgatar questões de 

fundamental importância para se compre-

ender e discutir o papel social da mulher. 

Mas isso não significa considerar que a es-

critora tenha feito de seus livros bandeira 

do feminismo. Quando, em dois momentos 

diferentes, perguntaram a Rachel de Quei-

roz se ela era adepta do movimento femi-

nista, ela respondeu:

“Nunca fui feminista. Não acredito nes-

sa entidade particular ‘a mulher’ diferen-

ciada da outra entidade ‘o homem’”.2 “eu 

sempre tive horror das feministas; elas até 

me chamavam de machista.”3

Outro ponto a considerar é que, embo-

ra a desigualdade social da mulher gravite 

em torno dos núcleos que ponteiam os 

2internet. br.geocities.com/esquinadaliteratura. Rachel 
de Queiroz – Um Mito Cearense. acesso em: 19 de ja-
neiro/2009.
3Cadernos de Literatura Brasileira, p. 26.

seus romances, Rachel não fez de sua cria-

ção ficcional instrumento político-social. a 

crítica é unânime ao afirmar que a autora 

deixa entrever algumas ideias nas histórias 

narradas, mas sem nenhum propósito dou-

trinário. Ouçamos a própria Rachel: “Não 

acredito na literatura dita ‘engajada’, que, 

para mim, não passa de uma forma glori-

ficada de propaganda. Graças a Deus isso 

nunca fiz.”4

Verificamos que o mérito de “escritor vi-

ril” alegado à Rachel de Queiroz deve-se ao 

fato de que, nela, a realidade e a ficção se 

conjugam harmoniosamente, deixando de 

lado qualquer puerilidade ou a tradicional 

herança da receita feminina oitocentista de 

suspiros e amores extraordinários. O que 

não significa que Rachel torne seus livros 

bandeira de feminismo, repetimos, pois ela 

não faz de seus romances um instrumento 

de doutrinas político-sociais. O que a autora 

faz é dissolver essa ideia na história narrada, 

“tirando-lhe todo o ranço político ou toda a 

afetação doutrinária”.5

Ora, é bom lembrar que, embora a 

rendição diante dos padrões estabelecidos 

seja o arremate que Rachel escolheu para 

as suas protagonistas, não significa que as 

personagens não tenham efetuado tentati-

vas a fim de quebrar a não sustentabilidade 

de suas posições, numa demonstração de 

caráter desafiante e transgressor, ou seja, 

bastante viril. 

Há um outro ponto que gostaríamos 

de ressaltar, no que diz respeito à inqui-

rição psicológica elaborada pela autora. 

4internet. br.geocities.com/esquinadaliteratura. Rachel 
de Queiroz – Um Mito Cearense. acesso em: 19 de ja-
neiro/2009.
5MONTeNeGRO, Olívio. “Rachel de Queiroz”. In: QUei-
ROZ, Rachel de. Caminho de Pedras. 7.ª ed. Rio de Ja-
neiro: José Olympio, 1979, p. viii.
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Concordamos com José aderaldo Castelo6, 

que diz: “a análise de Rachel de Queiroz é 

curta e incisiva, à maneira de Machado de 

assis”. isso porque, dentro da tradição ma-

chadiana, Rachel de Queiroz gera uma lista 

de personagens femininas prontas a teste-

munhar o lado torpe e egoístico do ser hu-

mano, naquela sua engenhosidade de estilo 

capaz de externar muito bem a consciência 

das suas mulheres.

assim, ao trabalhar a ficcionalidade, Ra-

chel de Queiroz soube integrar à sua obra ele-

mentos outros que fortaleceram a literarieda-

de de seu discurso, e, dentre eles, ressalte-se a 

reincidência da psicologia da mulher. 

Comecemos por lembrar o seu primei-

ro romance. segundo adonias filho7, “O 

Quinze ultrapassa o simples romance de 

costumes porque aciona a matéria social 

em todas as consequências. a revelação 

que provoca é de fato um testemunho e, 

porque o é, converte-se numa espécie de 

julgamento”. Por isso, na ultrapassagem do 

plano romance de costumes, cremos que o 

julgamento se dará, ainda, se projetarmos 

a história narrada para outras bandas de 

análise, sendo uma delas a personagem 

feminina e sua caracterização, com interes-

se excepcional na figura de Conceição. ao 

drama da seca vem somar-se a figura desta 

mulher. Por meio dela a romancista atinge 

a órbita social e, penetrando no mais re-

côndito dos sentimentos humanos, serve-se 

da personagem feminina como veículo de 

auscultação e de denúncia de um mundo 

sofrido e miserável.

6CasTeLO, José aderaldo. “Um Romance de emanci-
pação”. In: QUeiROZ, Rachel de. As Três Marias. 5.ª ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1970, p. xxii.
7fiLHO, adonias. “O Romance O Quinze”. In: QUei-
ROZ, Rachel de. O Quinze. 51.ª ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1992, p. xxxv.

adolfo Casais Monteiro compara O 

Quinze a uma arquitetura magistralmente 

conduzida em dois planos, tendo por centro 

a personagem Conceição. ela é o eixo con-

dutor da camada social dos ricos e da ca-

mada social dos pobres, que marcham para 

a confluência no inevitável da seca. Concei-

ção espelha, ainda, a problemática do “eu 

feminino” na figura central do primeiro li-

vro, O Quinze. Rodeada por tantas outras 

que a sucederam, ela é o referencial, se 

considerarmos a cadeia de mulheres fortes 

que permeiam a ficção de Rachel. O “nas-

ci para viver só” de Conceição constituiu o 

grito silencioso das protagonistas de Rachel:
Ora o amor! Essa história de amor, absolu-

to e incoerente, é muito difícil de achar... eu, 
pelo menos nunca o vi... o que vejo, por aí, 
é um instinto de aproximação muito obscu-
ro e tímido, a que a gente obedece conforme 
as conveniências... Aliás, não falo por mim... 
que eu, nem esse instinto... Tenho a certeza 
de que nasci para viver só... [...] Ai dos sós... 
[grifo nosso] 

No entanto, a Conceição de O Quinze 

não se repete nos livros posteriores. ela 

continua, atingindo completude nos ou-

tros romances que narram a história de 

“suas irmãs” no comovente mundo ima-

ginário queiroziano. Conceição pode ser 

lida como entidade dupla que mantém 

relações de identidade com as protago-

nistas que a sucederam ao longo da obra 

de sua criadora. essa mulher sertaneja não 

se isola das demais porque se integra nos 

dramas de suas companheiras do campo 

ou da cidade, nos romances que se segui-

ram. as regiões diferenciadas podem abri-

gar outros episódios, movimentar outras 

situações, mas as constantes psicológicas 

são as mesmas. e Conceição permanece 
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como base de encontro e de confrontos, 

pois essa personagem representa o primei-

ro passo no processo de interiorização fe-

minina que marcaria a obra da autora. Há 

um trecho, em O Quinze, que deixa muito 

clara a influência que Conceição teria na 

caracterização das mulheres que se segui-

riam, ao longo da obra de Rachel:
Conceição tinha vinte e dois anos e não 

falava em casar. As suas poucas tentativas de 
namoro tinham-se ido embora com os dezoito 
anos e o tempo de normalista; dizia alegre-
mente que nascera solteirona. Ouvindo isso, 
a avó encolhia os ombros e sentenciava que 
mulher que não se casa é um aleijão...

– Essa menina tem umas ideias!
Estaria com razão a avó? Porque, de fato, 

Conceição talvez tivesse umas ideias: escrevia 
um livro sobre pedagogia, rabiscara dois sone-
tos, e às vezes lhe acontecia citar o Nordau ou 
o Renan da biblioteca do avô. Chegara até a 
se arriscar em leituras socialistas, e justamente 
dessas leituras é que lhe saíam as piores das 
tais ideias, estranhas e absurdas à avó. Acos-
tumada a pensar por si, a viver isolada, criara 
para seu uso ideias e preconceitos próprios, às 
vezes largos, às vezes ousados, e que pecavam 
principalmente pela excessiva marca de casa. 

Comecemos por analisar a primeira 

“irmã” de Conceição – santa – persona-

gem do segundo livro de Rachel. em torno 

do sofrimento do protagonista João Miguel, 

ocasionado pelo encarceramento que ele 

não compreende, está a figura de sua con-

cubina, alinhavada nos arredores da trama. 

santa é o protótipo da mulher que, outrora 

quenga, guarda ainda resquícios da profis-

são em sua alma. Quando se viu privada da 

proteção do macho que a sustentava, por-

que então ele se encontrava preso, a mulher 

esperta se volta para outro homem – o cabo 

salu –, aquele que seria capaz de preencher 

a lacuna deixada por João Miguel. Porém, 

a vida se encarregou de punir aquela que 

ousou camuflar o estereótipo de quenga. 

a mulher sofre castigos na própria pele e 

termina sem o amor de João Miguel, seu 

outrora protetor. a pobre santa segue pela 

vida acabrunhada e doente, tão só quanto 

merecia ser aquela que negou o significado 

de seu próprio nome...

em Caminho de Pedras, terceiro livro 

na sequência das produções de Rachel, evi-

dencia-se a figura de Noemi, embaralhada 

à proposta social das primeiras páginas da 

história narrada, que parecia tratar das con-

tradições de um grupo que pretendia lutar 

por uma nova comunidade, no sentido de 

Marx. Porém, ao longo da leitura, percebe-

-se que essa proposta foi-se diluindo ao lon-

go da narrativa cedendo as atenções para a 

desigualdade social da mulher, porque é em 

torno dessa constatação que passa a girar 

o enredo de Caminho de Pedras. Observa-

-se o deslocamento do ângulo narrativo – 

o partido comunista provinciano – para a 

interiorização da protagonista Noemi, uma 

vez que a autora aborda nas ações que en-

volvem as personagens a presença da luta 

contra a injustiça que se comete contra o 

proletariado, mas depois estende a trama 

para a discriminação da mulher, vítima da 

sociedade machista. assim, o que se veri-

fica, nesse terceiro livro de Rachel, é uma 

significativa alteração na sua intenção lite-

rária; há um arrefecimento da questão po-

lítico-social em suas páginas para dar lugar 

a uma investigação de cunho individualista. 

Noemi, encontrando-se politicamente 

envolvida na efervescência revolucionária, 

complementa com a sua pobreza urbana a 

pobreza de João Miguel (João Miguel) e a 

agressividade da pobreza rural estampada 
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em O Quinze. O estilo de Rachel é seco, 

desprovido de lirismo sentimental, quando 

deixa à mostra a problemática da protago-

nista que é apresentada como militante de 

um partido de esquerda, mas que sofre ao 

longo da narrativa um processo de esvazia-

mento de luta revolucionária, revelando-se 

cada vez mais sensível às questões de or-

dem pessoal e afetiva.

a pseudorrevolucionária, vivenciando 

em ações a ideologia, percebe que a reali-

dade se encarrega de lhe mostrar a incon-

sistência de seus atos e aspirações. Nesse 

momento, a autora privilegia desenvolver 

na trama textual o confronto dos desejos 

da protagonista e as suas limitações, estas 

impostas pelo estatuto da sociedade da 

qual a moça faz parte e à qual deve prestar 

obediência. a onisciência do narrador deixa 

entrever a aspiração da protagonista, dividi-

da entre a ânsia de liberdade e as amarras 

de um casamento infeliz. 

Há momentos na digressão de Noemi 

que nos impelem a estabelecer um cotejo 

dessa mulher queiroziana com a persona-

gem ana, do conto “amor” (Laços de Fa-

mília – 1960), de Clarice Lispector. apesar 

de escritos muitos anos depois, também os 

contos de Clarice apontam para a ideia de 

que o ser no mundo deve ser buscado além 

da mera aparência do estar no mundo. Cla-

rice sempre deixou transparecer em seus 

contos momentos de revelação, com a des-

coberta do mundo interno até então des-

conhecido pelas personagens, como, por 

exemplo, a real compreensão dos laços que 

as unem aos seus semelhantes. Também o 

conhecimento buscado pela Noemi de Ra-

chel de Queiroz, no Bloco revolucionário, 

é base para que a pseudomilitante possa 

entender a sua relação com o outro. Tanto 

quanto ana, Noemi tem diante de si o co-

dificado, aquilo que ela parece ser: mãe-es-

posa. Mas no seu interior fervilham pensa-

mentos em torno do não codificado, aquilo 

que ela realmente é: mulher-força-interna 

desconhecida por si mesma, à procura de 

um significado para a sua vida monótona. 

Na reflexão da aceitação das regras sociais 

encontra-se latente a ânsia de liberação dos 

desejos mais íntimos, trazendo no bojo das 

indagações o conflito entre o ser e a obriga-

ção do parecer.

Bem ao estilo queiroziano, o papel de 

guerreira militante corre paralelo ao de 

guerreira vencida: Noemi, mulher de von-

tade firme, acostumada a lutar como um 

homem pela vida, não sabe como se livrar 

do adultério a fim de não magoar o pobre 

marido (João Jaques), ao mesmo tempo em 

que ama abertamente Roberto (o amante).

então, Caminho de Pedras seria uma 

história de amor? Não. É mais do que isso. 

O amor é ali desmistificado, mas a história 

vai além disso. Trata-se de uma história de 

conflitos provenientes do dissídio entre nor-

ma e conduta, tanto social quanto política. 

Não é um romance panfletário, no entanto, 

porque aos poucos a intenção primeira da 

história vai cedendo lugar às experiências 

de foro íntimo das personagens. Portanto, 

pode-se considerar Caminho de Pedras a 

história, ainda, da frustração de dois im-

pulsos femininos: o amor materno e o ideal 

revolucionário. segundo Haroldo Bruno8, 

uma obra triste, em que há “desencanto, 

ceticismo, resignação, morte de todo ideal 

de liberdade para a satisfação do indivíduo 

e o equilíbrio social”. Conflitos que somente 

8BRUNO, Haroldo. Rachel de Queiroz (crítica, bibliogra-
fia, biografia, seleção de textos, iconografia). Rio de Ja-
neiro/Brasília: Cátedra/iNL-MeC, 1977. p. 63.
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foram atenuados após a punição dos prota-

gonistas... O caminho de pedras, trilhado 

por Noemi, torna-se uma via entrecortada 

por inúmeras outras vinhetas, tornando o 

horizonte feminino um horizonte perdido.

em As Três Marias, a problemática de 

Maria augusta pouco se distancia da pro-

blemática de Conceição e Noemi, pois é 

como se a escritora fizesse uma retomada 

do fio da meada que engendrou as duas 

primeiras personagens, para aprofundar 

na terceira a amargura e o sentimento de 

desencanto que caracteriza o esvaziamento 

de sonhos e ideais diante das limitações da 

realidade. a galeria das considerações con-

fessionais de Guta é uma das mais vastas 

e variadas da literatura queiroziana, pois o 

que de mais relevante pudesse haver nas 

lembranças da menina é aproveitado para 

enovelar no texto as reflexões mais sérias 

acerca da vida, e ficamos tentados a não 

dissociar da filosofia da escritora o caráter 

ponderável contido nas reminiscências da 

narradora. Como já foi dito e comprovado, 

essa obra-prima é o retrato bastante apro-

ximado das experiências adolescentes de 

Rachel de Queiroz, e nesse retrato podemos 

aquilatar a riqueza psicológica embutida 

nos fatos narrados em primeira pessoa, em 

que vemos a solidão novamente pontuar a 

vida de uma mulher narrada. 

Outra figura feminina instigante é Dôra, 

protagonista de Dôra, Doralina, persona-

gem que se derrama pelos três livros que 

compõem a narrativa: O Livro de Senhora, 

O Livro da Companhia e O Livro do Coman-

dante.

a primeira história narrada se passa na 

fazenda soledade, e interessante é notar 

o significado do nome da propriedade ru-

ral: solidão. Doralina relata, nessa primeira 

parte que compõe o romance, a solidão ex-

perimentada por ela na própria casa onde 

reside. a incomunicabilidade com a mãe 

– senhora – constitui a essência da narra-

tiva primeira. O casamento da filha apenas 

acentuaria a impossibilidade da existência 

de afeto entre as duas, que foi agravada 

pela traição patenteada na relação sogra/

genro. a convivência entre mãe e filha é 

caracterizada no romance Dôra, Doralina 

como relação de desafio, de disputa, de in-

diferença, de rivalidade. Não há lugar para a 

ternura entre as duas, não há cuidados ma-

ternais e filiais, não há reciprocidade. Nesse 

momento da escritura queiroziana observa-

-se a engenhosidade da escritora em mos-

trar ao leitor como o sistema sociocultural 

– seja ele patriarcalista ou matriarcalista – 

pode marcar profundamente a consciência 

histórica e social do indivíduo. Dôra se re-

belara e, talvez inconscientemente, movida 

pelo nojo que a situação, digamos, inces-

tuosa, entre sogra e genro lhe causara, ela 

caminha para a libertação. 

assim, já no segundo livro do romance, 

O Livro da Companhia, o autoritarismo de 

senhora exercido sobre a filha, na primeira 

parte do livro, é substituído pela autonomia 

da moça, que adquire o poder de decisão 

pessoal. ela encontra alojada no recôndito 

de seu ego a capacidade criadora que lhe 

era inata. Na medida em que Dôra se liberta 

do jugo materno, ela deixa de ser depen-

dente e começa a viver, a decidir, a cami-

nhar e agir por si mesma, e nesse processo 

se inicia a ruptura com o autoritarismo ma-

terno. a autonomia de Doralina é inaugu-

rada. assim, na companhia teatral à qual se 

filiara, o eixo da dialética pessoal da perso-

nagem deixa de ser autoritarismo-obediên-

cia e passa a ser mulher-autonomia.
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No terceiro livro da narrativa, O Livro 

do Comandante, o regresso de Dôra à casa 

de origem – fazenda soledade – propicia 

na moça o crescimento moral estabelecido 

pela ausência do jugo da mão de senhora, 

revelando afinal o fortalecimento da per-

sonagem adquirido fora dos parâmetros 

familiares. De forma semelhante ao que 

acontece nas histórias das outras heroínas 

de Rachel, o final da saga de Doralina é 

marcado por sentimentos de perplexidade e 

desaponto, expressos de igual maneira nas 

imagens semi-interrogativas que encerram 

as outras histórias:
O círculo se fechou, a cobra mordeu o 

rabo: eu acabei voltando para a Soledade. Vol-
tava sozinha, voltava de vez. E era diferente. 
Antes, quando vim, passado pouco tempo da 
morte de Senhora, ainda ali se sentia o bafo 
da presença dela espalhado pela casa e pela 
terra, assim como uma quentura de corpo ou 
marca da mão ou eco de voz – a sombra de 
Senhora continuando a encobrir e tomar con-
ta das coisas, dos bichos e das pessoas. Agora, 
percebi logo que isso tudo já ficara esmoreci-
do. Mal cheguei, fui sentindo que a cinza de 
Senhora estava fria.

e, de forma idêntica, a reação da prota-

gonista não é de desespero, mas de força 

diante da adversidade:
No remate das contas, eu era a filha de 

Senhora e tinha o exemplo de Senhora. E a 
casa dela, a terra dela, a marca das suas pi-
sadas para eu pisar. E sem ela atravancando 
a casa e me tomando a entrada de todas as 
portas – sem ela – lá é que era o meu lugar. 
Rei morto, rei posto.

e, assim, chegamos a O Galo de Ouro, 

onde novamente Rachel de Queiroz priori-

za a figura masculina, como fizera em João 

Miguel. Mas, apesar de o protagonista – 

Mariano – ser homem, vemos aflorar nas 

páginas da história desse sujeito bastante 

sofrido três personagens femininas que in-

fluenciariam o seu destino: Percília, Nazaré 

e D. Loura. Na verdade, as duas primeiras 

se prestam, na narrativa, a propiciar oca-

sião de sofrimento, de derrota e, ao mes-

mo tempo, de endurecimento da fraqueza 

amorosa de Mariano. Já a terceira prota-

gonista, cujo papel talvez possa parecer 

secundário aos olhos do leitor, simboliza a 

imagem de uma mulher que, pela submis-

são e pela paciência, foi premiada em seus 

sentimentos pelo compadre Mariano. em 

Dôra, Doralina há uma personagem com o 

mesmo nome. Porém, a D. Loura daquele 

romance é uma mulher fina, que acolhe a 

todos com um sorriso nos lábios e uma pa-

lavra de consolação. abre as portas de sua 

casa para os amigos e não faz conta de re-

ceber retribuição por favores prestados. foi 

a verdadeira mãe de Doralina, aquela que 

em todos os momentos tristes da moça 

esteve presente, esteve solidária, culminan-

do com o arrimo que a mulher ofereceu à 

amiga após a perda do Comandante, seu 

marido: “Me abracei com D. Loura choran-

do tanto que nem falava. e ela me beijou, 

me levou para a cama, me deu um chá. Me 

consolou, me animou, não falou mais.” Já a 

D. Loura de O Galo de Ouro é uma mulher 

franzina, miúda, a princípio casada com um 

bêbado e depois viúva sossegada. Também 

se mostra boa para todos, exercendo a sua 

missão de médium no centro espírita que 

dirige. e sempre atenta ao compadre Ma-

riano, homem pelo qual sente arroubos de 

mãe, amiga e quiçá de mais alguma coisa... 

essa mulher exerce na vida de Mariano o 

papel principal: metaforicamente, ela é o 

oásis onde o pobre homem descansa a sua 

cruz para tomar alento na caminhada pelo 
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deserto. assim, por diversas vezes ela o aco-

lhe, dando-lhe abrigo em sua casa.

Na configuração da D. Loura de O Galo 

de Ouro, cremos que a ficcionista se reporta 

à poderosa e oportunista influência da mu-

lher diante de um homem que se encontra 

abatido pela vida. Maternalmente, D. Loura 

se aproxima do compadre de novo fragiliza-

do pelo desespero e vai enredando o amigo 

de tantos anos em sua teia de parca sedução: 

“ela o acalentou como acalentava os filhos. 

Passava-lhe a mão pelos cabelos, deixava-o 

abraçá-la, apertar-se a si, enterrar o rosto no 

seu peito de menina e assim mesmo tão ma-

ternal.” D. Loura venceu pela paciência. ela 

sabia esperar pelo que desejava. essa mulher 

tão resignada, parecendo uma sombra que 

perpassa a narrativa sem perturbar ninguém, 

deixa, no entanto, dúvidas quanto à excelên-

cia de sua personagem na história narrada. 

as protagonistas dos vários momentos de 

ascensão e queda de Mariano no pequeno 

universo em que o moço se achava inserido 

talvez não tivessem exercido influência na 

psique da personagem masculina comum a 

todas elas tanto quanto a comadre o exer-

ceu. D. Loura deve ser vista como irmã de 

Conceição? sim, mas não no sentido da 

eterna solidão reservada à protagonista de 

O Quinze, mas no sentido de força, decisão 

e luta pelo que almejava conseguir na vida.

em Memorial de Maria Moura, Rachel 

reaparece na literatura de ficção apresen-

tando aos seus leitores a saga de outra mu-

lher nordestina. a própria ficcionista não 

fez segredo da inspiração e da metodologia 

de seu novo romance:
Eu estava fazendo um trabalho com minha 

irmã Maria Luísa sobre a seca do Nordeste. Fo-
mos procurar livros antigos e descobrimos que 
a primeira grande seca registrada oficialmente 

aconteceu em Pernambuco em 1602. Nessa 
seca, uma mulher chamada Maria de Olivei-
ra tornou-se conhecida, porque, juntamente 
com os filhos e uns cabras, saiu assaltando 
fazendas. Pois eu fiquei com essa mulher na 
cabeça. Uma mulher que saía com os filhos 
e um bando de homens assaltando fazendas 
era a Lampiona da época, pensei. Ao mesmo 
tempo, eu sempre admirei muito a Rainha Eli-
sabeth I da Inglaterra9, que morreu no início 
do século XVII. Li várias biografias dela, a pon-
to de me sentir uma espécie de amiga íntima, 
dessas que conhecem todos os pensamentos 
e sofrimentos. A certa altura, pensei: “Essas 
mulheres se parecem de algum modo”. E 
comecei a misturar as duas. Estava pronto o 
esqueleto do romance. A partir daí fui desen-
volvendo os episódios.10

9famosa rainha da inglaterra e da escócia (1558-1603), 
nascida em Greenwich, em cujo reinado a inglaterra co-
nheceu o auge econômico e tornou-se a maior potên-
cia política, comercial e cultural da europa. [...] em sua 
juventude, viu-se envolvida por intrigas palacianas e foi 
acusada de participar da conspiração de Lord seymour, 
durante o reinado de seu meio-irmão eduardo Vi, e da 
de sir Thomas Wyat, no reinado de sua meia-irmã ca-
tólica Maria Tudor. subiu ao trono (1558) com a morte 
de Maria e devidamente reconhecida como herdeira, 
cercada de bons conselheiros, entre os quais William 
Cecil, mais tarde Lord Burghley. Combateu Felipe II da 
espanha, que representava impedimento à expansão 
inglesa. Com os estatutos de supremacia e Uniformi-
dade (1559) restaurou oficialmente o anglicanismo e 
liberou definitivamente o protestantismo na inglaterra, 
porém, nos anos 70 desenvolveu perseguições contra 
os católicos e protestantes calvinistas. após uma longa 
luta pelo poder (1561-1586), aprisionou e mandou de-
capitar Mary stuart, rainha católica da escócia, sua pri-
ma e rival (1587). [...] apesar de suas notórias ligações 
com vários nobres, entre eles Robert Dudley, Conde  
de Leicester, a rainha nunca casou. [...] O final de seu 
reinado caracterizou-se por intranquilidade política e 
crescente descontentamento em relação à autoridade 
monárquica. [...] embora a situação do povo continuas-
se ruim, não faltando tentativas de rebelião e atentados 
à vida da rainha, conseguiu controlar a ordem social à 
força. Pouco antes de morrer, no dia 24 de março, no 
Richmond Palace, surrey, reconheceu o filho de Maria 
stuart, Jaime Vi da escócia, como herdeiro do trono in-
glês. (www.dec.ufcg. edu.br/biografias/RBeliz01.htm. 
acesso em 28/1/2010)
10Cadernos de Literatura Brasileira. n.o 4. p. 34
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Da receita de Rachel nasceu Maria Mou-

ra, uma mistura de caracteres femininos 

surgida da engenhosidade queiroziana. a 

personagem é decididamente viril, amante 

da aventura, seduzida pelo apelo da estra-

da, aceitando desafios segundo o princípio 

da força e da violência, sob a regência da 

cobiça:
Oh, quem sabe, a força dos ricos está mes-

mo é nas casas de alvenaria, nos cavalos de 
sela, na roupa de seda e veludo, o muito gado 
pastando nos campos sem fim – e os próprios 
campos sem fim? O ouro será o confeito des-
sas posses? Pois quem tem ouro tem tudo que 
o ouro compra, que o ouro vale. 

Tudo o que importava para aquela mu-

lher era ser forte, permanecer forte. em vá-

rios momentos da narrativa ela exterioriza 

esse desejo em seus pensamentos:
É bom ter força. Quando eu descobri o 

medo nos olhos da velha, senti que tinha for-
ça. E foi bom. Podia ter matado, ferido, mal-
tratado – ela não ia reagir, estava tremendo de 
medo. E quando eu não fiz nada porque não 
queria, isso também foi bom, sinal de que eu 
comandava a minha força. Eu só fazia o que 
queria. [...] É. Eu tinha que ter o ouro para ter 
o poder. As terras, o luxo, a força para mandar 
nas pessoas. 

O que não podemos deixar de convir é 

que, comparada às outras mulheres da fic-

ção queiroziana, certamente Maria Moura é 

aquela que reúne em si a coragem torpe, a 

audácia desenfreada, a ganância obsessiva 

de poder, a sede de vitória a qualquer cus-

to, enfim, a inescrupularia que as anteriores 

não tiveram. essa mulher aventuresca, pa-

recendo saltar das páginas do Cordel nor-

destino, torna-se bandoleira por força das 

contingências. Para salvar o seu patrimônio, 

ela disputa com o restante dos herdeiros as 

terras do sertão. após defender com unhas 

e dentes a tomada da casa da fazenda pe-

los primos, ela parte pelo mundo afora. 

Nesse momento há que se estabelecer um 

contraponto com Doralina (Dôra, Doralina), 

mulher que abandona a casa materna e 

parte para outras terras, conforme já visto 

em nossas considerações. Porém, se Dôra 

se ateve a ocupações que em nada compro-

meteram a sua concepção de honestidade, 

Maria Moura não teve escrúpulos em lide-

rar capangas ao seu serviço de banditismo 

pelo sertão. ambas as protagonistas senti-

ram a necessidade de conhecer o mundo 

além de suas terras, obedecendo ao apelo 

de foro íntimo pertinente a cada uma delas. 

Doralina almejava se reerguer após os duros 

golpes sofridos sob o tacão de senhora – a 

sua própria mãe –, embora abafasse no co-

ração e na alma o sentimento de apego à 

casa que a viu nascer e crescer. Já a bando-

leira Maria Moura tinha outros propósitos 

em sua mente rebelde:
É, eu me sentia encurralada. E o meu co-

ração me pedia para sair dali. Sentia que tinha 
acabado o meu tempo no Limoeiro. [...] Mas 
esse meu desejo de ir embora não tem nada a 
ver com meu amor pela casa e pela terra: aqui 
nasci e me criei. Acontece que sempre chega 
a hora de largar o ninho. Do pinto quebrar 
a casca e pular do ovo. O mundo lá fora era 
grande e eu não conhecia nada para além das 
extremas do nosso sítio. E tinha loucura por 
conhecer esse mundo. 

Maria Moura vence o preconceito e se 

torna uma verdadeira lenda no Nordeste. 

ela tudo consegue, lutando como um bra-

vo, embora na última cena do romance – 

que parece inacabado, na imaginação do 

leitor – o efeito do poder territorial e mate-

rial simbolizado nas riquezas conquistadas 

seja abalado pelo gênio rebelde e impulsi-

vo da protagonista, que parte para novas 
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aventuras, deixando na mente do leitor a 

prazerosa tarefa de imaginá-las.

Nessa pequena amostra da engenhosi-

dade de Rachel de Queiroz no trato com 

o feminino, os traços que a enaltecem 

como narradora se destacam. Rachel pos-

suía a arte de saber ouvir e, na inspiração 

que colheu nos “causos” que circulam de 

mulher para mulher, bem como na expe-

riência de sua própria vida, ela montou a 

sua arte literária. Tirando lições daqui e 

dali, Rachel realizou um trabalho de ra-

ríssima urdidura artística, ainda que os 

textos queirozianos brotassem de sua hu-

milde aspiração de se tornar apenas “con-

tadora de histórias”...
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N a balança de seus contemporâneos 

de geração, os juízos sobre Oliveira 

Lima historiador aparecem como 

predominantemente favoráveis. Juízos pre-

dominantes, mas não unânimes. João Ribei-

ro o considera “melhor historiador da forma-

ção da nacionalidade”, com o que concorda 

euclides da Cunha. afonso Celso fala de 

seus conceitos engenhosos e argutos, além 

da imparcialidade, enquanto Max fleiuss o 

coloca numa tríade ao lado de Varnhagen 

e Capistrano de abreu. a escala, contudo, 

é decrescente. José Veríssimo reconhece-

-lhe méritos, mas não deixa de fazer reparos 

aos “aspectos da literatura brasileira” e ao 

“Reconhecimento da independência”. este 

último seria considerado “muito superficial” 

por Capistrano, que já havia feito restrições 

à obra de estreia de Oliveira Lima sobre Per-

nambuco. Na correspondência do autor ce-

arense ele próprio comenta que após uma 

fase inicial de “boas relações” afastou-se 

dele, embora a distância não soe apenas 

como pessoal, mas intelectual. “a Chave de 

salomão” de Gilberto amado chega ao ex-

tremo da crítica negativa, bem ao estilo pole-

mista da “Belle Époque” brasileira.

Um primeiro ensaio de reabilitação – e 
a palavra aparece aplicada a ele em vários 
autores – surge com a reedição em 1945 
de “Dom João Vi no Brasil”. No prefácio, 
Otavio Tarquínio de sousa destaca a im-
portância da reconstituição da vida social, 
econômica e política do início do século 
xix – opinião semelhante à de euclides em  
“À margem da história”. e conclui afirman-
do que o livro talvez fosse “o ponto mais 
alto de nossa historiografia”.1

a reabilitação completa viria no cen-
tenário do autor, cujas comemorações se 
iniciaram em 1967. Um rico ciclo de estu-
dos no itamaraty reunidos em volume, o 
livro de Gilberto freire Oliveira Lima, Dom 
Quixote gordo, ampliando conferência dos 
anos 1940, a edição da Obra Seleta em pa-
pel bíblia com longo estudo introdutório 
de Barbosa Lima sobrinho e a biografia de 
fernando da Cruz Gouveia constituíram o 
panteão biográfico e historiográfico do au-

tor pernambucano.
Por que tal oscilação? Podemos con-

jeturar várias explicações. Os percalços da 

1OTaViO TaRQUiNiO De sOUsa. Prefácio, in Manuel de 
Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, Rio de Janeiro, José 
Olímpio, 1945.
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carreira diplomática e seu conflito com Rio 
Branco, o prolongado afastamento do Brasil 
e aspirações frustradas, como não conseguir 
ser ministro em Londres, governador de Per-
nambuco ou chanceler de Washington Luís2 
contribuíram para o desgaste de sua ima-
gem. Um comportamento provocativo, na 
expressão de Barbosa Lima sobrinho3, em es-
pecial nas Memórias, também pode ter con-
tribuído. Ou ainda uma carreira de scholar  
feita no exterior, aliás com brilho, mas sem se-
guidores ou discípulos no Brasil, em contraste, 
segundo Gilberto freire, com a “quase seita” 
em torno a Capistrano de abreu.

as razões apontadas são exógenas à 
obra. sem excluí-las, poderíamos acrescentar 
à guisa de hipótese outra explicação. Oliveira 
Lima escreveu muito, sobre temas diversos, 
demonstrando conhecimento abrangente 
da metodologia disponível nas ciências so-
ciais de sua época, com amplo domínio das 
fontes históricas e também de dados con-
temporâneos, como transparece em seus 
trabalhos sobre o Japão e os estados Unidos. 
Mas o resultado é irregular, justapondo-se 
sínteses muito amplas a insights brilhantes, 
argumentos solidamente embasados em do-
cumentos a juízos de valor.

De tal forma isso ocorre que simultanea-

mente têm razão Veríssimo e Capistrano 

nas suas restrições, Otávio Tarquínio, eucli-

des, Gilberto freire e Barbosa Lima sobrinho 

no julgamento favorável, porque se referem 

a obras diversas, ou a aspectos diversos da 

mesma obra.

sem dúvida o grande livro de Oliveira 

Lima é “Dom João Vi no Brasil”, mas para 

2GiLBeRTO fReYRe. Oliveira Lima, Dom Quixote gordo, 
Recife, UfPe, 1968, p. 80.
3a. J. BaRBOsa LiMa sOBRiNHO. Oliveira Lima: sua vida 
e sua obra, in Manuel de Oliveira Lima, Obra seleta, Rio 
de Janeiro, iNL, 1971, p. 120.

compreender sua concepção de História e as 

contribuições que deu ao corpus interpretati-

vo da história do Brasil não podemos nos res-

tringir a ele. Para esse fim devemos percorrer 

os trabalhos sobre Pernambuco, a indepen-

dência, o império, a formação da nacionali-

dade, a literatura brasileira, D. Pedro e D. Mi-

guel, as colonizações comparadas e mesmo 

o compêndio de História da Civilização.

Reconstituindo a concepção 
de História em Oliveira Lima

Nas Memórias Oliveira Lima fala das pri-

meiras influências que contribuíram para 

sua formação: Renan, Taine, eça de Quei-

rós e Teófilo Braga.4 Cientificismo puro, 

um pouco abrandado pelo esteticismo de 

Renan, mesclando positivismo, darwinismo 

social e leituras posteriores de spencer, de 

quem o aproximava também a ideologia li-

beral. Leituras de toda uma geração que ia 

de silvio Romero (nascido em 1849), Capis-

trano de abreu (1853) e euclides da Cunha 

(1866) ao próprio autor, nascido em 1867. 

Cada um desses intelectuais brasileiros li-

dou a seu modo com esta tradição. Oliveira 

Lima adaptou-a, modificando-a e retirando-

-lhe os contornos dogmáticos, como o fez 

também Capistrano.

O que era a História para Oliveira Lima? 

Percepções esparsas aparecem dos primei-

ros trabalhos nos anos 1890 até os últimos 

trabalhos. Um resumo cômodo é dado por 

ele próprio no compêndio de História da Ci-

vilização, publicado em 1921.

a história faria parte das ciências sociais, 

cuja síntese conduzia à sociologia. era ainda 

4MaNUeL De OLiVeiRa LiMa, Memórias (estas minhas 
reminiscências...), Rio de Janeiro, José Olímpio, 1937, 
p. 29.
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o esquema epistemológico comteano, pela 

senda de Taine. e poderia assumir as formas: 

narrativa, “inventário dos fatos memoráveis 

ocorridos no seio das sociedades civilizadas”; 

pragmática, “que procura dar a significação 

moral dos fenômenos históricos e trata de 

deduzir as relações que regem seu encadea-

mento”; e filosófica, “que busca alcançar e 

definir as causas da evolução humana e tenta 

mesmo explicar sua finalidade”.5 Desta vez, 

era a tradição hegeliana e da historiografia 

iluminista que adotava.

a leitura de suas obras historiográficas 

permite constatar a coerência com que apli-

cava o modelo, embora muito temperado 

com a leitura aprofundada das fontes e 

uma preocupação estética.

Há assim, em Oliveira Lima, certa distân-

cia entre a prescrição sociológica e a prática 

historiográfica.

a definição de sociologia é aquela que 

encontramos na ciência social francesa de 

Comte e Taine até o início do século xx, 

trazida para a história pelo compêndio de 

Langlois e seignobos que, aliás, cita. a ela 

caberia “estabelecer pelos seus processos 

e métodos as leis que presidem à atividade 

do organismo social”6. À história, como aos 

demais campos do conhecimento cumpriria 

fornecer-lhe os elementos empíricos que per-

mitiriam a construção do edifício científico.

se tivesse aplicado rigorosamente a nor-

ma cientificista, sua obra teria tido a pobreza 

das interpretações históricas do apostolado 

Positivista, ou o dogmatismo de algumas das 

conclusões de silvio Romero. Percebia, po-

rém, que os “fenômenos históricos não ofe-

recem a mesma constância e regularidade” 

5Idem, História da Civilização (traços geraes), são Paulo, 
Melhoramentos, 1921, p. 2.
6Idem, p. 6. 

dos naturais e que as “deduções históricas” 

e mesmo as “generalizações sociológicas” 

possuíam uma “relatividade” que não se coa-

dunava com a “verdadeira ciência”. abria-se 

assim um campo para as “ciências morais” 

que se distinguia claramente das “ciências 

físicas”.

se assim sintetizou a questão da cientifi-

cidade teoricamente, mais avançou neste ca-

minho na prática historiográfica, trabalhando 

conceitos e interpretando dados e comporta-

mentos individuais e coletivos com preocupa-

ções sociológicas, morais e estéticas.

analisemos estes pontos.

Gilberto freire, que conheceu bem a 

obra e o homem, dizia que Oliveira Lima não 

se contentou em ser pesquisador, acrescen-

tando a seus trabalhos interpretação e atri-

buição de significado. sobre as realizações 

da pesquisa, isso mesmo disse Oliveira Lima 

ao fazer o elogio de seu patrono Varnhagen 

na academia Brasileira de Letras, mas acres-

centando a crítica em que lamentava a falta 

da interpretação sociológica.

era necessário, observa ainda freire, a 

propósito de Oliveira Lima, associar dons 

de erudição e arte para que a obra fosse 

sugestiva e fecunda, introduzindo-lhe “so-

pro poético... indispensável para animar a 

história”.7

esse registro de Gilberto freire chama a 

atenção para as preocupações sociológicas 

e estéticas de Oliveira Lima. acrescentemos 

a ela as morais, como o próprio autor as 

considerava e teremos completado o qua-

dro de sua concepção da história.

Para Oliveira Lima o historiador era ob-

viamente um pesquisador. Conhecia do-

cumentos e os analisava. Mesmo quando 

7GiLBeRTO fReYRe, op. cit., pp. 120-121.
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se baseava em investigações alheias, sabia 

onde ir procurar a resposta correta para suas 

indagações. foi desta forma que respondeu 

a Gilberto freire quando este lhe reprovou 

a consulta à obra do norte-americano John 

fiske porque a considerava pouco original.8

O inventário dos manuscritos do Museu 

Britânico relativos ao Brasil, publicado na 

Revista do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro em 1903 e o uso extensivo da 

documentação nas obras historiográficas 

são provas evidentes de como encarava seu 

papel de pesquisador. O programa do que 

deveria ser uma história do Brasil, de 1909, 

por sua vez revela sinteticamente o que 

considerava indispensável que se somasse a 

este trabalho de erudição.

Partia de uma constatação pouco lison-

jeira e mesmo injusta em alguns casos: no 

Brasil de 1909 havia história dos sucessos, 

não das instituições; história política e mili-

tar, não história econômica e social. inven-

tariava a historiografia brasileira até ali para 

reforçar seu argumento e expunha o que, a 

seu juízo, faltava.9

No inventário de certo modo repetia, 

atualizadas para sua época, as sugestões 

que Martius havia oferecido sessenta anos 

antes ao instituto Histórico. Pedia, focan-

do mais no período colonial, o estudo das 

instituições municipais e sua relação com 

o espírito de autonomia; dos diferentes 

poderes entre si, como os governos, o “le-

gislativo municipal”, os tribunais e a esfera 

eclesiástica; do conflito entre os interesses 

reinóis e os coloniais, lembrando a impor-

tância documental das petições a agravos; 

das relações entre as classes considerando 

8Idem, p. 211.
9MaNUeL De OLiVeiRa LiMa. O que deve ser uma His-
tória do Brasil, in Obra seleta, p. 696.

as diferentes posições de fidalgos, peões, 
indígenas e africanos. Reclamava que pou-
co se conhecia sobre o sistema tributário, 
o funcionamento dos tribunais, a formação 
de milícias, a organização comercial, a atua-
ção do Conselho Ultramarino. Muito menos 
ainda sobre a “atmosfera moral” da colô-
nia, como as relações entre senhores e es-
cravos, funcionários portugueses e naturais 
da terra, jesuítas e indígenas, fazendeiros 
e agregados, o clima que levou às conju-
rações e a atuação dos bandeirantes, pro-
pondo a propósito um problema: se a ação 
portuguesa fora tão obscurantista como se 
dizia, como foi possível se formarem e se 
imporem à metrópole homens como ale-
xandre de Gusmão e José Bonifácio?

em resumo, dizia, faltava “a história do 
povo, se bem que sobrando a das guerras”.10

Oliveira Lima lembrava por fim que havia 
dois grandes temas em aberto na historio-
grafia brasileira, o da conquista do interior 
pelos bandeirantes que levou à fixação do 
território do país – a “história geográfica”, 
na sua expressão. e ainda o das “relações 
incessantes entre as autoridades da metró-
pole e as populações do ultramar” – a “his-
tória social”, segundo ele.

Um programa sintético que, se pode 
ser aproximado do de Martius no passado, 
aponta para algumas realizações futuras da 
historiografia e das ciências sociais no Brasil 
pelo menos até a década de 1940. Como 
não reconhecer nessa instigação o povo de 
Oliveira Viana e José Honório Rodrigues, 
o “complexo da Casa-Grande e da senza-
la”, de Gilberto freire, a história econômica 
de Roberto simonsen e Caio Prado Jr., os 

quadros mentais de sergio Buarque de Ho-

landa, os bandeirantes de Taunay e Jaime 

10 Idem, p. 697.
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Cortesão, os jesuítas de serafim Leite, a 

história administrativa de fleiuss e Rodolfo 

Garcia, a história social de Pedro Calmon e 

afonso arinos de Melo franco e até o levan-

tamento documental de eduardo de Castro 

e almeida sobre o Conselho Ultramarino?

Necessidades consensuais da pesquisa his-

tórica brasileira, seria possível dizer, mas que 

foram, pela primeira vez, reunidas e sinteti-

zadas num texto de três páginas escrito em 

1909. e numa quadra, acrescente-se, em que 

se dispunha apenas da síntese, embora notá-

vel, de Capistrano de abreu sobre a colônia, 

além de estudos tópicos do autor cearense 

sobre o século xVi, da síntese didática de 

João Ribeiro (atualizando a de Handelmann 

e incorporando alguns elementos da História 

Cultural de Lamprecht) e a segunda edição de 

Varnhagen, portanto sem o enriquecimento 

que lhe deu a edição de Rodolfo Garcia.

Para além do pesquisador, havia a “visão 

sociológica” de que falavam Gilberto frei-

re e ele próprio. se a sociologia tinha para 

ele ainda o sentido positivista de cume do 

pensamento científico, já percebia a irreduti-

bilidade das ciências sociais às naturais. apa-

rentemente não conheceu, a despeito de sua 

estadia na alemanha, as obras dos neokan-

tianos que questionavam o determinismo so-

ciológico e falavam na diferença ontológica 

entre as ciências naturais e as ciências cul-

turais. Mas sua posição sobre a inaplicabili-

dade das leis físicas à história e à sociologia 

implica em admitir que, ao contrário de um 

silvio Romero ou de um euclides da Cunha, 

reconhecia limites ao cientificismo.

Muito provavelmente podemos atribuir 

o fato a seu domínio da documentação e 

a seus exercícios de interpretação históri-

ca, isto é, à prática historiográfica. esta o 

levou a recusar o esquematismo e mesmo 

o simplismo inerentes a uma visão demasia-
damente apriorística da realidade histórica, 
embora lhe pagando um tributo.

sim, porque a rigor Oliveira Lima contribui 
com um meio tributo ao cientificismo. ao re-
jeitar o determinismo integral, afirma no en-
tanto que a sociologia e a história são ciências 
(“rigorosamente”, na sua expressão)11 embo-
ra lhes faltem a “positividade” das ciências 
físicas12. Não chega a classificá-las de “qua-
se-ciências” como fez silvio Romero, mas 
admite que as “leis da história não podem 
apresentar os mesmos característicos de uni-
formidade e segurança” das ciências físicas.

Não atravessa, porém, o Rubicon que 
a leitura de Dilthey, Windelband ou Ritter, 
publicados respectivamente em 1883, 1894 
e 1899, lhe teriam permitido. Rompe com 
o mero reducionismo de um determinismo 
estrito, mas deixa-se ficar num determinis-
mo largo, admitindo a diferença entre am-
bos os modelos de ciência, não deixando de 
aspirar que algum dia a história chegue lá. 
Pelo menos é o que se infere quando diz: 
“constituindo cada vez mais uma ciência 
desde que julga os acontecimentos como 
simples fenômenos...”13

esse desconforto com o determinismo 
sociológico aparece também quando trata  
a questão racial. a raciologia do início do sé-
culo xx estava efervescente e o puro ra cismo 
era um de seus elementos mais importantes. 
Oliveira Lima acompanhava as polêmicas sus-
citadas pelo tema e, a propósito do congres-
so mundial das raças reunido em Londres, 
em 1911, endossou as posições do represen-
tante brasileiro, João Batista Lacerda, então 
diretor do Museu Nacional, sobre a mesti-
çagem e a tendência ao branqueamento 

11Idem. História da civilização...,p. 3
12Idem, p. 6.
13Ibidem.
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da população brasileira. impossível deixar 
de reconhecer aí também o desdobramen-
to posterior da tese em Oliveira Viana. No 
caso da mestiçagem, em conferência feita 
na sorbonne sobre a “formação histórica da 
nacionalidade brasileira”, neste mesmo ano 
concluía com a apologia do pacifismo e das 
migrações de povos, perguntando a seu au-
ditório francês: “existirão raças puras no pla-
neta, ou não será a humanidade antes uma 
mistura de raças?”14

a ponderação e a avaliação equilibra-
da até certo ponto discrepantes de sua 
personalidade entre polêmica e provocati-
va, se aceitarmos o juízo de Barbosa Lima 
sobrinho, transparecem sistematicamente 
na obra. Um bom exemplo dessa posição 
aparece no discurso sobre “O atual papel 
do instituto Histórico”, quando prescreve 
contra os preconceitos ideológicos que
“não se devem exalçar os próceres da indepen-
dência à custa dos portugueses que a tornaram 
possível, nem os propagandistas da República 
à custa dos homens de estado do Império...”15

a perspectiva histórica de Oliveira Lima 
somente se completa se considerarmos, 
além dos aspectos mencionados, o moral. 
ele o entendia num todo articulado que ia 
da pesquisa às considerações filosóficas e 
estéticas, “pois que o papel do historiador 
é completar o do analista... pondo em evi-
dência seus móveis e suas consequências. 
isto é, o espírito filosófico que encerram. 
a história seria então a realidade social, 
a atividade moral interpretada – exata-
mente como a arte é a interpretação da 
natureza”16.

14Idem. Formação da nacionalidade brasileira, Rio de 
Janeiro, Topbooks, 1997, p. 285.
15Idem. O atual papel do instituto Histórico, in Obra 
seleta, p. 724.
16Citação em Wilson Martins. História da inteligência 
brasileira, são Paulo, Cultrix, 1978, vol. V, p. 464.

Para além do significado epistemológico 
de uma “ciência moral”, porém, Oliveira Lima 
vê a história servindo para a “educação cívi-
ca” das gerações vindouras, com a “sugestão 
de exemplos de altruísmo e de heroísmo”.17

Por último, vale observar que o autor 
era bastante sensível ao que na historio-
grafia anglo-saxônica se denomina as 
“variações da história”, as diferenças de 
abordagens e flutuações de juízos e que 
atualmente faz o principal objeto da his-
tória da historiografia. Na conferência 
pronunciada na Universidade de stanford, 
em 1912 sobre a “evolução histórica da 
américa Latina e da américa inglesa”, pu-
blicada em português em 1914, lembrava 
que o “critério histórico” se modificava 
sucessiva ou simultaneamente, com juízos 
contraditórios:

“A Revolução Francesa, para tomar um 
exemplo frisante, geralmente julgada a prin-
cípio uma salvação, foi depois acoimada de 
sangueira infame e improgressiva, para ser de 
novo endeusada, outra vez vilipendiada e afi-
nal considerada em bloco uma redenção, se 
bem que nalguns episódios um pesadelo ou 
uma vergonha.”18

Algumas interpretações 
marcantes da História do 
Brasil por Oliveira Lima

Quer na grande obra sobre D. João Vi, 
nas anotações ao livro de Muniz Tavares 
sobre a Revolução de 1817, nas biografias 
de D. Pedro e D. Miguel, no estudo sobre 
a independência ou nas obras de síntese 
sobre a literatura colonial e a evolução de 
Pernambuco, da nacionalidade brasileira 

17MaNUeL De OLiVeiRa LiMa. História da Civilização..., 
p. 5-6.
18Idem. evolução histórica da américa Latina e da amé-
rica inglesa, Obra seleta, p. 882.
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ou do império, há percepções e insights 
que se incorporaram ao legado comum 
da historiografia ou, ainda que sugestivas, 
passaram despercebidas ou foram pouco 
valorizadas.

Os perfis biográficos revelam a acuidade 
de Oliveira Lima. D. João Vi era fraco, mas 
tolerante e clarividente, qualidades que o fa-
ziam – à Taine mais uma vez – “o homem 
absolutamente necessário ao meio e ao mo-
mento histórico do Brasil, para levar a cabo 
a pesada tarefa de fazer dele uma nação”.19 
Tal juízo, coincidente com o de euclides da 
Cunha, embora carregado de determinismo 
e ucronia, representou a reabilitação históri-
ca de D. João Vi e até certo ponto, se acei-
tarmos a interpretação de Gilberto freire, 
a conversão do republicano Oliveira Lima à 
monarquia.20

em D. Pedro i via mais vacilação “do que 
levavam a crer seus ímpetos”, carecendo de 
“outra vontade mais esclarecida e mais for-
te que lhe iluminasse” e guiasse, como a de 
José Bonifácio. Deste traça o perfil, sempre 
baseado em documentos contemporâneos, 
de um estadista, “nascido para as eminên-
cias”, sabendo aliar sua superior capacida-
de intelectual à argúcia e ao senso prático 
que, segundo ele, advinha de sua formação 
nas ciências naturais.21

D. Pedro ii aparece muito favoravelmen-

te em sua avaliação, sublinhando a “intran-

sigente probidade”, o “intransigente libe-

ralismo” e a imagem pública, inclusive nos 

estados Unidos, de despretensão, ilustração 

e seriedade.22

19Idem. Formação..., p. 156. 
20GiLBeRTO fReYRe. Oliveira Lima..., p. 121.
21MaNUeL De OLiVeiRa LiMa. O movimento da 
independência, são Paulo, itatiaia-edusp. 1989, p. 
263.
22Idem. impressões da américa espanhola, in Obra se-
leta, p. 973.

No âmbito da história colonial valorizou 

o papel dos jesuítas e foi o primeiro histo-

riador a chamar a atenção para a defesa do 

fim da escravidão no Etíope Resgatado de 

Manuel Ribeiro da Rocha.23

Nas notas ao livro de Muniz Tavares so-

bre a Revolução de 1817 destacou a aliança 

de oficiais brasileiros, aristocracia territorial 

e clero “nutrido da filosofia francesa” no 

movimento. Caracterizou-o mesmo como 

uma “revolução de frades”24. a atuação 

de clérigos, traço do clima revolucionário 

da época e cujo protótipo ocorreu na Re-

volução francesa, não lhe passou também 

despercebida na independência.25

Nos trabalhos sobre o movimento de in-

dependência e a institucionalização do país 

há várias contribuições fecundas para a in-

vestigação e o conhecimento do tema. fal-

tava povo no Brasil como na américa espa-

nhola, dizia, restringindo-se a ação política 

aos fazendeiros; mas essa constatação não 

era mero insight, por mais verossímel que 

fosse, pois ele a amparou numa citação de 

Mareschal, representante da Áustria para 

sua chancelaria26.

a descrição que faz da vida social no 

Rio de Janeiro da independência recupera 

de modo vivaz os tipos sociais e o clima 

político; neste destaca o “espírito ame-

ricano” em contraposição ao “espírito 

europeu”.27

Considera também a questão da forma 

monárquica, se reino ou império, explican-

do que “a extensão entrou nisso por pouca 

23Idem. evolução histórica da américa Latina e da amé-
rica inglesa, in Obra seleta, p. 880.
24MaNUeL De OLiVeiRa LiMa. anotações, in francisco 
Muniz Tavares, História da revolução em Pernambuco 
em 1817, Recife, Cepe, 2017, p. 116.
25Idem. O movimento..., p. 122.
26Idem. p. 36.
27Idem. p. 40.
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coisa”. achava que decisiva para a opção 

tinha sido a associação do reino com a tra-

dição e a herança dinástica, enquanto o im-

pério “significava a conquista revolucionária, 

a aclamação popular”, inspirada na concep-

ção napoleônica28. Claro que se poderia ob-

jetar-lhe que a aclamação fazia parte do rito 

da monarquia portuguesa, mas Oliveira Lima 

não deixou de sublinhar o caráter eclético da 

solução, numa sofisticada análise da cerimô-

nia de sagração do imperador.

Na conclusão do livro sobre a indepen-

dência, considera a natureza constitucional 

do império, o caráter não hereditário da 

nobreza, o liberalismo do clero e a debili-

dade do exército como elementos de uma 

solução política que, iniciada pelo predomí-

nio do executivo, passaria mais tarde à do 

legislativo. Viu nisso uma “democracia co-

roada”, fórmula que teria sucesso posterior 

em setores da historiografia.

Nessa interpretação revela-se um aspecto 

ucrônico, quando o autor endossa a crítica de 

setores republicanos do fim do império que 

afirmavam ser o excesso de poder do legis-

lativo uma das distorções do regime. foi o 

argumento preferido daqueles que, na cons-

tituinte de 1890-1891, defenderam o fortale-

cimento do executivo pelo presidencialismo. 

Mas como afirmar referindo-se ainda ao pri-

meiro reinado, a existência de uma “demo-

cracia coroada” iniciada pelo predomínio do 

executivo e posteriormente autoaperfeiçoada 

– somente após 1840 – pelo do legislativo?
Duas contribuições significativas de Oli-

veira Lima à historiografia brasileira têm 
sido a meu juízo pouco valorizadas ou mes-
mo passado em branco.

Já foi muito destacada a relevância da 
biografia de D. João Vi. Otavio Tarquínio de 

28Idem. Formação..., p. 180.

sousa lembrava que através do monarca se 
reconstruiu a terra, o homem brasileiro, a 
sociedade, os costumes e a economia, re-
sultando talvez “no ponto mais alto da his-
toriografia brasileira”.

O conjunto das iniciativas do período 
joanino estudadas por Oliveira Lima – e já 
mencionadas antes dele por Varnhagen e 
João Ribeiro – repetem-se torrencialmente 
quer em obras específicas, quer em obras 
mais gerais que o mencionem: abertura dos 
portos, liberação das industriais e da imi-
gração, modificações no exército e na mari-
nha, Jardim Botânico, produção de pólvora, 
prospectiva de mineração, elevação a Reino 
Unido, entre outras.

O tratamento dado por Oliveira Lima à 
preeminência de D. João Vi contribuiu para 
valorizar sua atuação pessoal, neutralizan-
do a crítica do jacobinismo republicano, que 
aliás já vinha de antes. Um aspecto desta 
preeminência tem sido esquecido e aparece 
não somente na própria biografia como na 
Formação da Nacionalidade Brasileira e diz 
justamente respeito à sua atuação direta. 
Trata-se da continuidade do que hoje cha-
maríamos políticas de estado.

a sucessão de ministros – D. Rodrigo 
de sousa Coutinho, o marquês de aguiar, 
o conde da Barca, Galvêas, Vilanova Por-
tugal – para Oliveira Lima não demonstrou 
descontinuidades e alterações, mas uma 
sequência coerente. ele a atribui justa-
mente a D. João, criticando os intérpretes 
da “fraqueza” do monarca, acentuando o 
paradoxo de que “a vontade desse fraco 
pesou definitivamente sobre todos os acon-
tecimentos da época”.29

a fundamentação da tese Oliveira Lima 
vai buscar, no caso das políticas de estado 
na “continuidade da influência benéfica e 
29Idem. Formação..., p. 156.
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esclarecida sobre os negócios públicos, in-
fluência que foi igual quer no tempo de 
ministros ativos e empreendedores... quer 
no tempo de ministros tímidos e curtos de 
inteligência”.30

O estudo de algumas das políticas de-

senvolvidas naquele período vem confir-

mando a tese do historiador pernambuca-

no. No caso da centralização política pelo 

fortalecimento da ação judiciária isso é irre-

torquível, como procuramos comprovar na 

planejada e sistemática criação de juizados 

de fora e ouvidorias, reveladora de um pro-

pósito – às vezes claramente expressado em 

documentos oficiais – de aumentar a pre-

sença do estado em áreas de nítido predo-

mínio privado ou de simples anomia.

Outro ponto esquecido que merece desta-

que é o da importação do conceito de gentry 

para o estudo da américa Latina e do Brasil. a 

historiografia inglesa vinha ampliando no final 

do século xix seu interesse pelo assunto, que 

no segundo pós-guerra explodiria num confli-

to conceitual entre liberais e marxistas, repre-

sentados por Hugh seton-Watson de um lado 

e eric Hobsbawn e Lawrence stone de outro, 

o que fez James Hexter falar no exagero deste 

“storm over the gentry”.

À época de Oliveira Lima, porém, as coisas 

estavam mais tranquilas e ele podia referir-se 

a ela, quando tratou da guerra civil inglesa na 

História da Civilização como simplesmente a 

“fidalguia rural” e distinguindo-a da burgue-

sia.31 Já seria merecedor de elogios a propó-

sito da atualidade historiográfica do compên-

dio, se comparado ao que se lia no Brasil de 

1921 e mesmo em textos escolares sobre o 

tema. em O movimento da independência, 

1821-1822, que publicaria logo depois, trou-

30Ibidem.
31Idem. História..., p. 400.

xe o conceito para a américa, dizendo que a 

classe dirigente na américa espanhola e no 

Brasil era uma aristocracia territorial,
“espécie de gentry, de caráter territorial – agrí-
cola, ou pastoril ou mineira – que foi natural 
e fundamentalmente simpática à causa da 
emancipação política, a qual ela pode tanto 
melhor servir quanto, no Brasil, formava essa 
classe os quadros de oficiais dos regimentos 
de milícias e os senados das câmaras munici-
pais, encontrando-se também representantes 
dela nos cargos da magistratura e dos gover-
nos das capitanias menores”.32

esse grupo social em sua interpretação 

não era uma novidade. Para Oliveira Lima, 

andré Vidal de Negreiros no século xVii já 

pertencia a este estrato.

Contribuições significativas, a do papel 

de liderança política na consolidação do 

novo estado brasileiro e a da existência de 

um processo de “gentrificação” ao largo da 

experiência colonial brasileira.
em conclusão, depois dos aportes trazi-

dos principalmente pelas comemorações do 
centenário de Oliveira Lima, o que podemos 
acrescentar depois de seu nascimento?

Preliminarmente, fazer justiça à sua gran-
de produção. Não só a qualidade e a diver-
sidade, mas a quantidade merece registro. 
Tão extensa que na edição aguillar de 1971 
fez-se uma “obra seleta” e não uma “obra 
completa”. a quantidade, que pode parecer 
às vezes contraproducente, talvez se expli-
que pelo comentário que tece nas Memó-
rias: tinha um “espírito de ordem e de traba-
lho”, comparando-o ao do Barão de itajubá, 
com quem serviu no posto diplomático de 
Berlim.33

sua perspectiva geral era a de conciliar 
tradição e modernidade, como constatou 

32Idem. O movimento..., p. 27.
33idem. Memórias..., p. 104.
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Gilberto freire, que com ele conviveu. essa 

perspectiva foi reiterada em diferentes opor-

tunidades e trabalhos, ante a aceleração da 

história provocada pela modernização eco-

nômica e pelas transformações sociais.

No que respeita à história, somente a en-

tendia como a reunião da pesquisa – labor 

propedêutico – à interpretação. esta deveria 

vir, em boa lógica cientificista, da sociologia, 

da qual esperava que em algum momento 

futuro chegasse às leis ciências. e o fazia 

também recorrendo com frequência a pro-

cedimentos comparativos, tendo como parâ-

metros as colonizações do Brasil, dos estados 

Unidos e da américa espanhola. Mas ficou a 

meio caminho do cientificismo de euclides e 

silvio e da negação historista de Capistrano. 

É possível que a isso o induzisse sua preocu-

pação com o aperfeiçoamento moral das so-

ciedades, nesse ponto deixando-o mais pró-

ximo de spencer e de Lord acton do que de 

Taine, leitura da mocidade. aliás era o liberal 

acton que afirmava ser a “missão da ciência 

histórica manter a moralidade como único 

critério imparcial para homens e coisas”.

se a história-processo poderia contribuir 

para o melhoramento do homem social, a 

história-conhecimento poderia contribuir 

para o homem integral, burilando sua sensi-

bilidade estética. Por outro lado, seu estilo é 

extremamente pessoal e o texto simultanea-

mente rico e sóbrio. Poderíamos recordar o 

registro de Josué Montelo, que ao pergun-

tar a Gilberto freire de onde vinha seu esti-

lo também tão peculiar, respondeu que de 

Oliveira Lima. afinal, para ele, a história tam-

bém era uma arte, mas uma arte que tinha 

dimensões ontológicas muito diferentes das 

do cientificismo. Jamais o ouviríamos dizer, 

como Taine, que “as sinfonias de Beethoven 

são belas como um silogismo”.

O conjunto dessas características leva-

-nos a conjeturar se Oliveira Lima representa 

no Brasil uma historiografia whig semelhante 

à que se desenvolveu na inglaterra, estudada 

na obra clássica de Herbert Butterfield. Mes-

mo se o admitirmos um saquarema como faz 

evaldo Cabral de Mello, ainda assim não lhe 

tiraríamos o caráter whig: desconfiança em 

relação a muitos traços da administração co-

lonial e do antigo Regime em geral, simpatia 

com as atitudes liberais, percebidas como 

progresso moral e opção decidida pelas li-

berdades civis e políticas, com sensibilidade 

discreta para o problema da igualdade e os 

fenômenos sociais contemporâneos. Deste 

promontório liberal, avaliava a dinâmica da 

história.

esse comentário leva à última caracterís-

tica intelectual de Oliveira Lima que gostaria 

de sublinhar, a de seu comedimento, não 

obstante ser considerado às vezes “provo-

cativo”, como disse Barbosa Lima sobrinho. 

Comedimento intelectual, equilíbrio no 

juízo, revelador da temperança aristotéli-

ca incorporada como virtude teologal pelo 

cristianismo medieval, para o qual tinha 

sensibilidade, revelada no seu interesse pe-

los jesuítas e pela escola de salamanca.

excelente erudito, tinha perspectiva so-

ciológica, sem o determinismo de Taine, de 

spencer ou dos darwinistas sociais. Mora-

lizante em sentido filosófico, sem nenhum 

arroubo moralista. sensibilidade estética na 

narrativa, longe dos excessos de Michelet 

ou Renan. Por fim, whig mais subliminar 

que explícito, sem o exagero retórico de 

Macaulay.

Uma grande obra, cuja valorização deve-se 

em parte a Gilberto freyre. Recordando Wil-

son Martins, se Oliveira Lima reabilitou D. João  

Vi, Gilberto freyre reabilitou Oliveira Lima.
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... E o auxílio luxuoso de um pandeiro...

luiz MeloDia, juventuDe transviaDa

O adjetivo sofisticado é comumente 

utilizado em muitas situações. eu 

diria que, sobretudo, naquelas em 

que a visualidade é o sentido mais instiga-

do a agir. Um restaurante sofisticado – pela 

comida e pelo ambiente, com tudo o mais 

que o circunda: uma roupa sofisticada, mo-

dos sofisticados, festa sofisticada. Um ad-

jetivo “comum” que se relaciona sempre a 

situações, pessoas e/ou ideias sempre tidas 

como “mais elaboradas”, diferentes, nada 

comuns. O estranho é que – na espessura 

semântica que o discurso de freud impri-

miu ao vocábulo –, no dicionário, o verbete 

apresenta cinco acepções inesperadas para 

a palavra. O adjetivo, formado pelo particí-

pio de um verbo transitivo direto remete à 

ideia de falsificação, burla, afetação, enga-

no, adulteração, rebuscamento – no senti-

do pejorativo. Nada mais estranho quando 

se pensa nas situações corriqueiras em que 

este vocábulo é utilizado. Prova de que a 

linguagem é manhosa e não se deixa “do-

minar”, de maneira alguma!

entretanto, quando se pensa exatamen-

te nela, na linguagem, o equívoco se des-

faz, uma vez que as acepções apontam para 

ideias de requinte, originalidade, bom gos-

to, conhecimento profundo sobre a matéria 

de que se trata, avanço, eficiência e apri-

moramento. É este o diapasão que me dá 

o tom do presente texto de recensão: exer-

cício de exame crítico da obra em epígrafe. 

aliás, esta aponta para uma aparente con-

tradição de sabor bakhtiniano: “o auxílio 

luxuoso de um pandeiro”. Os grifos, meus, 

ressaltam a aparente falta de sintonia entre 

os dois termos. O luxo de um pandeiro está 

associado à ideia de carnaval que, como 

festa popular, aposta na aparência desse 

mesmo luxo: uma fantasia para a comemo-

ração do tríduo momesco, principalmente 

no Brasil. O pandeiro, instrumento popular, 

marca o ponto de fuga do luxo que, na letra 

da música de Luiz Melodia, compõe a har-

monia de uma vida simples, típica da favela 

carioca, cenário exuberante da criação do 

samba, herança cultural de priscas eras. É 

sob esta perspectiva que venho apresentar 

a obra de Carlos Nejar.

NeJaR, Carlos. Odysseus, o velho: poemas. Porto alegre: Ciae, 2010. 140 p.
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a primeira impressão que tenho é a de 

que Camões, Dante, Homero e, em certa 

medida, Cervantes, passeiam pelo texto do 

poeta gaúcho de maneira sutil, elaborada e 

eficiente. Portanto, eu poderia dizer que se 

trata de um texto sofisticado. Odysseus, o 

velho é um emaranhado de referências mí-

ticas, históricas, literárias que enredam um 

discurso elaborado. sua construção tange 

a beleza plástica da palavra. Trata-se da 

elaboração poética de uma epopeia, sem, 

necessariamente, seguir os passos clássi-

cos do gênero. No entanto, a “essência” 

deste mesmo gênero transparece clara e 

lucidamente em cada linha do longo poe-

ma. estruturado em quatro conjuntos de 

poemas – em números variados –, remo-

delam a saga de um herói legendário em 

suas reflexões sobre a vida, suas relações, 

seus feitos, a mulher, o amor e a família. 

Cronos é a divindade que conduz o texto 

nas entrelinhas, tornando possível ler todo 

o volume “sofisticado” e primorosamente 

encadernado. O leitor saberá perceber em 

que sentido utilizo, aqui, o adjetivo.

Carlos Nejar, membro da academia Bra-

sileira de Letras, é considerado um dos 37 

escritores epigonais do período compreen-

dido entre 1890-1990. ele constrói uma voz 

poética emblemática e universal, de original 

e abundante produção lírica. O poeta en-

carna, de maneira muito convincente, ainda 

que modesta e discretamente, a síntese, so-

bejamente desejada e raramente alcançada, 

entre inovação e tradição, entre a crítica do 

mal-estar e a esperança. a figura do mito e 

da personagem que o encarna, na epopeia 

clássica revisitada, é uma espécie de porta-

-voz da simplicidade da dicção poética do 

autor – exata, mas sugestiva, crítica e espe-

rançada. a criação poética do texto, intensa 

e passional, atinge o ápice da solidariedade 

humana. a figura esboçada pelas linhas dos 

poemas oscila entre a loucura e a santidade: 

espécie de túnel visualmente delirante e, si-

multaneamente, terrível, que leva o leitor a 

repensar a experiência subjetiva de um de-

sesperado amor.

Nejar usa o discurso alegórico, gerando 

outra realidade paralela que redimensiona e 

refaz a argamassa verbal da realidade real, 

ora para criticá-la, ora para satirizá-la, mas 

sempre de forma a celebrar a experiência 

da existência humana, nas ondas da poesia. 

O poeta redimensiona os modelos e para-

digmas da crítica literária, talvez com a in-

tenção secretamente irônica de dissolvê-los 

todos, instaurando potente anarquia nos 

movimentos poéticos que orquestra. sua 

poesia irriga o território tão reflorestado 

da linguagem, provocando certo translado 

semântico: tráfego e trânsito de símbolos, 

transferência de sentidos outros, sempre 

procurados pelo fazer poético.

em Odysseus, o velho, a escrita de Carlos 

Nejar, própria dos poetas que são também 

videntes, é um tecido denso de imagens e 

ritmos com efeito dinamizante. Poeta da 

poesia, mais que do verso – dado que o 

verso costuma ser perecível – usa e abusa 

da palavra que fala, ou se cala, para além 

dos limites do verso: compósito de camadas 

diversas, que se entrecruzam, se dispersam, 

retornando sempre ao mesmo estuário, ao 

mesmo núcleo energético, de onde irrom-

pem, em sequência solidária. a voz poética, 

no conjunto dos poemas, jamais se deixa 

enredar no labirinto de um texto enigmá-

tico, porque explicitamente referencial. 

seu enredo poético alarga o princípio da 

realidade, alcançando os limites da trans-

parência do mistério cosmogônico, telúrico 
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mesmo. Concentrado e lúcido, o poeta en-

contra fórmulas exatas, em que irrompem 

perturbantes visões e vivências, tecendo o 

texto feito de palavra e sombra: poço das 

origens, etapa de um Gênesis particular.

Poeta do tempo, do amor, da esperan-

ça, da morte e de Deus, Nejar entretece 

fios de uma mesma urdidura cujo paralelo 

pode ser encontrado, no exercício pictóri-

co de Bosch, dado que pinta, com pala-

vras, a criação de um mundo arquetípico, 

rasurado pelo caminhar da cultura no/do 

Ocidente. Nesta pintura, o poeta gaúcho 

não denega suas origens: preocupa-se com 

“a poesia do homem pelo homem”, o que 

sobressai de seu texto firme, viril, delicado 

e aberto, como o pampa. a variedade dos 

temas – amor, elegia, meditação, mística, 

épica – não significa dispersão, mas o do-

mínio de um sopro poético que se adensa 

e refina. Não faltam ideias à poética muito 

particular de Carlos Nejar. O que o destaca 

é sua capacidade de verbalização geomé-

trica. são as palavras, em sua bem cuidada 

arquitetura, que revelam a prosa poética, 

recortada pelo cume da construção dos 

poemas. Na verdade, o ritmo da frase se 

parece com a prosa, lírica e visual, que dá 

consistência a sentimentos e ideias, num 

ritmo inesperado. Tem-se a impressão de 

que o texto é a narrativa de um retorno. 

este não se deixa recalcar pelas regras de 

uma poética “clássica”, mas renova-se na 

sintaxe do verso livre, com ritmo em nada 

acelerado:

Sou teu pai. E dura tão pouco
a vida do homem.
para que não
me reconheças.
Ulisses sou
e outro não virá. (p. 63)

a pontuação, escassa, é instrumento 

de organização visual da frase. sua musi-

calidade vem da ideia que flui das palavras, 

criando a sensação de que o caráter prosai-

co das situações poeticamente desenhadas 

desmancha a dureza da realidade, tingindo 

liricamente a intenção da voz poética. Os 

diálogos, como no trecho acima, ainda que 

hermeticamente implícitos, revelam o cará-

ter discursivo da épica, sem a subserviência 

à métrica e à rima. arrisco afirmar que o 

sucesso de Camões, com seu trabalho de 

ourivesaria poética em Os lusíadas, é igual-

mente alcançado pela aventura textual de 

Carlos Nejar. em Língua Portuguesa, ambos 

atingem o sucesso que só se consolida com 

o tempo: espécie de desejada eternidade 

da palavra, quando orquestrada pela mão 

firme sonhadora do poeta. Poeta completo. 

a lírica e a épica coexistem na lavra poé-

tica do autor gaúcho: regional e universal, 

lírico e épico, simples e complexo, telúri-

co e oceânico, sintético e amplo, úmido.  

a linguagem de Nejar tem qualquer coisa 

de ígneo: consome, ao mesmo tempo que 

ilumina, a experiência humana do mito fixa-

da no seu verso. sua arte, reafirmo, é pró-

pria dos poetas que são também videntes: 

um tecido denso de imagens e ritmos. a 

fusão do épico com o lírico pode explicar 

o gosto pelo sensível que marca a dicção 

da voz poética. O tom subjetivo de uma 

possível épica, que narraria o demiúrgico, 

“sopra” a forma expressiva da frase.

a confecção de versos adaptáveis à si-

tuação, e musicais, são propriedades da 

poesia de Carlos Nejar. ele sabe dar, às 

vozes que aparecem nos quatro “livros”, 

o barroquismo de sua linguagem poética 

que hiperboliza, repete, cristalizadas an-

títeses e dá o tom de choque de repulsão 
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para expressar a fugacidade do tempo. se 

de outras coisas não falasse, seria o amor 

uma das linhas mestras da força tanto épi-

ca quanto lírica deste seu livro. Penélope 

também comparece como “personagem” 

no contexto da saga lírica enfrentada pelo 

velho herói em seu retorno, não tanto físi-

co, material, épico, mas, como quer a poe-

sia, um retorno lírico de memória e consu-

mação:

Envelheceste
Quando o abraço de Odysseus
Te desabotoou.
O abraço não te poupou.
Envelheceste quando os vinte anos
De peixe te fisgaram pelo meio.
Ou quando vinte faróis
Girassolaram teu casco
De pensamento veleiro.
Sem demorar o acaso
Nas rodas de nau e roca,
Foste rejuvenescendo
Ao findar o abraço, a onda.
E mesmo no arder do gozo,
Alvos azuis sobrevoam
Os corpos. Também o espírito
Plana, jovem. Romã
No galho de onde saltas.
Com amor cerzindo
As abas da manhã. (p. 92)

fica claro nesses versos a alusão fatídi-

ca ao amor desesperado do herói por sua 

escolhida. O mito gera a situação narrativa 

que os versos do poeta recortam em sintaxe 

particular. as alusões metonímicas ao mar – 

“peixe”, “veleiro”, “nau”, “onda”, para fi-

car com apenas algumas ilações – conotam 

a viagem do retorno à ilha desejada, assim 

como, por tabela, a memória das vicissitu-

des da busca desesperada na viagem de 

ida. O tecer de Penélope – metonimizado 

no substantivo “roca” e no gerúndio “cer-

zindo”, para além de referenciar a mulher, 

remetem à ideia de tempo, de fluxo con-

tínuo de acontecimentos e situações que 

demarcam o território da própria existência. 

a plasticidade da frase, quebrada em versos 

que podem ser considerados “irregulares”, 

não prescinde do ritmo que vem, antes, do 

movimento das ideias por eles veiculadas. 

a substituição da tradição rimático-métrica 

não se faz sentir, dado que o fluxo lírico do 

discurso se consolida na referência sempre 

segura ao mito, em todas as suas variações. 

Os versos destacados são apenas pequena 

amostra do universo de fantasias e expe-

riências sensoriais que a leitura do livro de 

Nejar oferece ao leitor. fica o convite para 

esta aventura repleta de prazer e sedução.
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I.
Quem navega a obra de João Cabral 

de Melo Neto (1920-1999), cedo ou tarde, 

chega à enseada das Duas águas (1956). 

À primeira vista, os poemas curto-médios, 

destacados pela elaboração semântica 

e formal, pouco afeitos à pronúncia ou à 

percepção sonora. Os textos médio-longos, 

pensados para auditório, seriam da outra 

água, versos “de expressão mais auditiva”, 

abertos à performance, traço menos rele-

vante quando a escrita exige o silêncio da 

reflexão. Para Benedito Nunes, em termos 

de volume, esta seria a casa anexa da arqui-

tetura cabralina que, no prumo de stépha-

ne Mallarmé (1842-1898) e Paul Valéry 

(1871-1945), visaria a autonomia da lingua-

gem poética. Ou, para Haroldo de Campos, 

algo mesmo secundário, de qualidade in-

ferior, uma poesia de estrutura modernís-

sima, calculada pelo engenheiro urbano, 

mas infiltrada pela garapa do velho enge-

nho rural. À parte a “hierarquia entre esses 

dois modos”, sabendo-os, com solange f. 

C. Yokozawa, “frutos de intenções distin-

tas” (2014, p. 197), a poesia de Cabral, de 

sólido alicerce literário, suporta a comunica-

ção oratória e oral. em que pese a confusão 

desses conceitos, às vezes aplicados como 

equivalentes, a bússola da crítica localizou 

a questão que busco responder. sobre que 

ruínas clássicas O rio reacomoda sedimen-

tos oratórios? e, em seguida, que tipo de 

oralidade, propriamente, ressoa do poema?

Vulgarizado a partir do século xViii, o 

livro impresso como espaço singular de 

criação, leitura e autorreflexão encontra-

-se naturalizado em João Cabral, que tanto 

produziu poemas concluídos numa página, 

quanto textos extensos, alguns remetendo 

a práticas pré-editoriais. O cão sem plumas 

(1950), O rio (1954) e Morte e vida seve-

rina (1955), dentre outros, perfazem traje-

tórias, distendendo-se como corpo poético 

movente, “rompendo, como anota alcides 

Villaça, a quadratura do papel da pági-

na” (1996, p. 152). são enredos ligados a 

narrativas de viagens e cortejos religiosos, 

tradições úteis para figurar a peregrinação 

de águas e gentes através de cada página, 

verdadeira foto do poema que, em sua in-

teireza, como num filme, o olhar não pode 

abraçar. Para fabiane Renata Borsato, tais 
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páginas, assim, abrem “um horizonte de 

expectativas e um entrelugar que exercem 

influência centrípeta e centrífuga sobre os 

demais elementos do poema” (2018, p. 

29). Minha hipótese é que Cabral reanima a 

letra poética com canto e coreografia. O rio 

desempenha sua jornada ora como épica, 

ora como dança dramática, na acepção de 

Mario de andrade (1893-1945). Não é que 

realize o retrato em si do brinquedo cole-

tivo, da chegança ou da congada, mas de 

uma voz individual feita poeta, rio ou reti-

rante. Cabral mitiga a sacralidade para am-

plificar o drama, no final humano, da trans-

formação andante. Cria, ainda, um curso 

estilístico, baseado antes na seleção que na 

abundância de usos. O que, de um lado, dá 

identidade linguística ao (dis)curso, e de ou-

tro, perfaz literalmente o cortejo sem seus 

falares, cantares e dançares. O rio, nesse 

sentido, também encena a autonomização 

da palavra poética que, fora da praça ou da 

rua multi-performática, precisa simular, nos 

limites da página, sons e gestos com carac-

teres e imagens.

II.
Relatos de viagem e épicas de conquis-

ta formam um afluente culto de O rio. O 

segundo nome do poema, ao estilo de 

época das invasões ibéricas nas américas, 

é a primeira pista: Relação da viagem que 

faz o Capibaribe de sua nascente à cida-

de do Recife. O vocábulo “relação”, com 

sentido de relatório, relato e até diário, so-

bretudo a partir do século xVi, liga-se ao 

gênero oratório-literário que noticia, às 

autoridades reais de Portugal ou espanha, 

as descobertas nos novos mundos. assim, 

antonio Pigafetta (1491-1534) dá conta da 

circunavegação da Terra, pela expedição de 

fernão de Magalhães (1480-1521), na Re-

lazione del primo viaggio intorno al mondo 

(1519). Pero Lopes de sousa (1497-1539), 

irmão de Martin afonso de sousa (1490-

1564), relata, em seu Diário da navegação 

(1530), a missão para fundar a Capitania de 

são Vicente e mapear o litoral sul do Brasil 

até o Rio da Prata. Dentre os fatos geográ-

ficos, frisa-se sempre a localização de rios, 

decisivos para reabastecer embarcações e 

futuros povoamentos. João Cabral prefere 

ecoar narrativas por vias fluviais, estraté-

gicas para a interiorização da empresa co-

lonial que, dependente do escravo gentio 

e dos recursos naturais, precisava navegar 

pelo território recortado por veios de mui-

tos tamanhos e perigos. assim, no Diário da 

viagem de Vila-Bela para São Paulo (1788-

1789), francisco José de Lacerda almeida 

(17??-18??) navega a bacia hidrográfica 

do Rio Paraná, do Cuiabá até o Tietê, da 

primeira sede do Matogrosso até a capital 

paulista. Ou, mais especificamente, o relato 

sobre o achamento do maior dos rios pe-

los espanhóis, o amazonas, por Gaspar de 

Carvajal (1504-1584), Relación del descu-

brimiento del famoso río grande que, des-

de su nacimiento hasta el mar, descubrió el 

Capitán Orellana en unión de 56 hombres 

(1541-1542). O rio de Cabral, que inusita-

damente porta o sobrenome do afamado 

descobridor da Terra de santa Cruz, reverte 

alguns aspectos fundamentais desses rela-

tos. a começar pelo espírito do conquista-

dor disposto a toda aventura, afinal são ho-

mens que lograram atravessar o tenebroso 

atlântico. Tal sanha pela glória da conquis-

ta, pelo convite à posse, Cabral restitui já no 

exórdio, na primeira estrofe, ao próprio rio 

Capibaribe.
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[1]

sempre pensara em ir

caminho do mar.

Para os bichos e rios

nascer já é caminhar.

eu não sei o que os rios

têm de homem do mar;

sei que se sente o mesmo

e exigente chamar.

eu já nasci descendo

a serra que se diz do Jacarandá,

entre caraibeiras

de que só sei por ouvir contar

(pois, também como gente,

não consigo me lembrar

dessas primeiras léguas

de meu caminhar).

(Melo neto, 1994b, p. 3)

Desde o início do poema, há marcos 

de uma viagem exploratória, às vezes tem-

porais (pontuando dias e meses), às vezes 

dramático (estabelecendo inícios e finais 

de pequenos enredos), às vezes geográfi-

cos (descrevendo locais e acidentes). Tudo 

isso recompõe a didática da retórica de-

monstrativa do período, afinal era preciso 

ensinar os que viriam a serviço do Rei. João 

Cabral demarca todo o poema com didas-

cálias como a mapear a topografia que se 

revela, já não em estado virgem, mas em 

ruínas. algumas dão ao Rio o ethos do ca-

pitão desbravador: “Notícia do alto sertão 

(1994b, p. 3), “encontro com o Canavial” 

(1994b, p. 11), “Descoberta da Usina” 

(1994b, p. 13) ou “Dos Coelhos ao Cais 

de santa Rita” (1994b, p. 22). Para José 

Castello, o “poeta-viajante” propõe “uma 

espécie de carta geográfica em versos”. 

O rio, assim, “é a carta de um navegan-

te, (...) é didático: dá nome aos lugares, 

relata sua história, descreve os contornos 

da paisagem” (2006, pp. 118-119). a essa 

antropomorfização de rio em poeta, com a 

água falando no homem corrente, Janaina 

de a. M. e s. Marandola chama, justamen-

te, “geopoesia cabralina” (2007, p. 105). 

Também os dois pontos que limitam o per-

curso d’água, da nascente à foz, são fatos 

sublinhados de saída por Carvajal e Cabral, 

sendo as divisas da própria narrativa. ali-

ás, preferindo a narrativa sequencial (ordo 

naturalis) à digressiva (ordo artificialis), 

Cabral mostra apreço menos pelo modelo 

épico, cuja sequência antinatural e o estilo 

sublime são inadequados ao relato de mi-

sérias, que pelo histórico, cuja linearidade 

das ações e o estilo mediano tiram lições 

na glória e na desdita. eis a grade geral 

do enredo, cujos fluxos e marcos norteiam 

a trajetória desse rio poético-geográfico 

como um poema anti-épico. Épica, vale di-

zer, entendida aqui como algo substantivo, 

a partir da concepção aristotélica e suas 

apropriações clássicas. Para uma interpre-

tação mais adjetiva e modernizante dessa 

noção no poema, ver a interessante lei-

tura de alexandre Koji shiguehara (2010,  

pp. 48-59).

Diferente dos relatos em prosa e verso 

da conquista, o narrador de O rio não é 

algum humano que o descobre, navega e 

explora, mas o próprio rio. Os estudiosos 

acusam esse dado, bem sintetizado por 

antonio Carlos secchin, para o qual “em 

O rio, diversamente do ocorrido em O cão 

sem plumas, o Capibaribe é o sujeito do 

próprio discurso: discursa enquanto corre, 

e discorre sobre seu curso” (1985, p. 86). 

a esse recurso dramático-argumentativo, 

a retórica clássica denomina prosopopeia, 

que é quando alguém dá voz a outro ente, 

animado ou inanimado, presente ao não 

na cena discursiva. sua aplicação é plural, 
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de uma peça jurídica a uma obra de ficção. 

Para Guilherme amaral Luz, trata-se “de 

uma forma de personificação, em que se 

cria uma personagem para narrar ou pro-

ferir um discurso de autoridade” (2008, 

p. 199). Na poesia do antigo Regime, a 

prosopopeia é frequente nos discursos de-

monstrativos da epopeia. acidentes geo-

gráficos, dignos de representar os desafios 

vencidos pelo projeto colonial, surgem, 

eles próprios, cantando tais e quais fei-

tos do heroísmo lusitano. em Os Lusíadas 

(1572), de Luís de Camões (1524-1580), o 

Cabo das Tormentas, falando como Gigan-

te adamastor, valoriza a realização da rota 

oceânica rumo às Índias Orientais. em Vila 

Rica (1773), de Claudio Manuel da Costa  

(1729-189), vozes do “pátrio gênio” guiam,  

em sonho, o descobridor para o itamon-

te, alegoria das serras com suas entranhas 

prenhes do metal precioso, motor das Mi-

nas Gerais. Mas João Cabral parece des-

manchar, principalmente, uma épica sobre 

seu estado natal. Na Prosopopeia (1601), 

de Bento Teixeira (1561-1618), a criatu-

ra mitológica Proteu canta o território da 

Capitania de Pernambuco – fundada por 

Duarte Coelho, depois governada por seus 

herdeiros, Duarte Coelho de albuquerque 

e Jorge de albuquerque Coelho, respecti-

vamente – como fonte de riquezas e suces-

sos de uma Nova Lusitânia. Tais varões são 

dispostos nas alturas do corpo místico do 

império Português, uma descendência que 

buscava reafirmar sua nobreza durante a 

União ibérica (1580-1640), quando Portu-

gal encontra-se sob a espanha depois da 

morte de D. sebastião na batalha de alcá-

cer-Quibir, na qual, segundo o poema, os 

irmãos Coelho tomaram parte.

XXXII

Quais dois soberbos rios espumosos

Que, de montes altíssimos manando,

em Tétis de meter-se desejosos,

Vêm com fúria crescida murmurando;

e nas partes que passam furiosos,

Vêm árvores e troncos arrancando,

Tal Jorge d’albuquerque e o grão Duarte

farão destruição em toda parte.

(teixeira, 2008, p. 133)

Tal o Capibaribe e o Beberibe, funda-

mentais ao desenvolvimento de Olinda e 

Recife e à expansão rumo ao interior, os 

irmãos estavam no Brasil, segundo escreve 

Marcello Moreira, para colocar em marcha 

“a empresa lusa de conquista e ocupação 

do solo, já que (...) as capitanias da região 

nordeste destinavam-se à produção em lar-

ga escala de gêneros [voltados] ao mercado 

europeu, entre os quais sobressaía o açú-

car” (2008, p. 110), notável fonte de rique-

zas. Constatação, a propósito, suficiente 

para rechaçar o poema de Bento Teixeira 

como marco zero do espírito nacional bra-

sileiro. Noutra etapa do imperialismo luso, 

essa ideologia, no século xViii, segue intac-

ta na pena de Domingos do Loreto Couto 

(1696-1762). em seus Desagravos do Brasil 

e Glórias de Pernambuco (1757), na dedica-

tória a D. José i, rei de Portugal, o historia-

dor louva o passado nobre dessa terra: “em 

Pernambuco tem Vossa Majestade vassalos, 

de espírito tão animosos, que não conten-

tes com a glória herdada de seus maiores 

(...) souberam com a sua espada subjugar 

o furor dos inimigos; desterrar com a sua 

doutrina, as trevas da Gentilidade; e assom-

brar com a sua constância, a crueldade dos 

Tiranos” (1981, p. 9). além da submissão 

à metrópole, Couto reforça o relevo dos 

pernambucanos na empreitada portuguesa 
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no Brasil, desde a submissão dos índios ao 

estado e ao catolicismo, até a expulsão da 

tirania calvinista, representada pela presen-

ça holandesa no século xVii.

João Cabral não procede à aplicação 

ortodoxa da prosopopeia, muito me-

nos ao louvor do projeto colonial. a voz 

do rio, pelo contrário, expressa um pare-

cer negativo sobre os fracassos sociais da 

conquista. Para Quintiliano (35 d.C.-100 

d.C.), de fato, esse tropos é eficiente para 

julgar ocorrências passadas, e para acon-

selhar o debate das coisas úteis, ainda que 

desagradáveis, à coisa pública presente. 

Posto que o auditório – e para Cabral a 

“segunda água” teria algo de comício – é 

sempre constituído de uma maioria incul-

ta, portanto não necessariamente movida 

a raciocínios sutis, o orador conseguiria 

mover melhor os ânimos assumindo per-

sonas com força dramática, numa espécie 

de retórica catártica, “porque as pessoas 

são muito facilmente levadas ao consen-

timento por meio de experiências” (2015,  

p. 531). Nesse sentido, Morte e vida severi-

na é também uma prosopopeia, sendo se-

verino a máscara sertaneja através da qual 

João Cabral não se confunde, por exem-

plo, com o cordelista Leandro Gomes de 

Barros (1865-1918). em Bento Teixeira, a 

performance dirige-se ao auditório aristo-

crático de seletos e letrados, gente discreta 

embora não especialista, no qual se acha 

Jorge de albuquerque, a quem o texto é 

ofertado, e o próprio poeta. em João Ca-

bral, fala-se para a opinião pública liberal, 

em que intelectuais e analfabetos, jorna-

listas e severinos, especialistas e alienados, 

não devem honras a um Rei em Cristo. 

Ou seja, uma audiência mais heterogênea 

e ampliada que a das cortes do antigo 

Regime, regidas por seus valores de distin-

ção e auto-reconhecimento.

Contrário à expansão épica e eufórica 

que vem do mar e adentra sertão adentro, 

na captura de recursos naturais e humanos 

a serem moídos no engenho, o Capibaribe 

vomita de volta ao atlântico, agora escoa-

douro da miséria, a escória do passado in-

glório, pelo menos para o meio ambiente e 

para os despossuídos de nobreza, terras e 

capitais. se o poema for lido como um tri-

bunal, dentro do gênero judiciário, o Rio é o 

acusador que condena a destruição lusitana 

passada, positiva em Bento Teixeira, porque 

parte da dominação das posses indígenas, 

mas negativa em João Cabral, que vive no 

futuro da espoliação, que também seria ho-

landesa, espanhola e brasileira. Por isso, o 

Rio, de saída, também é o murmúrio da me-

mória, é o verbo lembrar conjugado para vi-

tuperar a fortuna que, se houve, não redun-

dou em estado probo e sociedade justa. Daí 

que, para José Guilherme Merquior, o poe-

ma atingiria um estatuto “onde a qualidade 

poética e o ânimo de justiça não mais se 

separam” (1972, p. 161), o que, em outras 

palavras, garantiria ao rio poético sobreviver 

ao rio hidrográfico, depredado e circunscri-

to à data da composição.

[3]

Por trás do que lembro,

ouvir de uma terra desertada,

vaziada, não vazia,

mais que seca, calcinada.

De onde tudo fugia,

onde só pedra é que ficava,

pedras e poucos homens

com raízes de pedra, ou de cabra.

Lá o céu perdia as nuvens,

derradeiras de suas aves;

as árvores, a sombra,



126  •  Pedro marques

que nelas já não pousava.

Tudo o que não fugia,

gaviões, urubus, plantas bravas,

a terra devastada

ainda mais fundo devastava.

(Melo neto, 1994b, pp. 3-4)

se pudesse falar, que mensagem nos 

enviaria o povo à mingua, o solo aviltado, a 

paisagem corrompida de Pernambuco, essa 

palavra de origem tupi, que aglutinaria em 

si o rio (paranã) e a corrosão (buka), por-

tanto, a imagem do “buraco de mar”? O 

rio de João Cabral, escorrendo pela “terra 

devastada”, como severino retirante, corre 

atrás da resposta, mas sem a opção do sui-

cídio ou da salvação no Jesus Menino. Para 

evocar O cão sem plumas, que propõe a fá-

bula e o discurso do Capibaribe, esse Rio 

é mesmo “como um poeta puro / polindo 

esqueletos”, e Pernambuco, recuperando 

essa etimologia não menos mitológica, “o 

mar e a boca de seus ácidos” (Melo neto, 

1994a, p. 112). É nesse ponto que Walten-

cir alves de Oliveira notou “a transmissão 

da voz sucessivamente do poeta para o rio e 

do rio para o homem que habita a terra que 

o margeia” (2012, p. 46). assim, Proteu es-

tabelece um colóquio com os senhores, de-

sejosos em nobilitar o empreendimento co-

lonial, ao passo que o Rio conversa sobre e 

com a população excedente, a mão de obra 

expelida do processo depois de empregada 

e descartada, como o esgoto da usina no 

rio. Cabral flagra, assim, o longo processo 

histórico no seu ponto de estagnação.

ao longo dos séculos coloniais, Pernam-

buco esteve, em regra, associado à pujança 

econômica, relevante no mercado açucarei-

ro interno e externo. No século xix, todavia, 

a província está numa encruzilhada. José 

Bernardo fernandes Gama (1809-1853), 

em Memórias históricas da Província de Per-

nambuco (1844), escreve que a população 

de então já se encontrava bastante interio-

rizada, por isso cada vez menos à mão do 

poder provincial, dos recursos financeiros, 

e cada vez mais à mercê das intempéries 

climáticas e oscilações nos preços interna-

cionais das commodities. “O sertão produz 

abundantemente ótimo algodão, mandio-

ca, canas de açúcar; enfim os sertanejos re-

tribuídos generosamente pela fecundidade 

do fertilíssimo solo que habitam, em ver-

dade nada tem que invejar dos habitantes 

de beira-mar: todavia apesar da fertilidade 

a agricultura não chegou ainda ao estado 

de grandeza de que é suscetível, porque 

tem constantemente lutado com dous cru-

éis obstáculos: as secas e as más estradas” 

(1977, pp. 67-68). Um século depois, a seca 

seguia tangendo os viventes a pé por vias 

precárias, numa catástrofe humanitária não 

raro irmanando patrões, vaqueiros e ro-

ceiros numa mesma romaria de desvalidos 

retirando-se para cidades maiores. O Rio e 

severino percorrem esse ambiente que, po-

dendo sim ser oportuno a todos, no século 

xx, acabou premiando a concentração da 

terra. a vitória foi do possuidor de dois ti-

pos de capitais, o econômico, para se adap-

tar ao mercado, e o politico, para solicitar 

do estado subsídios para superar as crises.

O canibalismo de uma matriz econômi-

ca devorando outra, do cultivo para sub-

sistência ou comercio local, passando pelo 

engenho artesanal ou industrial, até chegar 

à usina canavieira de alta tecnologia, está 

personificado, num desdobramento da 

prosopopeia matricial, como enorme boca 

carniceira. seria a própria sanha da injustiça 

capitalista, “aquela boca maior, a boca que 

devora / bocas que devorar mandou” (Melo 
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neto, 1994b, p. 16). João Cabral concatena 

essa substituição de atividades econômicas, 

ainda mais feroz com o povo já esmagado, 

numa sintaxe maquinal, baseada no prono-

me relativo que se repetindo como dentes 

mecânicos, em ritmo fabril, extraindo o 

sumo de tudo e todos, ou seja, convertendo 

o meio social e ambiental em dividendos. É 

uma gramática de engrenagens, uma foné-

tica de timbres metálico. O vocábulo usina 

encabeça a estrofe, para reaparece apenas 

mais uma vez. e nem precisaria, afinal, a 

própria vila, enquanto organização social 

e política, pertence à usina. seu poder de 

moer trabalhadores segue eloquente no 

verbo mastigar e seu substantivo gente, 

empregados sete vezes cada. esta é a or-

dem das coisas denunciadas, numa senten-

ça direta: a usina (sujeito) mastiga (verbo de 

ação) a gente (objeto). O espaço politico, 

os atores humanos, os recursos naturais, 

tudo é objetificado pela usina, proprietária 

da vida e morte, das terras e águas. a usina 

é o único sujeito, em maiúsculo, que avulta.

[32]

Na vila da Usina

é que fui descobrir a gente

que as canas expulsaram

das ribanceiras e vazantes;

e que essa gente mesma

na boca da Usina são os dentes

que mastigam a cana

que a mastigou enquanto gente;

que mastigam a cana

que mastigou anteriormente

as moendas dos engenhos

que mastigavam antes outra gente;

que nessa gente mesma,

nos dentes fracos que ela arrenda,

as moendas estrangeiras

sua força melhor assentam.

(Melo neto, 1994b, p. 15)

Celso furtado (1920-2004) talvez ouvis-

se o poema enquanto gestava a superinten-

dência de Desenvolvimento do Nordeste 

(sUDeNe), que ajudou a fundar em 1959, 

ou durante a redação da Formação econô-

mica do Brasil (1959), ali onde quase traduz 

o Rio em idioma técnico: “a decadência da 

região nordestina é um fenômeno secular, 

muito anterior ao processo de industrializa-

ção do sul do Brasil. a causa básica daquela 

decadência está na incapacidade do sistema 

para superar as formas de produção e uti-

lização dos recursos estruturados na época 

colonial” (2007, p. 333). e depois de acusar 

a devastação colonial, o que espera o Rio? 

O que sobra desse espólio, para além da lín-

gua e tradição literária que o poeta cultiva? 

O que pode brotar desse sistema canavieiro 

colapsado que, para Cristina Henrique da 

Costa, João Cabral faz “mais competente 

em perder identidades” (2014, p. 354) do 

que em projetar utopias? se estivesse numa 

assembleia decisória, fazendo uso do dis-

curso deliberativo, o Rio-conselheiro decidi-

ria cuidar do povo do andar de baixo, do 

povo de choro invisível ao andar de cima, 

que, sem tinta nacionalista ou heroica, tem 

a cor barrenta de rio, leva o rio embebido 

em seu corpo, deságua suas mágoas e fezes 

no rio, purifica suas dores nesse rio que vai 

deitar tudo no mesmo mar que trouxe as 

caravelas. Cabral parece projetar o futuro 

no povo, o açúcar mais refinado, porque 

mais trabalhado em todo processo colonial. 

se o Capibaribe é a água que abastece, o 

povo é o sangue que pode dar corpo eco-

nômico e cultural a Pernambuco. eis a pro-

sopopeia fatal: recursos naturais e humanos 

são sempre a mesma usina de dividendos 

para uns poucos.
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[55]

a gente da cidade

que há no avesso do Recife

tem em mim um amigo,

seu companheiro mais íntimo.

Vivo com esta gente,

entro-lhes pela cozinha;

como bicho de casa

penetro nas camarinhas.

as vilas que passei

sempre abracei como amigo;

desta vila de lama

é que sou mais do que amigo:

sou o amante, que abraça

com corpo mais confundido;

sou amante, com ela

leito de lama divido.

(Melo neto, 1994b, p. 24)

a defesa desse povo à mercê foi advo-

gada, em 1955, pela Compadecida (Nossa 

senhora), personagem de ariano suassuna 

(1927-2014). Para livrar João Grilo da dana-

ção, Maria argumenta a seu filho Manuel 

(Jesus) que a miséria, verdadeira indústria de 

medos, destruiria qualquer projeto de inte-

gridade na terra e de salvação no céu. “João 

foi um pobre como nós, meu filho. Teve de 

suportar as maiores dificuldades, numa ter-

ra seca e pobre como a nossa” (1971, p. 

184). suassuna e Cabral viram o retrato que 

Josué Castro (1908-1973) tirou da questão 

em Geografia da Fome (1946). falta d’água 

no interior, acesso ao leito poluído do Capi-

baribe, assim o pobre toca a vida de lado, 

condenado ao subdesenvolvimento nesse 

“trágico ciclo do caranguejo”. Nos mangues 

do rio surge a “cidade de mocambos que 

cresce em seguida a cada seca com os novos 

casebres levantados no charco por levas de 

retirantes. a maior parte dos que descem do 

sertão acossados pelo flagelo aí fica vivendo 

uma vida de inadaptados e vencidos, num 

regime de carência que é uma continuação 

do martírio, da fome no sertão” (1984, p. 

249). imagens que calaram à época e, dé-

cadas depois, ainda seriam contemporâneas 

nas canções de francisco de assis frança 

(Chico science, 1966-1997), um dos líderes 

do movimento Manguebeat: “Recife, cidade 

do mangue / Onde a lama é a insurreição / 

Onde estão os homens caranguejos” (“an-

tene-se”, 1994). É o Capibaribe também de 

Cabral, um rio-oleiro que em seu redemoi-

nho de água, lama e esgoto fabrica uma 

gente ambivalente, isto é, forte para a sobre-

vivência individual, e brava para as revoltas 

que marcaram a história pernambucana.

O topos da via dolorosa, afinal, é da tra-

dição cristã, em textos canônicos ou não. 

sem a análise social moderna, o Auto da 

Barca do Purgatório (1518), de Gil Vicen-

te (1465-1536), apresenta o cenário em 

que, depois da morte, aqueles que, salvos 

da Barca do inferno, e ainda impuros para 

tomar a Barca da Glória, tem de remir seus 

erros andando à margem de uma ribeira. 

Na comitiva de pecadores, justamente à 

beira rio que também pode ser beira mar, 

vai o Lavrador que alega já ter saldado as 

faltas em vida, pois produziu o alimento “a 

tiranos – pacientes / que a unhas e a dentes 

/ nos tem as almas roídas”. Trabalhadores 

da terra, prossegue, “nós somos vida das 

gentes / e morte de nossas vidas”, afinal, 

esfalfados na labuta de nutrir a pátria, são 

mal recompensados. ao agricultor falta-

ria até ocasião para pecar, pois “não tem 

tempo nem lugar / nem somente d’alimpar 

/ as gotas do seu suor” (1974, pp. 93-94). 

Já a Lavradora faceira, tentada pelo Diabo 

que a quer embarcar ao inferno, compara 

as fossas de Lúcifer ao Brasil: “e marinhei-

ro sodes vós? / Ora assim me salve Deus / 
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e me livre do Brasil” (1974, p. 99). O uso 

do termo “brasil” é agudo, remete, para 

além do vermelho da brasa, tanto ao fogo 

eterno, quanto à terra recém empossada na 

região tórrida do globo, para onde viciosos 

podiam vir penar seus malfeitos. Na épica, o 

Brasil é palco bárbaro para feitos heroicos e 

civilizatórios do homem nobre. Na comédia, 

é terra da gente condenada à ações vis, do 

povo baixo ou vilão, sinônimo de bandido e 

do rústico morador da vila, oposta à cidade 

civilizada, sede política e da cúria católica. 

Um dos anjos de Gil Vicente define o Pur-

gatório como local, semelhante ao Rio de 

Cabral, para padecimento de culpas, pas-

saporte para o Paraíso: “purga ao longo da 

ribeira / segura de danação, / terás angústia 

e paixão, / e tormento em gran maneira” 

(1974, p. 104). Nessa alegoria renascentis-

ta, no plano post mortem, o fluxo de água 

serve à limpeza das almas. Já na terra re-

presentada por Cabral, o rio é a possibili-

dade de subsistência, ele mesmo sob risco 

de secar, condenando à fome a polução do 

campo. Rejeitos humanos das usinas, invisí-

veis ao estado, eles rumam à própria sorte, 

pedindo a Deus que a água não falte.

Na poesia brasileira do século xx, existe 

um experimento comparável, embora mais 

ligeiro, ao de João Cabral. Os versos de “O 

Tietê” (1906), do esquecido Batista Cepe-

los (1872-1915), também apresentam uma 

prosopopeia envolvendo fluxo de água, mas 

em discurso indireto. Vale lembrar aqui, ali-

ás, que com O rio, Cabral recebeu o Prê-

mio José anchieta do iV Centenário de são 

Paulo. Menos narrativo que O rio pernam-

bucano, o poema paulista apresenta um 

Tietê “cofiando lentamente a barba de cem 

anos”, enquanto conta a história da cida-

de que o padre anchieta ajudou a fundar. 

Do mesmo modo disfórico, o Tietê teme 

se transformar num grande esgoto enca-

nado já no começo do século xx, o que, 

em parte, seria a realidade do Capibaribe 

cinquenta anos depois. Mitificado pelo pa-

triotismo paulista como sucessor do nauta 

português, o bandeirante usou o Tietê para 

conquistar o sertão, o mar verde. em paga, 

o rio do sudeste recebeu a asfixia pela urba-

nização desenfreada e predatória, por isso 

seu canto em tom de confissão derradeira, 

como fosse um Velho do Restelo caipira. O 

destino turvo do Tietê é corrente, mas não 

consegue levar para longe a memória que, 

pesada, também é de um povo.

[8]

Meu ingênuo Tietê! O progresso o apavora!

Por toda a parte vê traves e encanamento,

e, por isso, a tremer, todo nervoso, implora

Que lhe não vão tapar o azul do firmamento!

(CePelos, 1911, p. 50)

Vem de longe, portanto, a crítica à pre-

dação dos rios brasileiros por agricultura, 

mineração, industrialização ou urbanização. 

João Cabral compõe O rio movendo as co-

lunas da oratória, ou seja, os recursos narra-

tivos e argumentativos estilizados na escrita 

para declamação e/ou leitura vocalizada. O 

que não se confunde com oralidade, quando 

o poeta compõe de ouvindo para ouvido, da 

fala para fala, quase de improviso (Ver Mar-

Ques, 2018a; 2018b). Primeiro, o gênero re-

lação de viagem exploratória fornece a grade 

narrativa ao poema, notadamente o sentido 

de trajetória linear entrecortado por marcos 

significativos, uma mini-odisseia fluvial. De-

pois, o uso da prosopopeia épica confere 

dramaticidade e convicção argumentativa ao 

narrador inanimado que, invertendo a nor-

ma clássica, canta a catástrofe colonial. este 
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Rio peregrino nasce num inferno de “terra 

devastada” (Para uma súmula dessa tópica 

medieval em modernos como Cabral, sterzi, 

2014, pp. 103-104) pelo Diabo do cobiça, 

sítio de “gaviões, urubus, plantas bravas” 

e gentes “como bichos com sede” (1994b, 

pp. 4-5). e chega ao Purgatório do Recife, 

“cidade anfíbia (...) entre água e terra inde-

cisa” (1994b, p. 22), na encruzilhada entre a 

salvação no mar e a perdição no sertão. sem 

a fé de Dante alighieri (1265-1321) na Di-

vina Comédia (1321), outro modelo de nar-

rativa ambulante, João Cabral separa-se do 

Rio prestes a entrar no oceano, que receberá 

choro e esperança do povo. está desfeita a 

prosopopeia. Não acreditando em Glória ou 

Paraíso, o poeta refuga a navegação em alto 

mar, que se abre quase como figuração do 

céu, deixando apenas “esta relação / tecida 

em grosso tear” (1994b, p. 26). No infer-

no dantesco, há rios ferventes de lágrimas 

e cortejos de danados, como no sertão. No 

Purgatório, o rio Lete (de léthês, o esqueci-

mento grego) termina de purgar os pecados 

dos penitentes em romaria ao Paraíso. Mas 

O rio aqui não corre para apagar o legado 

da desgraça colonial, prefere “não esque-

cer” (alethés), desvelando o passado que fez 

água, a verdade anti-épica.

III.
Vejamos agora o afluente popular, para 

além da adjetivação prosaico, oral ou fol-

clórico despejada n’O rio nem sempre para 

analisar uma de suas engenhosidades. Co-

meçando pela versificação, na minha leitura, 

João Cabral parte do estilo épico, quanto à 

estrofação e ao tom sentencioso, desman-

chando a solenidade num verso usado an-

tes como compasso, dentro do qual opera a 

língua culta, quanto ao uso fonético e gra-

matical, e prosaica, quanto ao apreço pelo 

ritmo e entonação da fala brasileira. O es-

tilo camoniano e a celebração dos varões 

lusitanos, presentes na Prosopopeia de 

Bento Teixeira, são refundidos, assim como 

os efeitos positivos da empresa colonial. Do 

ponto de vista horizontal ou da elocução, a 

epopeia clássica preza pelo sublime, isto é, a 

expressão incomum para imitar ações extra-

ordinárias, como fundar uma polis no litoral 

virgem da américa do sul. a frase heroica 

busca o sentencioso e o gnômico. segundo 

João adolfo Hansen, “a sentença (...) é um 

axioma moral e instrutivo; sua finalidade é 

o docere, o útil, exortando o destinatário a 

algo ou dissuadindo-o de algo. Quando con-

densada, a sentença é chamada de gnome” 

(2008, p. 83). Do ponto de vista vertical ou 

lógico, é preciso entender, neste modelo, a 

unidade rítmica, sintática e semântica da oi-

tava rima, composta de oito heroicos num 

esquema fixo de rimas (abababcc). a estro-

fe divide-se, assim, em duas quadras, sen-

do que a segunda reserva ao dístico final a 

conclusão do raciocínio, não raro com chave 

de ouro. O curso épico transcorre num enca-

deamento de pequenos raciocínios, os quais, 

como nos parágrafos de um sermão, suce-

dem-se para convencer leitores ou ouvintes 

sobre a matéria tratada.

XXXV

Ó sorte tão cruel, como mudável,

Por que usurpas aos bons o seu direito?

escolhes sempre o mais abominável,

Reprovas e abominas o perfeito;

O menos digno fazes agradável,

O agradável mais, menos aceito.

Ó frágil, inconstante, quebradiça,

Roubadora dos bens e da justiça!

(teixeira, 2008, p. 134)
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essa oitava trata de um tema amplo, a 

Justiça que, racionalmente produzida pelo 

homem e encontrada em Deus, é o tempo 

todo testada pela sorte, pelo acaso, pelo 

irracional, ou seja, pelos domínios do De-

mônio. O conflito entre os opostos justiça/

sorte é induzido em favor da primeira. axio-

maticamente, a sorte é má (“cruel”), muito 

embora passageira (“mudável”). Mesmo 

quando a sorte gaba-se primeiro, ao fim e 

ao cabo, a justiça é feita, desde que sob a 

vontade e os designíos de Nosso senhor. 

O raciocínio é montado mental e grafica-

mente, a estrofe abre com a palavra sorte, 

que vai se dissolvendo, inclusive através de 

seus atributos vis que se sucedem (“cruel”, 

“usurpas”, “abominas” ou “inconstante”), 

até se dobrar à justiça, desfecho da lição. 

Há estrofes de O rio que operam como o 

desmantelo calculado, tanto rítmico quanto 

ideológico, de oitavas à la Prosopopeia. as 

estrofes do poema de Cabral têm dezesseis 

versos que funcionam como a oitava clás-

sica estropiada. Não há sistema de rimas 

regular, embora busque-se semelhança so-

nora em versos pares, nem a metrificação 

é rígida. Mas cada dupla de versos ocorre 

mais ou menos dentro de um mesmo inter-

valo entoativo, desde que manipuladas as 

velocidades de leitura, semelhante ao do 

hendecassílabo heroico, para usar a termi-

nologia da época: [ _ _ _ _ _ ‹ _ _ _ ‹ (_) ].

[29]

Vira usinas comer

as terras que iam encontrando;

com grandes canaviais

todas as várzeas ocupando.

O canavial é a boca

com que primeiro vão devorando

matas e capoeiras,

pastos e cercados;

com que devoram a terra

onde um homem plantou seu roçado;

depois os poucos metros

onde ele plantou sua casa;

depois o pouco espaço

de que precisa um homem sentado;

depois os sete palmos

onde ele vai ser enterrado.

(Melo neto, 1994b, p. 14)

O tempo de pronunciar “Ó sorte tão 

cruel como mudável” equipara-se ao de en-

toar “Vira usinas comer / as terras que iam 

encontrando”. se cada uma dessas seções 

da estrofe cabralina, sempre marcada pela 

pontuação gráfica, for entendida como 

“compasso de tempo” mais ou menos re-

gular, como na formulação de edward sapir 

(ver 1961), temos uma estofe de oito, na 

entonação, e de dezesseis no registro escri-

to. evidente que João Cabral, mais que Ben-

to Teixeira, obrigado a encadear o mesmo 

número de sílabas métricas no heroico, con-

ta com variações de andamento oral, cujos 

ciclos rítmicos preferem o paralelismo por 

semelhança à simetria exata. Ou seja, ralen-

tamos o passo em “matas e capoeiras / pas-

tos e cercados”, e aceleramos em “com que 

devoram a terra / onde um homem plantou 

seu roçado”. essa “fisicalidade da frase, na 

percepção de Luiz Costa Lima, reponta ao 

ser ela pronunciada”, gerando, uma espécie 

de “tom de monodia” (1968, pp. 311-312). 

Tal se confirma no modo como Cabral es-

trutura a frase sintática e visualmente, mas 

que, aos ouvidos, já é melodia da fala im-

postada para a contação da história líquida. 

O andamento do heroico épico está afinado 

à oratória do homem discreto, cujo decoro 

exige a entonação equilibrada do barítono 

ou tenor, sem saltos para o agudo ou grave, 

sem atropelos ou pausas constrangedoras 
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no fraseado. O rio não é decoroso, seu flu-

xo é cheio de corredeiras e remansos, sua 

fala é calma na constatação do passado e 

urgente na resolução presente. O que torna 

possível essa ondulação de ritmos, tons e al-

turas é o manejo dos compassos de tempo. 

Por exemplo, o verso “ó frágil, inconstan-

te, quebradiça”, pede a pronúncia solene, 

do conselheiro da polis que eleva o tom de 

voz sempre na sexta e décima sílabas mé-

tricas do heroico. Já a sentença “com que 

devoram a terra / onde um homem plantou 

seus roçado”, solicita agilidade, produzindo 

o efeito de mastigação, da gana por mais 

ganhos, do cidadão devorado pela lógica 

econômica, que ele mal tem tempo de en-

tender para se defender.

Como a regra geral do poema exige a 

leitura de versos aos pares, o efeito lem-

bra o de uma copla de arte mayor estro-

piada. explorando o João Cabral leitor de 

Gonzalo de Berceo (1197-1264), poeta 

castelhano que fornece a epígrafe para  

O rio, susana Vernieri (1999, pp. 142-162; 

2002, pp. 43-47) sintetiza comentários de 

diversos estudiosos brasileiros e espanhóis 

sobre esse ponto, procurando as raízes me-

dievais do estilo épico do poema. isso lhe 

rende uma rica interpretação, diferente e, 

até certo ponto, complementar à que pro-

ponho. em termos lógicos, a estrofe de 

Cabral, emparelhada a de Teixeira, também 

raciocina em funil, partindo da usina, boca 

enorme a consumir recurso naturais (“ter-

ras”), econômicos (“roçados”) e humanos 

(“homens”), para terminar na cova, destino 

certo de qualquer vivente, do acionista da 

usina ao roceiro arrendado, passando pelo 

sem-terra. a boca coletiva devora os vivos, 

já a individual colhe o cadáver inútil aos pla-

nos econômicos. a usina, como empreendi-

mento, é a atualização da empresa colonial. 

Tamanha fome, desejosa de incontáveis 

recursos, como que amplifica a pulsão de 

morte freudiana, esse rio da vida correndo 

sempre para o fim. em Bento Teixeira, a jus-

tiça está ligada a guerra justa contra os não 

cristãos, por isso é injusto perder D. sebas-

tião (“Maravilha fatal da nossa idade”, na 

dedicatória de Camões, 1980, p. 77) para 

o mouro ímpio; por isso é justo possuir o 

território fértil de Pernambuco, submeter 

as gentes originárias e ignóbeis, desde que 

para encarecimento de Portugal.

em João Cabral, ao contrário, não é jus-

to a usina acumular propriedades materiais 

(“matas e capoeiras”, em estado virgem) e 

culturais (“pastos e cercados”, em estágio 

de cultivo), à custa do trabalhador, cujo di-

reito de posse só chega à sepultura. “É a 

parte que te cabe / deste latifúndio” (Melo 

neto, 1994b, p. 42), diz o bordão de Morte 

Vira usinas comer as terras que iam encontrando;

com grandes canaviais todas as várzeas ocupando.

O canavial é a boca com que primeiro vão devorando

matas e capoeiras, pastos e cercados;

com que devoram a terra onde um homem plantou seu roçado;

depois os poucos metros onde ele plantou sua casa;

depois o pouco espaço de que precisa um homem sentado;

depois os sete palmos onde ele vai ser enterrado.

Ó sorte tão cruel, como mudável,

Por que usurpas aos bons o seu direito?

escolhes sempre o mais abominável,

Reprovas e abominas o perfeito;

O menos digno fazes agradável,

O agradável mais, menos aceito.

Ó frágil, inconstante, quebradiça,

Roubadora dos bens e da justiça!
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e vida severina, popularizado na canção 

(1966) de francisco Buarque de Hollanda 

(1944-). eis a sentença do sertanejo que Ca-

bral desenha, inclusive, encadeando quatro 

quadras, que são os períodos da estrofe de 

dezesseis versos. a quadra ou trova tem a 

preferencia do vocalista oral, pela fluência 

da redondilha e, sobretudo, pela capacida-

de de sintetizar um raciocínio circular, que 

cabe num piscar de olhos e não foge aos 

ouvidos. segundo antonio Carlos secchin, 

é com O rio que “o poeta passou obsessi-

vamente a trabalhar com a quadra” (2018. 

p. 275). esse abismo entre a usina, topo da 

cadeia socioeconômica, e o homem depre-

ciado, feito cadáver antecipado, está mi-

metizado na própria estrofe, iniciada com 

a usina e concluída na cova. É a lição d’O 

rio, só possível num tempo que almeja, na 

garantia dos direitos básicos universais, a 

justiça social. essas águas, ainda que explo-

radas, já não correm para a manutenção e 

naturalização do corpo místico do império 

português.

se a corrosão da oitava rima épica cor-

responde ao exaurimento do projeto co-

lonial em Pernambuco, também o estilo 

sublime que o justificaria colapsa. assim, 

corre uma prosa dentro de cada compas-

so de tempo, não no sentido ordinário em-

pregado por Haroldo de Campos, como 

“informação semântica” ou “categoria 

documentária” (2006, pp. 83-84), numa 

oposição entre forma poética e conteúdo 

de romance ou jornal. Mas no sentido pre-

ciso que ele próprio destaca, embora não 

o demostre, ao frisar que, n’O rio, haveria 

uma “toada deliberadamente monótona 

e iterativa”, a serviço de “seu cortejo con-

trastante de grandezas e misérias” (2006, 

p. 84). É a ideia de que Cabral calcula o 

fluxo vocal que se repete num certo ritmo. 

De fato, prosa também significa fala – daí a 

expressão “dedo de prosa” como sinônima 

de conversa – e, portanto, tem elaboração 

rítmica e musical, mesmo quando monóto-

na, termo que, aliás, não é contrário à me-

lodia, e sim à polifonia. Ou seja, a voz do 

Rio é monódica porque corre sem coro, mas 

serpenteia pelas alturas do entonação nor-

mal. Tal concepção larga de verso é intuída 

numa série que o poeta Joaquim Cardozo 

(1897-1978) dedicou, dentro outros, para 

Oscar Niemeyer (1907-2012) e João Cabral 

de Melo Neto, que por sua vez, menciona 

Cardozo na estrofe 52 de O rio e para quem 

dedica o Cão sem plumas. em “arquitetu-

ra Nascente & Permanente” (Signo estrela-

do, 1960), o engenheiro calculista de uma 

Brasília recém-construída, considera o ver-

so como “intervalo aberto” para variações 

sobre a redondilha maior, e para a disposi-

ção geométrica de “zonas de rimas”, que é 

quando a rima liberta-se do final do verso 

e se espalha no poema, desenhando linhas 

e figuras gráfico-sonoras, tais como diago-

nais ou triângulos (1979, p. 100).

Numa análise linguística, a sentença é 

a estrutura mínima de abordagem. assim 

como para a retórica é uma máxima moral, 

para os estudos linguísticos, segundo Luiz 

Carlos Cagliari, “uma sentença é uma uni-

dade sintática e semântica, carreando pa-

lavras com funções sintáticas prosódicas”. 

Nesse intervalo de eventos, por assim dizer, 

falantes e ouvintes percebem “blocos rítmi-

cos que montados geram a sentença, como 

se ela fosse por si mesma uma espécie de 

verso. a ‘toada’ é um ritmo gerado pela 

própria natureza do sistema de uma língua” 

(2019, p. 4). Cada língua impõe seus pa-

drões entoacionais com funções musicais e 
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significativas, quer o poeta tenha consciên-

cia ou não disso. Cada sentença, portanto, 

propõe também o que Cagliari chama de 

grupo tonal, que define, por exemplo, se 

devemos ler um verso de modo enfático, in-

terrogativo, assertivo, impaciente, enume-

rativo etc. Os intervalos entoacionais de O 

rio, funcionam, nesse sentido, como unida-

des sentenciosas mais ou menos naturais, 

sobretudo para o falante brasileiro.

Dizemos a seguinte sentença, por exem-

plo, em modo afirmativo, numa só emissão, 

repartindo os blocos silábicos em torno das 

sílabas tônicas marcantes na fala:

[Vira usinas / comer as terras / que iam 

encontrando]

Ou de modo exclamativo:

[O canavial / é a boca / com que primeiro / vão 

devorando]

Ou, ainda, de modo maquinal, à beira 

do desânimo, enumerando a desgraça:

[depois /o pouco espaço / de que precisa / um 

homem sentado]

se lermos O rio admitindo tais inter-

valos, sempre em pares de versos, quase 

não encontramos enjambements em 60 

estrofes e 960 versos (para a simbolo-

gia do quatro e seus múltiplos no poema, 

liMa, 2011, pp. 198-200). essa técnica de 

construção de versos e estrofes reaparece 

em Dois Parlamentos (1960), cujas didas-

cálias nos orientam a alterações de ritmos 

e sotaques na leitura. ao mesmo tempo 

em que João Cabral estabelece essa prosa 

com o leitor, mantém a norma culta, não se 

permitindo metaplasmos comuns à poesia 

oral ou à fala propriamente. Trata-se de um 

poeta que controla a oralidade na escrita. 

imprime-se, como bem escuta Benedito 

Nunes, a sensação de “improviso” ou “di-

tado”, a “mimese do estilo oral dos canta-

dores” (1974, pp. 79-81). Tudo é simulação 

dramática verossímil, jamais reprodução da 

expressão popular do nordeste. Praticam-se 

elisões clássicas, como [virau / sinas]. O rio 

ou severino não falam como os sertanejos 

de Patativa do assaré (1909-2002), cuja lín-

gua soaria rústica demais para o padrão cul-

to da poesia de Cabral. Nela, não se lê apó-

copes do tipo [tá] por [tal], síncopes como 

[jirmum] por [jerimum] ou epênteses como 

[despois] por [depois]. a variação de acen-

tos e sílabas dentro do compasso de tempo 

está, de fato, ligada à oralidade, mas o uso 

gramatical descende de Luís de Camões e 

Bento Teixeira. Cabral estiliza uma oralida-

de, respeitando, no fraseado, os grupos to-

nais da fala brasileira e, na argumentação, a 

impostação oratória. Denunciando o envio 

de retirantes para campos de concentração, 

a oitava do poema “Meu primero amô”, de 

Patativa, também trabalha pares de redon-

dilhas numa mesma sentença. Mas Cabral 

faz isso sem guardar o isossilabismo dos 

versos, ou seja, ele é constante na recorrên-

cia e encadeamento das seções entoativas, 

mas variável no que dispõe ali dentro. Um 

metrificador livre praticando uma espécie 

de metro liquido.

[18]

Mas porém veio despois

O ano de trinta e dois,

Não deu mio nem arroz,

Nem jirmum e nem fejão.

e o pobre do Ceará,

Que não quis se retirá

Teve que se sujeitá

Na tá de concentração.

(assaré, 2003, p. 59)
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Da versificação para a estrutura geral do 

poema, O rio passa pelas festas populares 

centradas em cortejos, ou autos que, em 

palcos ou praças ao ar livre, dramatizam ce-

nas de deslocamentos. Presentes em nosso 

calendário anual, as procissões para santos, 

os desfiles de blocos e ranchos, as repre-

sentações do nascimento ou do calvário de 

Cristo, foram descritos, desde o século xix, 

por estudiosos como Melo Moraes filho 

(1844-1919), Pereira da Costa (1851-1923) 

e silvio Romero (1851-1914). Uma tradição 

folclorista que veio impactando a vida cul-

tura do país, das politicas educacionais à 

produção literária, musical e iconográfica. 

De tão forte, foi repaginada, a partir das 

décadas de 1920 e 1930, por modernistas 

sudestinos e regionalistas nordestinos. in-

fluxos que se somam, em João Cabral, com 

as marcas, frisadas em sua fortuna crítica, 

do romancero e do teatro espanhóis, fonte 

em que também beberia “recursos formais 

(...), como a narrativa e o resgate da orali-

dade” (2019, p.142), que Gislaine Goulart 

dos santos aponta n’O rio, em textos dra-

máticos como Morte e vida severina e, so-

bretudo, em Casa de farinha (2013), objeto 

de seu trabalho.

Jamais um nacionalista engajado, João 

Cabral conhece os debates da época, tem 

notícia dos estudos às vésperas de seu “tríp-

tico do rio”, expressão tão cara a João ale-

xandre Barbosa (2005, p. 120). em 1944, 

Mario de andrade (1893-1945) divulga na 

imprensa paulista e carioca mais de dez 

artigos sobre danças dramáticas. Um ma-

terial que, somado a outros éditos ou que 

remontam a 1934, foi organizado em três 

volumes em 1982 por Oneida alvarenga. 

entre os anos de 1942 e 1944, o poeta per-

nambucano ascenso ferreira (1895-1965), 

colaborador de Mario de andrade, publica 

na revista arquivos, da Prefeitura do Reci-

fe, três ensaios, reunidos em 1986 por Ro-

berto Benjamin, sobre maracatu, presépios 

e pastoris e bumba-meu-boi. em 1952, sai 

o livro Literatura oral no Brasil, do pesqui-

sador potiguar Luís da Câmara Cascudo 

(1898-1986), onde consta um capítulo, 

gestado desde 1945, sobre “autos popu-

lares brasileiros e danças dramáticas”. essas 

fontes contemporâneas à segunda água de 

Cabral, somadas a sua memória de tais fes-

tejos e brinquedos, podem ter contribuído 

para a forma como se desenrola a narrativa 

em trajeto d’O rio, em paralelo ao molde 

erudito da relação de viagem ou da épica.

Para Mario de andrade, danças dramá-

ticas são cortejos bailados em contexto reli-

gioso cristão, mas abertos a influxos autóc-

tones e africanos. “Todos eles providos de 

maior ou menor entrecho dramático, tex-

tos, músicas e danças próprias” (1982, p. 

23). Do lado europeu, o curso dessas dan-

ças ecoaria o paganismo pré-cristão, ligado 

aos ciclos da vida, tais como nascimento e 

morte, estações do ano, efemérides mo-

nárquicas, rotinas agrícolas, festejos divina-

tórios etc. “O meio mais hábil, segundo o 

pesquisador, de que a igreja se serviu para 

destruir os cortejos e cerimônias pagãs des-

sas datas, foi convertê-las a elementos do 

próprio Cristianismo” (1982, p. 31). Proces-

so semelhante dar-se-ia na catequese dos 

nativos brasileiros, quando parte do ritmo e 

da coreografia tupiniquim, por exemplo, so-

breviveu no cururu ou na congada, matrizes 

de muita canção popular comercial do sécu-

lo xx. Para Mario de andrade, “nas nossas 

procissões a colaboração religioso-coreo-

gráfica dos indígenas foi logo permitida. 

Procissões, aliás, numerosíssimas, o que já 
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por si servia pra (sic) tradicionalizar no povo 

a técnica do brinquedo ambulatório, em 

cortejo” (1982, p. 32). O Rio de João Ca-

bral, quando fala, é consciente do cortejo 

e da coletividade que representa, como se 

fosse a própria dança a falar, numa espécie 

de prosopopeia conceitual. Desde o início, o 

Rio medita sobre seu trajeto e destino, isto 

é, o mar, e sobre o saber-se soma de outros 

cursos de água, reunião em movimento.

[7]

Os rios que eu encontro

vão seguindo comigo.

Rios são de água pouca,

em que a água sempre está por um fio.

Cortados no verão

que faz secar todos os rios.

Rios todos com nome

e que abraço como a amigos.

Uns com nome de gente,

outros com nome de bicho,

uns com nome de santo,

muitos só com apelido.

Mas todos como a gente

que por aqui tenho visto:

a gente cuja vida

se interrompe quando os rios.

(Melo neto, 1994b, p. 5)

O cortejo como congraçamento, encon-

tro apesar da apartação humana por conta 

de obrigações e interdições, é a essência 

mundana da festa. embora em data religio-

sa, o Rio, como uma festa de Dia de Reis ou 

de Carnaval, abraça os seus, independente 

de nome e origem, numa alegoria potente 

entre os sambistas, por exemplo, quando 

tratam do desfile das escolas de samba do 

Rio de Janeiro. Na canção de Paulo César 

Batista faria (Paulinho da Viola, 1942-), a 

voz sente o coração apertado ao ver a Por-

tela, entidade coletiva, passar. a festa vai 

pelas ruas num chamamento social que su-

pera o indivíduo. Canta-se: “foi um rio que 

passou na minha vida / e meu coração se 

deixou levar” (1970). em João Cabral, cada 

fio de água corre para o Capibaribe, em si 

já resultado de outros muitos córregos. Do 

lado coletivo, Cabral conta que “rios todos 

com nome / e que abraço como a amigos”. 

em ambos, a irmandade é sagrada, e ainda 

que mundanizada segue a lei de Jesus: “isto 

vos mando: que vos ameis uns aos outros” 

(João, 15:17). as águas desses rios, de outro 

modo, representam a mitigação das injusti-

ças cotidianas pelos encontros, abençoados 

por entidades não necessariamente cristãs. 

Mesmo o protesto do povo, não raro repri-

mido ao se aglomerar em dia normal, cos-

tuma fluir em passeata, transfigurada por 

Geraldo Vandré (1935-), em versos de seis 

sílabas dísticos, tão caros a João Cabral, de 

“Para não dizer que não falei das flores”: 

“Caminhando e cantando / e seguindo a 

canção / somos todos iguais / Braços dados 

ou não” (1968).

Nem todo cortejo é congraçamento 

festivo. Comunidades cristãs percorrem 

as ruas em gesto de contrição, como na 

sexta-feira santa, celebrando o Calvário 

e Morte do filho de Maria, ou no Corpus 

Christi, louvando a eucaristia do Redentor. 

além do calendário previsto, há procissões 

de casórios e sepultamentos, ritualizando 

passagens sacramentais da vivência cató-

lica. Mais do que hoje, os velórios realiza-

vam-se na casa dos falecidos, que depois 

eram conduzidos em comitiva fúnebre ao 

cemitério. eventos que alteravam o ritmo 

utilitário das cidades, mesmo quando dei-

xavam de ser conduzidos a pé e a cavalo 

para transcorrerem em carreatas. são cor-

tejos graves, de silêncio entrecortado por 
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lamentações lacrimosas. No ponto em que 

cruza o Recife, o Capiberibe sublinha esse 

contra-ritmo, como se fosse a procissão 

que paralisa o comércio, impondo a refle-

xão sobre a finitude da vida. O Rio corta a 

urbe pesado, carregado de lama e tristeza, 

afinal leva “também a dor desse homem / 

que me impõe essa passada de doença”. 

Tais cortejos frequentaram o imaginário 

dos nossos poetas, num tempo em que a 

morte era uma questão antes religiosa que 

sanitária. O rio figura, ainda, como depo-

sitário de dores amorosas, desaguadouro 

de lágrimas individuais que, despejadas em 

peregrinações solitárias, reúnem-se no so-

frimento geral dos apaixonados. a moda 

de viola “Rio de Lágrimas” (1972), de João 

Dias Nunes (Tião Carreiro, 1934-1993), Mi-

guel Lopes Rodrigues (Piraci, 1917-1974)  

e Lourival dos santos (1917-1997), dispõe 

no centro da ação o curso d’água: “O rio 

de Piracicaba / Vai jogar água pra fora / 

Quando chegar a água / Dos olhos de al-

guém que chora”. Registram-se, mesmo, 

procissões embarcadas, folias fluviais. Ca-

piberibe e Piracicaba, rios de nomes indí-

genas, funcionam como filtros purificado-

res de suas cidades, como escreve Gaston 

Bachelard. O Rio, nesse sentido, “será um 

espécie de mosteiro material que orará 

sem cessar na intimidade e na permanên-

cia de sua única substância” (2002, pp. 

155-156), isto é, a água como produto 

químico para higiene consciente e, prin-

cipalmente, como produto simbólico para 

purificação inconsciente.

[51]

Rio lento de várzea

vou agora ainda mais lento,

que agora minhas águas

de tanta lama me pesam.

Vou agora tão lento,

porque é pesado o que carrego:

carregado de ilhas

recolhidas enquanto desço;

de ilhas de terra preta,

imagem do homem aqui de perto

e do homem que encontrei

no meu comprido trajeto

(também a dor desse homem

me impõe essa passada de doença,

arrastada, de lama,

e assim cuidadosa e atenta).

(Melo neto, 1994b, p. 23)

Vicente de Carvalho (1866-1924), na 

elegia “Pequenino morto” (Poemas e can-

ções, 1908), narra a procissão cruzando o 

cemitério para enterrar a criança, lembran-

do que há “tanta boca aberta de famintas 

valas” (1917, p. 12) a cobiçar os viventes, 

numa imagem algo cabralina. Oswald an-

drade (1890-1954), em “a Procissão” (Pau-

-brasil, 1925), flagra a tensão entre tempo 

religioso e business time na cidade grande 

em vias de acabar com seus rios e corte-

jos espirituais, que atrapalham o trânsito: 

“Os chofers ficam zangados / Porque pre-

cisam estacar diante da pequena procis-

são / Mas tiram os bonés e rezam” (1981,  

p. 119). Manuel Bandeira (1886-1968), em 

“Momento num Café” (Estrela da Manhã, 

1936), vê que mesmo o gesto de contrição 

da maioria, diante do morto que vai levado, 

ganha pouca piedade do cidadão: “Quan-

do o enterro passou / Os homens que se 

achavam no café / Tiraram o chapéu maqui-

nalmente” (1998, p. 155). O alerta cristão 

sobre vaidade, toda essa indiferença ante o 

fim certo, João Cabral, além de fazer severi-

no experimentar, amplifica no Rio que passa 

lúgubre, anunciando o aviso da morte fatal.



138  •  Pedro marques

O Capibaribe atravessa a cidade lavando 

o espólio colonial, a exploração de terras e 

corpos passados, espelhando o presente mi-

serável da população que vive e chora a suas 

margens. aponta, todavia, para um futuro 

que contemple os necessitados. Para o poe-

ta, o rio-procissão de despossuídos um dia 

terá paz, ainda que na Utopia social ou na 

Cidade de Deus: “a um rio sempre espera 

/ um mais vasto e ancho mar” (1994b, p. 

26). O próprio bumba-meu-boi, como corte-

jo, canta, representa e dança algo ideal, no 

caso, a ressurreição. ali, o bicho é morto à 

flecha, sendo depois reanimado pela força 

da ciência (a injeção receitada pelo Doutor) 

e, sobretudo, do canto/oração das Cantadei-

ras, conforme a recolha de ascenso ferreira: 

“alevanta boi / De meu coração! / sai dessa 

maiada / Ou Maninha! / Vai pra teu sertão!” 

(1986, p. 145.). Lotado de dores humanas 

e detritos poluentes, portando o espírito do 

Pernambuco popular, o Rio escorre pregan-

do à cidade a igualdade entre os homens e 

o equilibro com o meio. Talvez a Nova Lusi-

tânia não será imperial, há de ser colorida e 

comunitária como a festa do boi.

a esperança toca Mario de andrade que, 

na longa “a Meditação sobre o Tietê” (Lira 

paulistana, 1945), entoa em tom elegíaco: 

“Nas tuas águas eu contemplo o Boi Paciên-

cia” (1983, p. 310). Poetas que, no fundo, 

acreditavam no poder transformador da poe-

sia. Dos poucos contemporâneos embebidos 

nessa segunda água de João Cabral, Érico 

Nogueira (1979-), em “farra do boi” (Poe-

sia bovina, 2014), mistura auto e procissão 

em plena avenida Paulista. ali, um novo Jó, 

traído pela vaidade consumista, dialoga com 

as figuras típicas de juiz, padre, patricinha, 

populares e a dupla de cantadores caipira-

-sertanejos. O tablado vira cortejo quando 

despenca um temporal, obrigando o “ar-

rastão” multissocial a buscar uma marquise. 

Mas o trânsito, que em Oswald guardava 

algum respeito religioso, estoura a aglome-

ração popular: “e a cegê no vermelho do 

nada – tum, / deu no meio do cara corren-

do, e voaram, / cada um descrevendo a sua 

parábola, / o da moto e o tonto”. forma-se 

um rio de “sangue / com a água da chuva 

e aquele chorume / mais visguento e preto 

tão tão de são Paulo / meio que untavam o 

cara”. a vitória da Morte não será revertida 

nem consagrada, para o corpo do Boi-Jó, ho-

mem virado mendigo, apenas o carro da am-

bulância, o trânsito aqui devora o cristão: “e 

a sirene cantou ‘adeus, / já vai tarde’” (2014,  

pp. 69-70).

O Rio tem eloquência de pregador e 

audácia de político, assim como frei Cane-

ca, de quem o povo murmura, no Auto do 

frade (1984): “– Receiam que faça falando 

/ desta procissão um comício” (1994b, p, 

94). O rio, de fato, pode ser o comício poé-

tico que cruza a ordem injusta da polis. “O 

movimento do texto, como afirma alfredo 

Bosi sobre o auto a Caneca, retardado pelo 

ritmo processional, quase verso quase pro-

sa, ganha em gravidade o que perde em 

lepidez” (2003, p. 147). O Rio, ainda, é o 

coletivo que solicita a palavra, demanda seu 

direito à fala. No poema “Rios sem discur-

so”, de A Educação pela pedra (1966), João 

Cabral escreve: “salvo a grandiloquência de 

uma cheia / lhe impondo interina outra lin-

guagem, / um rio precisa de muita água em 

fios / para que todos os poços se enfrasem” 

(1994a, p. 351). O Rio é uma procissão de 

frases em multidão que performam um tex-

to corrente. Tal cortejo, que ocorre nos fes-

tejos pelas ruas, surge figurado em tablados 

de autos populares. Veja-se a Marujada ou 
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a Chegança de Marujos, que, apresenta-

da na época do Natal, tem como pano de 

fundo as conquistas marítimas lusas e suas 

guerras contra os mouros. em certo senti-

do, é o tema da epopeia camoniana, mas 

realizado como performance músico-poéti-

co-coreográfica, pouco ou nada dependen-

te da mensagem escrita, pois não precisa se 

repetir idêntica sempre que se reapresente. 

Numa das jornadas da Marujada, encena-

-se a “Nau Catarineta”. incorporado às 

tradições de outros países que se lançaram 

à cobiça de novos mundos, esse romance 

condensa as agruras da aventura náutica. 

Para Câmara Cascudo, o motivo “nau per-

dida, fome, antropofagismo, modificação, 

término feliz, é um tema geral no ciclo dos 

descobrimentos” (2006, p. 413). Os ato-

res sobem ao palco numa barca cenográ-

fica, vão contar e cantar, em solo e coro, 

a saga da navio à deriva, seus tripulantes 

entregues à fome e tentados pelo Diabo na 

hora da morte. a situação limite não está 

longe do desespero humano narrado pelo 

Rio. Dentro da embarcação, que leva gente 

nobre de Portugal, há riquezas usadas para 

barganhar a vida. Mas o inimigo não acei-

ta filha bonita nem ouro, quer somente as  

almas dos homens e a própria nau, que, por 

sua vez, é a própria alma do domínio marí-

timo português.

[7]

– eu não quero vossas filhas,

e nem vós haveis de dar!

Quero a Nau Catarineta, ó tão linda!

Para nela navegar;

Quero também vossa alma, ó tão linda!

Quando do corpo apartar!

a dos vossos companheiros, ó tão linda!

Para me acompanhar!

(CasCuDo, 2006, p. 412)

a poesia que fala ou se desenrola sobre a 

água pode ser chamada de barcarola, tal os 

cantos de trabalho dos gondoleiros de Vene-

za ou dos remadores do Rio são francisco. 

Como no caso da Nau Catarineta, mar e rio 

são acidentes naturais a serem vencidos por 

um enorme esforço. Leitores ou ouvintes, te-

mos sempre a visão de dentro do barco, e 

não do próprio ente natural que testa a ma-

rujada. No poema de João Cabral, os sujeita-

dos à fome, que no romance chegam a roer 

couro de sapato e sortear a carne de com-

panheiros, são mostrados como excedentes 

do processo agrícola-industrial. a lida dos 

marinheiros dos séculos xVi e xVii pode ser 

recompensada com o retorno à vida cortês 

ou familiar, com o reconhecimento do hero-

ísmo de quem escapou, com a permissão do 

senhor, da hora fatal. a peleja dos trabalha-

dores de usina e engenho, no entanto, não 

lhes garante sequer a subsistência, moídos 

que são pela sanha de ganhos, verdadeiro 

Diabo do homem sertanejo, esse marujo em 

terras secas ou já repartidas.

[34]

Para trás vai ficando

a triste povoação daquela usina

onde vivem os dentes

com que a fábrica mastiga.

Dentes frágeis, de carne,

que não duram mais de um dia;

dentes são que se comem

ao mastigar para a Companhia;

de gente que, cada ano,

o tempo da safra é que vive,

que, na braça da vida,

tem marcado curto o limite.

Vi homens de bagaço

enquanto por ali discorria;

vi homens de bagaço

que morte úmida embebia.

(Melo neto, 1994b, p. 16)
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a antropofagia figurada na Nau Cata-

rineta, n’O rio vira disputa socialmente de-

sigual. a fome aqui é do trabalhador, cuja 

vida ruim e breve (“curto limite”) jamais 

chega a ser aplacada, ou pelo menos mi-

nimamente mitigada. embora seus braços 

laborem ou mastiguem para a Companhia, 

sobra para ele não mais que os restos da 

riqueza, o bagaço, o lixo de parco valor nu-

tritivo e econômico. Já a fome da usina é 

implacável, não só deglute a cana e seus di-

videndos, mas engole o próprio trabalhador 

sem o qual não haveria ganhos. Trata-se de 

uma espécie de mais-valia canibal, na medi-

da em que se consome a própria parte mo-

tora do sistema. e por que a usina continua 

um negócio viável? Porque, segundo o Rio, 

há safras e mais safras de gentes disponí-

veis, o conhecido curral de mão de obra de 

reserva, na acepção marxista, composto de 

pobres sem outra opção de vida, ainda mais 

volumosas que as de canas.

O Rio-Poeta sente compaixão pelo ho-

mem miserável, mais até que seus supostos 

semelhantes donos e acionistas da Compa-

nhia, esvaziados de todo valor cristão ou so-

lidário. aqui, o Diabo com seu tridente ou a 

Morte com sua foice não são somente dra-

matis personae, eles são a pessoa jurídica da 

Usina e do estado negligentes. Por vias eru-

ditas ou populares, eis a tragédia que João 

Cabral faz desfilar nessas páginas. ele parece 

extrapolar, para lembrar Paul Zumthor, as 

estratégias que a poesia escrita inventa para 

“integrar a seu texto o equivalente aproxi-

mado do gesto” (1997, p. 207). Todo um 

coro de vozes, tendo o rio de solista, dança 

na imaginação do leitor. É um movimentar-

-se que o espetáculo Cão sem plumas 

(2017), da Cia de Dança Deborah Colker, 

de fato conseguiu realizar diante de nossos 

olhos e ouvidos. ali, no fundo, parecem falar 

todos os Capibaribes de João Cabral, todos 

os corpos correndo como água e lama de rio, 

espaço múltiplo em que o poeta revolveu o 

homem caranguejo desfazendo-se em lágri-

mas e em pó de esperança.
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Soneto de fidelidade, 80 anos

Jeová santana
escritor e professor Titular da UNeaL – Universidade estadual de alagoas.

O ano passado, quatorze versos e 

quatro estrofes, que enfeixam 

cento e três palavras, passaram 

imunes a holofotes e homenagens, apesar 

de terem chegado a uma idade singular: 

oitenta anos. sim, há exatas oito décadas, 

mais precisamente em outubro de 1939, na 

cidade de estoril, “uma antiga freguesia no 

concelho de Cascais”, em Portugal, Vinicius 

de Moraes compôs aquele que é um dos 

seus poemas mais conhecidos, o “soneto 

de fidelidade”, inserido no Livro de sone-

tos, cuja primeira edição deu-se em 1957. 

No volume, trinta e cinco sonetos, aos quais 

seriam acrescidos mais vinte e cinco na se-

gunda edição dez anos depois.

Vale ressaltar que, para a fama do texto 

que me motivou essas linhas, contribuem 

não só a estética, mas também as inú-

meras declamações feitas pelo Poetinha, 

no palco e em disco, entremeadas com a 

música “eu sei que vou te mar”, parceria 

com Tom Jobim. Não nos esqueçamos, 

também, do auxílio valioso de outras vozes 

em diferentes cenários por onde transitam 

atores, atrizes e cantoras como Maria Be-

thânia.

Pode-se pensar que a economia espacial 

desse tipo de poema seja o principal fator 

para sua circulação, visto que ela facilita 

ser guardada nos escaninhos da memória. 

Mas não deve ser só isso. fosse assim, os 

duzentos sonetos deixados por mestre Ca-

mões seriam tão populares quanto o seu 

“amor é fogo que arde sem se ver”, que 

se faz presente na memória de muitos por 

meio da experiência escolar. Mais recente-

mente, no Brasil dos anos 1990, recebeu 

uma ajuda poderosa, principalmente entre 

os jovens, por ter sido musicado quase por 

inteiro (além de breves supressões, faltaram 

dois versos) como complemento à música 

“Monte Castelo”, da banda Legião Urbana 

(1989).

a citação a Camões não é gratuita, 

pois Vinicius de Moraes, ao pensar sobre o 

amor, põe-se em diálogo com o vate por-

tuguês, autor, como se sabe do maior poe-

ma em língua portuguesa, o portentoso Os 

Lusíadas (1572). É no poder das palavras, 

portanto, que se deve buscar a explicação 

para a permanência dos quatorze versos 

de um e do outro. Nessa pegada, vale con-

jecturar que os do poeta carioca terão a 
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mesma longevidade dos criados pelo poeta 

luso, que nos dizem tanto do alto de seus 

cinco séculos.

se Camões nos deu, até agora, uma 

definição imbatível sobre o sentimento 

que nos coloca acima da condição animal 

e, lembrando Dante, outro poeta visceral, 

“move o céu e as estrelas”, Vinicius não 

deixa por menos ao refletir e apontar a pos-

sível saída para o maior dilema dessa sen-

sação cantada em prosa e verso, visto que 

o ser que o carrega é apenas, voltando a 

Camões, um “bicho da terra tão pequeno”, 

marcado, ainda, por sua inexorável finitude.

Como é usual nessa forma poética, a pri-

meira estrofe deve apresentar uma espécie 

de “tese”. Na segunda, são postos alguns 

contrapontos para se chegar a uma sínte-

se nos tercetos. Vale notar que o eu lírico 

criado por Vinicius projeta para o futuro a 

possibilidade de se resolver o impasse para 

o qual parece não haver solução no tempo 

presente. isso se dá tanto pela presença do 

tempo futuro “serei” quanto pelos índices 

que marcam a intensidade, com os prono-

mes “tudo” e “tanto”, e a fluidez com os 

advérbios “antes” e “sempre”. Tudo fica, 

portanto, no caminho da promessa, uma 

espécie de antecipação das possíveis tenta-

ções se surgir outro “maior encanto”, con-

tra o qual a voz lírica pretende bater-se.

a projeção para o futuro também atra-

vessa a segunda estrofe, mediada pelo 

“Quero vivê-lo” e pelo “hei de espalhar”, 

acompanhada pelo desejo de valorar tan-

to o intenso quanto o ínfimo do “vão mo-

mento”. O compromisso da parceria coloca 

a vontade de conciliar os possíveis revezes 

com a vontade de superação por meio da 

arte, do “canto”. O “humano demasia-

do humano” entra em cena mediante o 

poderoso jogo de antíteses: “riso” x “pran-

to”, “pesar” x “contentamento”.

É nos tercetos que Vinicius usa toda a 

sua capacidade criativa. Utiliza-se de ex-

pedientes linguísticos que sugerem uma 

espécie de saída ou consolo para um dos 

maiores dilemas na relação amorosa. essa 

deve ser valorizada pela intensidade ou pela 

duração? Ou seja: o que pesa mais: um ca-

samento de vinte anos ou uma paixão avas-

saladora durante um Carnaval em Olinda?

a opção do poeta revela duas leituras. 

Primeiro, a constatação da brevidade da 

nossa passagem por este vale de sangue, 

suor e lágrimas, sob a qual paira, irrefreável, 

“a morte, angústia de quem vive”. segun-

do, a impossibilidade da comunhão plena, 

na medida em que, no geral, um dos pares 

partirá antes, a não ser que ambos desapa-

reçam envoltos numa mesma fatalidade ou 

por meio de pactos à la Romeu e Julieta. 

Diante disso, só lhes resta a inevitável “soli-

dão, fim de quem ama”.

a resposta a essa dúvida crucial soa não 

só como uma forma de aceitação do ine-

vitável, mas também como uma margem 

já que, na visão do poeta, é a valoração 

do agora que deve permanecer para ser-

vir de anteparo aos desvios e tensões que 

nos aguardam inevitavelmente no futuro. 

Neste, a possibilidade da solidão faz-se pre-

sente com a sutileza da referência ao amor 

como uma ação do passado: “(que tive)”. 

a presença dos parênteses aprofunda ainda 

mais a tensão, pois na linha do presente, o 

amor vive sob a marca do efêmero, “posto 

que é chama”.

além da qualidade estética, cabe uma 

nota gramatical em relação a este célebre 

“posto que é chama”, relatada por José 

Castello na biografia Vinicius de Moraes 
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– O poeta da paixão (2005, p. 109). Vini-

cius contraria dona norma culta e usa “pos-

to que” no sentido de explicação e não de 

concessão, o que lhe rendeu um puxão de 

orelha por parte de aurélio Buarque de 

Holanda. Com essa variação, segundo ele, 

Vinicius esculhambara seu dicionário. O 

poeta retruca que a inversão deveu-se a ra-

zões de métrica e som. além disso, sai-se 

de modo taxativo do embeleco com o com-

petente caçador de palavras alagoano: diz 

ser apenas “um poeta, não um gramático”. 

O interessante é que, querendo ou não, ele 

antecipou uma tendência pois, nos dias que 

correm, “posto que” é usado como “por-

que” a torto e a direito.

enfim, o importante é lembrar que o 

legado desse pequeno grande poema, em 

torno do sentimento que nos põe acima 

da precariedade da carne, não deixa de ser 

um imenso consolo. essa perspectiva fica 

ainda mais sólida quando nos lembramos, 

por exemplo, da terrível imagem que Wal-

ter Benjamin extraiu do quadro “Angelus 

Novus”, de Paul Klee, no qual, na leitura 

do filósofo, o personagem mirífico viaja de 

costas para o futuro e vê o passado como 

um “amontoado de ruínas” (2012); ou da 

canção “futuros amantes”, de Chico Buar-

que (1993), em que o amor é posto como o 

maior legado, caso a barbárie ou a natureza 

deem fim à civilização. assim, resta ao ho-

mem, enquanto estiver no tempo-espaço de 

sua única vida, apropriar-se do amor e curtir, 

“enquanto dure”, seu fulgor temporário. 

saravá, Vinicius!





C O N TO

Jabuti-Jabuticaba

marcia de Almeida
escritora, poeta e fotógrafa.

T ava ruim por aqueles lados, sabe? 

aquelas gentes com o falar muito 

calado, dizendo que não pra tudo de 

gente moça, e aquele não deste tamanho, 

pra gente, pras moças, não é? No dia queu 

fiz 18 anos, me pirei. Cheguei aqui. Mas an-

tes de chegar aqui, comi foi estrada. Ganhei 

o mundo e a vida, mas à custa de muita 

porrada. Janice sabia, sim. Janice sabia de 

tudo.

Tá na cara que foi logo comida pelo 

primeiro motorista de caminhão, e se jun-

tou com ele loguinho, até que cansou de 

viver em boleia, e se mandou. No caminho, 

arranjou logo quatro filhos, dos quais dois 

se perderam, porque a fome era tanta, que 

não deu pra acompanhar o passo e aguen-

tar o tranco. solange e Gisela ganharam a 

briga e chegaram com ela.

Tinha os dentes certinhos e claros e 

um sorriso que parecia acender as luzes de 

qualquer escuridão.

Tomava conta das minhas roupas, como 

se fossem de um rei ou duma rainha.

– Uma vez eu li um anúncio, e fui lá. 

era pra vender geladeira. Uma batalha! ser 

puta, tá tudo bem, mas bater de porta em 

porta pra vender mercadoria dos outros, 

também já era demais! perdi uns 15 quilos 

e vendi 8 geladeiras. Desisti. eu tava em são 

Paulo, naquela época. saí ali do arouche, e 

fui pra Móoca.

Todas as limonadas que eu queria, ela 

fazia.

– Botei as meninas na escola, que de 

burro o mundo já anda cheio.

Vira e mexe, pegava um livro meu na 

estante.

– Vai querer comer o que hoje, heim?

Como de hábito, não respondi. Rara-

mente tinha um desejo, uma vontade as-

sim, especial. Mas ela fazia de tudo, adivi-

nhava, e raramente errava.

eu nunca lhe perguntava muito. ia fa-

lando, conforme até onde queria contar. 

Às vezes recontava uma história, e contava 

mais um pouco. eu, quieta, muda no meu 

canto, na escuta, falando pouco de mim, 

no presente, consequência do meu passado 

– do qual eu falava muito, em histórias sol-

tas, assim, nesse meu jeito de falar olhando 

pro tempo. Nunca, também, me pergunta-

va muito. Cada qual no seu espaço, e res-

peitando o do outro.
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Cantava. Cantava demais. Tinha um ou-

vido de doido! Conseguia cantar em inglês, 

fazendo de conta. fazia o som igual ao das 

palavras, e, de longe, passava, e muito bem.

Mas curtia mesmo era angela Maria e 

Dalva de Oliveira. “Chorei pra me acabar, 

no dia da morte dela.”

Da minha morte, se negava a falar, mas 

acabei conseguindo que me prometesse 

me vestir de branco. só quanto à cremação 

é que não chegamos nunca a um acordo. 

“isso é contra Deus. Não faço, nem deixo 

ninguém fazer.”

eu falava na minha morte, só pra cha-

tear. 

Não era exemplar, não, mas sabia da 

vida. sabia que a gente só tem direito sobre 

a gente mesmo, e que mesmo assim...

– as meninas tão aí, parrudas. Ó, aca-

bou o licor. se quiser mais, me dá um di-

nheiro, queu vou lá embaixo comprar.

eu detesto licor, porque detesto bebidas 

doces. Gosto da cor, quando é de menta 

ou de qualquer outra cor que não seja a de 

água.

saía e voltava sempre com a compra e 

algum presente.

– Tou deitada. Qualquer coisa, me 

chame.

– Qualquer coisa, o que, Janice? Den-

tro de um apartamento, no décimo quarto 

andar, que qualquer coisa pode acontecer?

– Não sei. se soubesse não era qualquer 

coisa, tinha um nome. Tou lá no quarto. 

Qualquer coisa, me chame.

Raramente entrava em fossa, mas tam-

bém quando entrava, era uma tragédia. To-

dos os discos de dor de como e cotovelo 

iam pra vitrola, às vezes por dias inteiros.

Uma vez enlouqueceu, e mijou nos tran-

seuntes. foi um bode preto pra segurar, 

ainda mais porque a minha primeira (e 

talvez única) reação foi a de dar uma gar-

galhada na cara do síndico do prédio, tran-

seuntes molhados e vizinhas em polvorosa.

– eu não sei. Me deu uma coisa aqui por 

dentro, queu tive que mijar.

e eu ia dizer o quê? Quem é que já não 

teve vontade de mijar em quem passa lá 

embaixo? a gente nunca teve foi peito pra 

isso.

– sabe o que é? dizia sempre que podia, 

me lembrando. a vida é um trilho só, trem 

só de ida, não tem volta. e só quem cuida 

de você é você mesma. Tem cerveja aí na 

geladeira.

Quando tinha, tinha (e só pra ela, que 

eu detesto cerveja. Não curto muito bebida 

gelada. Gelada pra mim, só água e suco, 

fora as frias que se entra pela vida). Quan-

do não tinha, mas tinha dinheiro, dava o 

dinheiro e ela ia comprar, feliz como um dia 

em que tudo dá certo. Quando não tinha 

nem um, nem outro, dizia só que tava ruço, 

e tudo bem, ficava pra próxima.

Recados, pacotes, toques, embrulhos, 

bilhetes; podia-se deixar o que fosse, que 

Janice não relaxava. estava tudo em boas 

mãos (ótimas, aliás. Quando me coçava a 

cabeça, além do fato d’eu gostar de que me 

massageiem o cérebro e as dores, gostava 

mais ainda. era diferente).

ia ajeitando tudo com muito jeito. Cui-

dava da saúde, portanto, da beleza – dela e 

dos outros. Passei até a curtir frutas – coisa 

que nunca esteve nos meus planos. só na 

carne é que eu não cedia mesmo.

apesar de ser contra, conforme sabia 

que tinha que ser, na hora da comida tinha 

sempre aquela coleção multicolor de remé-

dios e vitaminas. Quando eu ficava horas e 

horas esparramada, olhando pras paredes 
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como se estivesse vendo um filme (como na 

verdade estava), entrava em silêncio e pu-

nha um copo de um suco natural qualquer, 

e saía.

fazia de conta que não, mas sempre 

dava uma controladinha pra saber com 

quem eu ia sair, nas minhas raras, mas cada 

dia mais frequentes, saídas. Papos de reco-

mendações, cuidados, essas coisas.

Curtia o mesmo som que eu, salvo em 

dias de fossa, conforme já disse.

– sabe o que é? e ficava contando uma 

história. Também dizia sempre que fazia 

muito gosto que eu namorasse sérgio. 

ele também fazia, só eu é que não. além 

do medo, eu não o curtia pra namorar, 

transar, ficar grudada (as pessoas sempre 

querem se confundir mais ainda, se gru-

dando nos outros). Nunca suportei ter que 

conviver 96 horas por dia com uma pessoa 

(comigo mesma, às vezes, é difícil). Cai-se 

sempre no machismo. Um quer sempre ser 

o feito, o “dono”, e até cachorro eu pre-

firo os vira-latas, os de sarjeta, sem dono, 

sem casa, sem nada. Masoquismo ou não, 

sempre preferi estar entre e com os per-

seguidos, do que entre ou com os perse-

guidores.

até meus esparsos banhos de espuma, 

ela preparava, e arrumava tudo pra mim na 

sacola, quando eu ia à sauna, uma vez por 

semana.

– Não fica muito tempo sem ir à ducha, 

não, que faz mal à saúde.

eu não resistia. ia deixando que fosse to-

mando conta de todo o barco, das contas, 

das roupas, do rango, da minha pressão. 

era mais fácil e eu tava precisando de al-

guém que me tomasse conta mesmo, aliás, 

como agora ainda estou, mas numa outra, 

talvez. Me aguentar já era um trabalho 

duro. Uma pauleira conviver com essa (ou 

aquela?) minha cabeça.

O médico me dera a. fui buscar meu 

atestado de doida liberada, e vinha feliz pra 

casa, porque Janice, afinal, ia continuar me 

cuidando.

Desci do ônibus, com o peito em festa, 

cheia de flores (rosas amarelas, que ela gos-

tava muito).

Perdi os olhos na pena de ver tanta jabu-

ticaba no chão, ploft-ploftadas pelos carros e 

pés incautos. Janice estava esbodegada uns 

metros adiante, como uma marionete sem 

dono.

Jabuticabas. Tava na época e eu gostava 

muito.





conjecturas em tom cinzento

edison Nequete
ator, diretor, cronista e jornalista.

N a sala de jantar, com todas as jane-

las fechadas, Josefina, Genoveva, 

Joaquim. Os três estão imóveis. Pe-

trificados. eternizados. Numa grande mol-

dura, foto de uma família: pai, mãe, duas 

moças, um rapaz. Penumbra. a campainha 

do telefone toca a espaços irregulares.

Parece que o telefone está tocando. 

Você não acha estranho, Genoveva, que o 

telefone esteja tocando?

Já perdi a conta do tempo em que ele se 

mantém mudo, Josefina.

falei ao doutor Castro, várias vezes, 

para ele mandar a Companhia desligar o 

nosso aparelho.

O doutor Castro é muito teimoso, Joa-

quim. Tem manias. De mês em mês, manda 

médicos para nos examinar. Como se nós 

estivéssemos doentes.

Médicos! Tantos médicos trataram de 

papai e mamãe e eles acabaram morrendo, 

sem que se soubesse de quê.

Quem teria tido a ideia de telefonar para 

cá?

Você quer mais um pouco de chá, Joa-

quim?

Chá? Mas ninguém está tornando chá! 

Você não se lembra, Josefina, que já levou 

as xícaras para a cozinha? Menina distraída...

esta campainha está me deixando ner-

vosa, Joaquim.

No mínimo há de ser um dos namorados 

de Josefina. ela já teve tantos. Nunca aten-

deu aos conselhos de nossos pais. Josefina 

tem mau instinto.

Genoveva, você deixa que eu vá atender?

Nesta casa, enquanto eu estiver viva, 

ninguém põe a mão naquele telefone.

Deixa o telefone tocar. Nem eu nem Ge-

noveva queremos que você atenda.

Você está aflita porque pensa que pode 

ser o Talarico. só podia partir dele essa 

ideia: telefonar para uma moça de família a 

essas horas da noite.

Já é noite, Joaquim?

será que você, Josefina, já perdoou o 

vexame que o Talarico Mendes a fez sofrer? 

eu não a consideraria mais minha irmã. en-

tão, você não se lembra que ele a convidou 

para o baile de gala da independência e a 

deixou num canto, assim como você está 

agora, de braços cruzados, enquanto ele se 

derretia todo com a Catu Machado?



152  •  edison Nequete

e você não queria se afastar do salão en-

quanto ele não a viesse tirar para dançar de 

novo. ah, mas papai que tinha percebido 

tudo...

Você está enganada, Genoveva. foi ma-

mãe quem percebeu. Com seus olhinhos 

muito pequenos, mamãe, num relance, dis-

tinguia o bem do mal. Mamãe chamou a 

atenção de papai e...

e foi uma sorte papai ter sido coloca-

do a par do que estava acontecendo. Uma 

de suas filhas estava sendo desfeiteada. É 

pena, Josefina, mas você nunca teve orgu-

lho. ainda queria se humilhar. Mas papai 

tomou uma atitude muito enérgica, Joa-

quim. ameaçou bater nela em pleno salão.

Homem de caráter era nosso pai.

Josefina saiu do baile chorando.

sempre achei tanta graça do choro de 

Josefina.

ela nunca entendeu que era para seu 

próprio bem que papai e mamãe eram se-

veros.

agora estou pensando, Joaquim: e se 

for da casa de nossos primos?

Menina distraída. estão todos mortos, 

Josefina.

Mas nós não fomos ao enterro. Ou fo-

mos?

Não. eram de uma raça má. eles nos de-

testavam. Papai nos avisava sempre: cuida-

do com eles. Roubavam nossos doces.

Uma vez, pedi uma receita de bolo para 

dona augusta. Ou foi para dona Luisa? Mas 

faz tanto tempo...

ainda há pouco, você falou em chá. Por 

que não prepara um chá para nós? Mas 

menos forte do que o último que você fez. 

Cada dia, você acerta menos nas coisas. 

Você não era assim, Josefina. Como papai 

elogiava suas virtudes de boa quituteira!

elogiava, sim. isso até me causava uma 

certa inveja. Porque papai não tinha pala-

vras tão amáveis para mim.

Pois eu discordo de você. Papai tinha mui-

to caráter. Louvava, quando tinha de louvar.

sabe lá se o telefonema não é para 

você, Joaquim. Logo depois que você se 

formou, papai falou com aquele senador. e 

ele prometeu um emprego. Mas você nun-

ca foi procurá-lo.

Ora, ele morreu em seguida. foi assas-

sinado em frente ao hotel. Todos os jornais 

falaram no caso.

Tenho pressentimento de que é alguém 

lhe oferecendo emprego. Você cansou de me 

dizer que, um dia, iria arranjar um bom em-

prego para libertar-se e libertar suas irmãs.

eu nunca disse isso. Você está vendo, 

Genoveva, como ela é mentirosa! Papai e 

mamãe ainda viviam. Nós fomos muito fe-

lizes. e ainda somos. Porque vivemos sob a 

proteção deles. Lá estão eles no retrato. eles 

nos protegem.

Por que é que Joaquim deveria empre-

gar-se? Nós sempre fomos ricos. Mamãe e 

papai repetiam: permaneçam unidos no rei-

no que construímos para vocês. e não dei-

xem ninguém roubar os seus bens.

Você se recorda daquele jardineiro que 

me roubou um par de sapatos? ainda esta-

vam bem novos. e ele os roubou.

Claro que chamamos a polícia...

e, desde então, o jardim se transformou 

em mato. antigamente, havia nele umas ro-

sas tão bonitas.

ainda bem que acabaram. Você não 

tem mais rosas para enfeitar o cabelo.

e aquela empregada?

Roubava os gêneros da dispensa. Não 

sei de que empregada vocês estão falando. 

Mas eu gostava dela.
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eu gostava de todas elas.

Você gostava. Nós, não. Não duvido que 

você mandasse bilhetes para os namorados 

pela mão delas.

É bom que não tenhamos mais emprega-

das aqui. elas poderiam dar maus exemplos 

a Josefina. agora, não é todo o dia que ela 

acerta no tempero, mas já houve tempo em 

que ela fazia alguns pratos muito gostosos.

fez, sim. Principalmente sopas. Josefina 

é perita em sopas.

Vou para a cozinha e tento me lembrar. 

Verdade que tento. Mas nunca sei se já colo-

quei sal, onde guardei o azeite. eu não sei o 

que está acontecendo comigo. Vocês sabem?

eu sei. fica pensando o tempo todo em 

bobagens. Você deve ir para a cozinha com 

a mesma disposição que eu emprego para 

jogar pôquer comigo mesmo. eu jogo mui-

to bem. eu jogo muito bem.

Por jogar tão bem é que... nós...

faz tempo que você não costura...

Para que se preocupar com roupas? O 

único terno, de que cuido sempre, é este 

de casimira preta. Não posso apresentar-me 

diante de papai e mamãe mal vestido.

Minhas mãos já não pegam direito a 

agulha.

Pela sua vaidade. Você nunca quis usar 

óculos.

eu não queria ficar feia. Não quero. Por 

favor, me digam que eu não vou ser obri-

gada a usar óculos. eu não quero ficar feia.

Cuido sempre deste terno. e da bengala 

que foi de papai. sempre quis ter esta ben-

gala de cabo de prata.

Por favor, pare de bater com a benga-

la no chão. Você sabe que eu tenho medo. 

Pare. Por favor. Por favor, papai, não me 

bata. eu juro, papai, que não me encontro 

mais com ele. eu juro.

e este telefone que não para de tocar.

eu tenho certeza, Genoveva. eu tenho 

certeza, Joaquim. É ele. É o Talarico que está 

chamando. ele quer pedir desculpas. Talari-

co vai dizer que me ama. eu vou atender. 

eu sou mais forte do que vocês. Ninguém. 

Nem vocês, nem papai com a sua bengala, 

podem me deter.

Não deixe que ela alcance o telefone, 

Joaquim.

Não é preciso. O telefone já parou de 

tocar.

ele cansou de chamar. acho que não 

chamará nunca mais. Tenho de usar o vesti-

do bem comprido para esconder a marca das 

surras de bengala de papai. eu pedi que você 

me socorresse, Joaquim. Mas você e Geno-

veva ficaram do lado dele. e riam-Riam.

Papai e mamãe estavam certos. Você 

tem maus instintos.

Talarico me chamou e vocês não deixaram 

que eu atendesse. se eu conseguir me lem-

brar... onde será que eu guardei aquele pa-

cotinho que o jardineiro me deu? Depois que 

servi a sopa a papai e mamãe, tenho certeza 

de que guardei em algum lugar. ele me disse 

que servia para matar formigas... Quando eu 

me lembrar, preparo uma sopa gostosa para 

vocês e deito nela uma pitadinha daquele pó.

Você está louca, Josefina! Você não fez 

isso com nossos pais.

fiz. fiz? e não me arrependi. agora, vo-

cês vão escolher entre morrer de fome e ar-

riscar-se a tomar sopa com veneno. sabem 

de uma coisa? Já não tenho mais cicatrizes 

nas pernas. Desapareceram. agora, eu já 

posso viver. eu posso viver!

Na fotografia, restam apenas pai, mãe, 

uma moça e um rapaz. No canto esquer-

do, onde Josefina aparecia, há apenas uma 

mancha esfumaçada.





A casa de pedra

Ricardo l. Hoffmann
escritor.

O superintendente Distrital estava 

sentado diante de sua pequena 

casa de estuque, com a cadeira 

inclinada contra a parede e fumando seu 

cigarro de palha e dando cusparadas para 

o lado, quando parou um automóvel vindo 

da cidade e dele desceu um anjo com uma 

pasta na mão.

O superintendente Distrital apenas de-

sencostou a cadeira devagar. e parou de dar 

cusparadas. Mas continuou a fazer o que 

estava fazendo: a fumar e a examinar com 

frieza o que acontecia a seu redor (ou, até 

ali, o que não acontecia), dizendo consigo 

mesmo: “eu sou o superintendente Distri-

tal.” Quer dizer: “eu sou a pessoa mais im-

portante do Distrito.” O distrito não tinha 

mais do que quinze casas.

O anjo aproximou-se, com a pasta na 

mão, e perguntou:

– Boa-tarde. O senhor sabe onde posso 

encontrar por aqui um bom pedaço de ter-

ra, de preferência arborizado, que esteja à 

venda?

O superintendente Distrital fechou um 

olho para pensar. e aproveitou para exa-

minar o estranho. fingindo que pensava, 

começou a fazer cálculos a respeito da pon-

ta de grota que havia no fim de sua proprie-

dade, um morro coberto de mato atrás do 

córrego, onde só existiam pedras e a ladeira 

íngreme, e que não podia ser aproveitado 

sem uma ponte sobre o regato para se al-

cançá-lo da estrada.

– eu tenho um bom pedaço à venda – 

respondeu para o anjo. este sorriu:

– Ótimo! Que sorte! É longe? Pode-se 

ver imediatamente?

– Já quer ver? agora? – perguntou o su-

perintendente, querendo significar no tom 

de frase:

“É uma boa caminhada.” e não estava 

acostumado à pressa nos negócios.

– se não for incômodo para o senhor...

– então está bem. Vamos – disse o supe-

rintendente. Levantou-se e, sem avisar nin-

guém dentro da casa, afastou-se, seguido 

pelo anjo, os dois a pé, até desaparecerem, 

na curva da estrada, da vista das quinze ca-

sas do distrito. O automóvel seguiu os dois 

lentamente, desaparecendo atrás deles.

Quando voltou sozinho, uma hora de-

pois, o superintendente sorria consigo 

mesmo, misteriosamente. a escritura se 
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fez mais tarde. e aos poucos todos vieram 

a descobrir que o superintendente Distrital 

enriquecera de repente. Vendendo um pe-

daço de terra que não valia um centavo! a 

surpresa foi geral no distrito.

Mas o espanto foi maior ainda quan-

do começaram a construir a grande casa 

de pedra. fizeram a ponte sobre o regato. 

Os materiais, que entravam por uma estra-

da nova, que subia a íngreme ladeira, até 

o alto, iam se amontoando. e a casa ia se 

erguendo, edificada por trabalhadores de 

fora, que comiam lá mesmo, e pareciam 

muito hábeis. a construção ergueu-se afas-

tada da estrada geral e oculta bem no meio 

das maiores árvores, com dois andares e 

janelas ogivadas, de enormes vidros arroxe-

ados, que iam quase do chão até quase o 

telhado. O pórtico era monumental. e havia 

balcões e sacadas.

– Nem a comida eles não compram aqui 

– dizia a dona do armazém nas conversas. – 

Trazem tudo de fora.

em todo o Distrito, apenas o superin-

tendente gozava de intimidade para ir lá e 

ver o que se passava. e voltava com um ar 

de segredo, não se abrindo com ninguém a 

respeito do assunto senão o suficiente para 

incentivar ainda mais a curiosidade:

– É uma casa de pedra. enorme. – em 

vez de explicar melhor, parava de falar, 

estrategicamente. e começava a enrolar 

o cigarro, erguendo as sobrancelhas, com 

ar de importância, gozando a ascendência 

que a curiosidade geral lhe proporciona-

va. Não abrindo confidência completa, de 

vez em quando soltava alguma pequena 

novidade, para impressionar. e procura-

va deixar claro que gozava da confiança 

e intimidade dos donos da casa de pe-

dra. a comunidade distrital tinha uma 

explicação para a nova atitude de seu su-

perintendente:

– enriqueceu. está ficando orgulhoso.

O superintendente tomou-se uma auto-

ridade mais exigente. Com mais facilidade 

do que antes, denunciava à Prefeitura, na 

cidade, quaisquer irregularidades cometidas 

pelos habitantes do Distrito. antes mesmo 

que a casa de pedra ficasse pronta, refor-

mou ele próprio sua moradia, fazendo ja-

nelas arqueadas. Pôs na frente dois degraus 

de pedra, imponentes, para os padrões do 

distrito, embora as paredes continuassem 

de estuque, repintadas. e passou a olhar 

com visível menosprezo as outras catorze 

moradias, espalhadas ao longo da estra-

da poeirenta. se fosse um gastador, teria 

derrubado a casa e construído outra, mais 

cara, lá nos fundos, afastada da estrada, no 

meio das árvores.

Quando a casa de pedra ficou pronta, 

veio habitá-la um homem de longas bar-

bas grisalhas. O superintendente, que ia lá 

sistematicamente, duas vezes por semana, 

deixou escapar:

– É um sábio. estuda coisas e escreve li-

vros importantes. ele agora está escrevendo 

uma história do país inteiro.

Nas vésperas do Dia da independência, 

o professor da escola isolada teve uma ideia 

brilhante:

– Deve ser um autor conhecido que eu 

não conheço – disse para o superinten-

dente. – Queira convidá-lo, com todas as 

honras, da parte da escola, para pronunciar 

uma conferência no dia das comemora-

ções. Vai haver bandeirinhas, foguetes, des-

files dos alunos etc. Diga-lhe que muito nos 

“dintinguiria” se aceitasse.

O superintendente voltou com um re-

cado:
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– Não aceita. O Distrito todo sentiu-se 

ofendido. Menos o superintendente, que 

continuava visitando a casa de pedra. Mas 

o sábio, não demorou muito tempo, foi em-

bora. e veio um pintor.

Nunca tinham visto um pintor. Nem qua-

dros. O superintendente, que passava a ser 

o único a conhecer o fenômeno, descreveu-

-o fantasiosa e moderadamente ao mesmo 

tempo, controlando a surpresa sem deixar 

de causá-la, tirando dela, devagar, o maior 

proveito possível, em favor de seu prestígio.

Um dia, quando a construção da nova 

capelinha do Distrito estava quase no fim, o 

padre, vindo de outra freguesia mais popu-

losa dizer missa, como fazia de quinze em 

quinze dias, ouviu falar no pintor, e disse ao 

superintendente:

– Vamos até lá. Vou pedir a ele para pin-

tar um quadro na parede dos fundos da no va 

capelinha quando ela estiver pronta. O su-

perintendente vacilou. em parte escaldado 

pela experiência com o sábio historiador; em 

parte, temendo justamente que desta vez 

pudesse dar certo, e não querendo dividir 

a intimidade da casa de pedra com um ca-

marada esperto e explorador como o padre. 

Mas o vigário não era de cerimônias com ele, 

pois entrava de fora no jogo das impressões 

sociais, velhas ou novas, do Distrito. Pegou 

o superintendente pelo braço e reforçou o 

convite com decisão: – Vamos agora mesmo, 

que tenho pressa de voltar para casa.

foram... e voltaram desapontados. O 

superintendente muito menos do que o sa-

cerdote.

– Diabo! – disse este na venda. – Me re-

cusou na cara, como se eu nem fosse um 

sacerdote!

– Para a própria igreja!? – exclamou o 

dono da venda, diante da roda aturdida dos 

bebedores. – isso não é coisa de gente ca-

tólica, seu padre!

– Livres pensadores, eu desconfio – sol-

tou o padre, enxugando o pescoço suado da 

caminhada. e deixou escapar o desaponta-

mento: – Ora essa! eu já estava praticamente 

contando! – Depois, irritado, mudando para 

um tom de conhecedor de mistérios: – Vou 

descobrir de onde vem esse pessoal! – O su-

perintendente remexeu-se, inquieto. – Nes-

sas coisas – continuou o padre – a gente tem 

que vir de cima. Da parte de quem manda 

na história. Deve haver uma cúpula qualquer 

manobrando isso tudo.

O pintor também não durou muito 

tempo. a casa de pedra ficou alguns me-

ses vazia. O superintendente, entretanto, 

não deixava de ir lá, agora todos os dias. 

Disse que o tinham encarregado de vigiar a 

propriedade. Comunicou isto com uma pe-

quena entonação de ameaça, para prevenir 

incômodos com alguém.

a preocupação de cuidar de uma casa e 

propriedade vazias não era de todo de seu 

agrado. Mas ele tinha que aguentar tam-

bém com as pontas do lado negativo da 

história. embora não lhe tivessem oferecido 

grande coisa pelo trabalho, devia sua fortu-

na, – pois fortuna tinha sido, em termo lo-

cais, o preço pelo qual havia vendido aque-

la porcaria de terra, – aos donos da casa 

de pedra. e se deixasse para outro aquela 

preocupação incômoda de cuidar da pro-

priedade na ausência dos donos, e alguém 

mais entrasse, com isso, na intimidade dos 

proprietários, podiam lhes contar como ele 

os havia enganado. O poder que a situação 

lhe concedia era também, de certa forma, 

uma imposição que ele não podia de ma-

neira alguma deixar escapar de suas mãos, 

sob pena de ficar desmoralizado. Portanto, 



158  •  Ricardo l. Hoffmann

cuidou realmente de que a propriedade não 

fosse depredada.

Passado algum tempo, a casa de pedra 

foi ocupada de novo. Desta vez não o foi 

por uma pessoa apenas. era um bando de 

gente que vinha e ia num ônibus amarelo, 

geralmente nos fins de semana. subiam lá 

para cima, ocupavam a casa escondida en-

tre as árvores e ninguém sabia direito o que 

fazia ali tanta gente junta.

a curiosidade do Distrito desta vez não 

teve limites. iam lá espiar, em bandos. O su-

perintendente procurava enxotá-los, na me-

dida do possível. Mesmo assim, alguns dis-

seram ter visto no ônibus mais de um anjo, 

entre as pessoas que chegavam cantando e 

rindo, fazendo algazarra.

e agora – para cúmulo de espanto dos 

moradores das quinze casas – as noites do 

distrito passaram a ser despertadas, altas 

horas por um coro de vozes harmoniosas,  

que nos primeiros dias trouxe todos para a 

rua, no meio da estrada, em plena noite, 

assustados e maravilhados.

– É um coral – informou o próprio supe-

rintendente, levantando-se também na ma-

drugada do primeiro dia, mas vindo apenas 

à janela, para apreciar a surpresa geral. fez 

isso enrolando calmamente o seu cigarro.  

e sorrindo do espanto da gente do Distrito, 

onde ele era agora não mais apenas uma 

autoridade, mas um poderoso, respeitado 

e temido. e alvo de um princípio de ódio 

sistemático também.
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escritor e jornalista.

Os solitários adquirem hábitos que 

as pessoas de família não podem 

compreender. eu, por exemplo, 

que sou incapaz de dizer duas palavras em 

público, falo muito comigo mesmo e chego 

a fazer discurso, às vezes com debate. Olho-

-me no espelho com frequência, como se 

esperasse ver alguma novidade. Leio vários 

livros a um só tempo, em perfeita ordem.

e, horas a fio, desenho sempre os mes-

mos desenhos: rostos, barcos, plantas, figu-

ras geométricas. Depois, largando os papéis 

já com a vista meio turva, contemplo lon-

gamente as árvores e o céu, ao passar do 

vento, das nuvens e do tempo.

Vivo desde há cinco anos nesta casa de 

subúrbio, entre sítios, chácaras, flores e pás-

saros raros no mundo de hoje. Quando me 

lembro das coisas de que tive de separar-

-me, vejo que a troca foi vantajosa. a nova 

casa é uma construção linear de quatro cô-

modos lisos e brancos, para os quais proje-

tei e mandei fazer uns poucos móveis bem 

regulares. Da vida anterior levei apenas o 

essencial em roupas e livros, uns objetos 

indispensáveis ao funcionamento da casa, 

o sonho antigo de trocar o tumulto pelo 

isolamento, e nenhuma saudade do confor-

to inútil e da enorme quantidade de enfei-

tes e quinquilharias que dei ou vendi.

Já que era inevitável, preferi que a sepa-

ração se fizesse mais completa e definitiva. 

Não foi fácil. Mas, uma a uma, desmontei 

todas as peças do mundo anterior e desfiz-

-me delas. e recompus as coisas dentro da 

nova realidade. esta casa representa o des-

compromisso e a descompressão. e só foi 

possível depois de muita espera, nem sem-

pre paciente, quando se conjugaram diver-

sos fatores: meu filho casou-se e transferiu-

-se para o exterior; eu fiquei viúvo, e, com a 

mulher, desapareceram milagrosamente as 

vinte e tantas amigas dela e o vasto rol das 

besteiras sociais que chegaram a transfor-

mar nosso apartamento numa espécie de 

clube; logo depois, remido, aposentei-me. 

e, a essa altura, os parentes haviam morri 

do. Com uma exceção: na rápida sequência 

dos óbitos, que dizimaram em pouco tem-

po a pequena população familiar, sobrevi-

veu o primo Lineu, também viúvo e ruim da 

cabeça, e que, por falta de recursos e de 

amparo – ele, felizmente, não teve descen-

dentes – veio morar comigo. assim sendo, 
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minha vida nova já começou com o seu pla-

nejamento básico prejudicado.

Mas não me queixo. Lineu foi uma figu-

ra a que me habituei rapidamente, incor-

porou-se à atmosfera da casa e à própria 

natureza, leve e calmo. até lamento que 

tenha durado pouco.

Lineu piorara da cabeça e de outras 

complicações, embora não aparentasse 

insanidade, a não ser, para mim que o co-

nhecia, pelo ressentimento arrastado e uma 

melancolia cíclica contagiante. ele acusava 

a família pelas internações que lhe prejudi-

caram a saúde e a profissão de ourives. Re-

petia sempre, obstinado e quase inaudível:

– Veja você. eu sei que andei meio per-

turbado. isso tem trinta anos. Não é brin-

quedo, trinta anos. Mas nunca tive proble-

ma grave. Nada demais, só nervoso. Não é?

fazia pausas, sempre na mesma posição 

ereta, um ou outro gesto, devagar, comple-

tando os intervalos. Continuava:

– Nada demais. só nervoso. Você deve 

se lembrar. Não estou certo?

ele precisava da minha concordância e 

eu a expressava o melhor que podia, repetia 

as palavras que mais refletissem participa-

ção. então, convencido de nossa solidarie-

dade, ele explicava o resto:

– Nada grave. era só a cabeça que não an-

dava muito boa, eu sei, sim, os outros é que 

não sabiam. sou assim mesmo, um pouco 

nervoso. e me diga uma coisa: o que é que 

tem isso demais? eu sei, eu sei. Mas não vou 

dizer. Não convém mexer, assunto superado. 

agora está tudo bem, aquela fase passou.

– eu sei. Você está muito bem. Você 

sempre foi tranquilo, equilibrado.

– Pois é. Naquela época eu andei mes-

mo nervoso. Nada demais, só nervoso. 

Precisava era descansar um pouco, mas a 

família não via as coisas como tinha que ver. 

Você entende, não é? Pois bem, a família 

não entendia. a preguiçosa da minha mu-

lher, que Deus a tenha, não precisava me 

internar. Você sabe como são essas coisas. 

ignorância. O pessoal não enxerga, não as-

simila. Resultado: dois anos internado, da 

primeira vez. Dois anos são dois anos, não 

é brinquedo. Mas teve mais: depois dessa, 

foram três anos, e não parou aí. Mais uma 

outra internação de dois meses e cinco dias. 

Vá somando. e aquele tratamento todo, da 

manhã à noite, não precisava nada daquilo. 

Veja que atrapalhação. Que ignorância!

Meu primo analisava as coisas com luci-

dez e pormenores. Referia cada caso de in-

ternação com o registro completo: a data, o 

dia da semana, a hora, a influência planetária, 

as condições atmosféricas. “foi no dia 8 de 

junho de 1954, uma terça-feira, às três e meia 

da tarde, por sinal uma tarde muito bonita, 

azul, fria, céu limpo.” além dessas reminis-

cências, ele raramente falava – passava dias 

e noites consertando relógios, montando e 

desmontando peças microscópicas, um tra-

balho de chinês. Não saía de seu quarto, não 

fazia ruído, circulava pela casa e pelos arredo-

res apenas nas horas das refeições. O passo 

macio. esfregando as mãos. e, de passagem, 

observava tudo, as menores irregularidades.

Nas minhas ausências, ele fiscalizava coisas 

e tomava sempre alguma providência. Certa 

vez, ao abrir o guarda-roupa, eu encontrei um 

bilhete preso à manga de um paletó, dizendo 

que as gavetas da direita estavam muito de-

sarrumadas. Tratei, portanto, de arrumá-las, e 

deixei no lugar outro bilhete, dando conta da 

nova situação das gavetas e da intenção de 

mantê-las em ordem. Quanto a esta minha 

resposta, ficou lá pregada até que eu mesmo 

a tirasse. Nunca tocamos no assunto.
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em seus giros regulares, dentro e fora da 

casa, Lineu desaparecia por alguns minutos, 

antes e depois do almoço e do jantar. Con-

versava pouco enquanto comia, procurava 

ser amável. e, todo o tempo que eu me de-

morasse tomando café e fumando, à mesa, 

ele, que não bebia café nem fumava, per-

manecia junto, ao mesmo tempo ausente 

e presente. Lineu era capaz de ficar imóvel 

durante uma hora, sentado ou em pé.

Um dia, após o almoço, Lineu desapa-

receu. ele saíra, como de costume, sem 

que eu notasse, e não mais voltou. foi uma 

coisa triste. Bateram umas pessoas em casa 

e me contaram o ocorrido, cerimoniosas e 

reticentes. Depois me levaram a um sobra-

do retirado, onde quatro mulheres pálidas 

me mostraram o corpo de Lineu, coberto 

por lençóis, estirado numa cama de casal. 

imóvel. em todas as coisas, imobilidade e 

um grande silêncio. Não pude ficar naque-

le quarto sombrio e perfumado, nem pude 

evitar uma dolorida vontade de chorar. saí 

para providenciar o médico para o atestado 

e o enterro a que somente eu compareci.

a presença de Lineu aqui em casa foi 

muito breve, limitou-se àquele tempo ini-

cial, quatro meses e dois dias. Depois de sua 

morte eu senti uma desagradável solidão, 

principalmente às refeições.

Na verdade, eu ainda não chegara a vi-

ver a experiência de solitário, antes planeja-

da e organizada, e custava a me habituar, 

principalmente quanto à necessidade de es-

vaziar os interesses e preocupações tradicio-

nais, incompatíveis com a nova realidade. 

a fase com Lineu teria sido uma boa tran-

sição, pensei, mas, na prática, essa teoria 

não funcionou. Nada conseguia funcionar 

direito. faltava alguma coisa. a essa coisa 

que faltava eu dei muitos nomes, variando 

de acordo com a hora do dia ou da noite, a 

intensidade do silêncio, a temperatura am-

biente e outros fatores, desde os fisiológi-

cos até os metafísicos e mais aleatórios.

Talvez Lineu tenha interrompido ou pelo 

menos modificado um processo. Não recla-

mo nem procuro significado para isso. acho 

curioso, somente, que um primo que antes 

nunca tivera participação em minha vida 

viesse a aparecer no momento em que qua-

se tudo desaparecera.

Bem ou mal, a experiência recomeçava, 

consciente da importância de não raciona-

lizar as coisas, mas, ao contrário, simplificá-

-las, abandoná-las. Neste momento eu diria 

que liberdade é isto – não estar sujeito a 

influências externas. É isso mesmo.

aos poucos fui deixando de considerar o 

fato, se estava sozinho ou não. Mas, como 

as tardes ficassem muito compridas, passei 

a ir à cidade regularmente. Visitava livrarias, 

comprava revistas, olhava vitrines e voltava 

para casa. aos sábados e domingos não 

tinha rumo certo, raramente tomava uma 

cerveja na praia, via um filme, andava. isso 

me levou a rever alguns amigos, que fossem 

viúvos ou solteirões; convidei-os a me visita-

rem em fins de semana, e de fato me visi-

taram. Com o tempo, deixei de procurá-los 

e acabaram-se as visitas. Também minhas 

caminhadas na cidade se reduziram. então, 

a vida se acomodou melhor, comum, tole-

rável. Cheguei a considerá-la correta, em 

forma e estilo. Com vantagens evidentes.  

e o jardim com sua roseira, os abacateiros e 

mangueiras, a varanda com a rede e os ban-

cos feitos de troncos, o gato perambulante, 

os livros conhecidos e relidos, o cachorro 

que late na casa vizinha, o vago zumbido de 

um inseto que se debate na janela, a abelha 

que volteia e para no ar e some e reaparece 
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adiante – todos esses viventes me desperta-

ram mais interesse que as pessoas, partici-

param de um mundo mais completo, justo, 

satisfeito. Nenhuma problemática, nenhu-

ma análise. forma, cor, som, movimento.

Comecei a me interessar pelos pássaros. 

algumas espécies que frequentavam o meu 

quintal apresentavam um canto estranho, 

um piado curioso, disforme, parecendo um 

modo de falar. Cantos estranhos entre si e 

estranhos para mim, que não conheço pás-

saros nem entendo de canto.

Da varanda, eu tentava identificar os 

passarinhos pelo trinado, pela extensão do 

tempo sonoro de cada um. aos poucos fui 

me familiarizando com essas formas vocais 

e reconhecendo combinações harmônicas 

que chegavam a compor uma polifonia ex-

pressiva, em que eu podia encontrar sempre 

emoções novas. Por alguma razão, essas 

observações me despertaram interesse pelo 

canto gregoriano e pela música barroca.

a fase tonal da minha vida durou pouco. 

enquanto eu estivera com os passarinhos fora 

tudo bem. Mas depois, as missas, baladas e 

sonatas me levaram a um estado de abstra-

ção doentia, gerando uma progressiva nostal-

gia do tempo e do meio. Por isso, Machaut, 

Lully, Monteverdi, Handel e Bach foram para 

o fundo da estante, como responsáveis. Nada 

de canto ou barroco neste silêncio.

Decidi viajar. De repente, uma neces-

sidade vital de rever minha infância. Parti. 

emocionado e sem prazo, levava na baga-

gem boa quantidade de referências e reen-

contros.

Viajei, desde a madrugada, em regiões 

surpreendentes. e cheguei à minha cidade 

tarde da noite, sentindo no ar o cheiro e o 

gosto da reminiscência. Umas vozes vibra-

vam, muito distantes, intemporais.

essas vibrações, que me aceleravam 

as batidas do coração, extinguiram-se na 

portaria do hotel. Pediram-me identidade, 

assinei fichas, e em silêncio fui parar num 

quarto desinfetado e impessoal até nos in-

terruptores das luzes, todas indiretas. abri 

as cortinas e pelos vidros espiei um soturno 

pedaço de rua. Nada mais.

acordei muito cedo, sem ouvir o galo can-

tar. Havia ruído de tráfego nas redondezas. e 

minha primeira lembrança foi a chegada ao 

hotel, na véspera, entre desconhecidos.

após o café, que não teve o sabor de ou-

tros tempos, saí sem destino, querendo ape-

nas me recolocar no ambiente. a visão dos 

dez anos de idade me confundiu, chegou a 

inverter as direções, e eu só encontrei a rua 

onde morei na infância por causa da igreja 

que havia perto. Parei numa esquina onde jul-

gava estar a minha casa, mas não a localizei, 

talvez não existisse. Nada reconheci. Havia em 

todos os contornos uma incrível diferença de 

dimensão e colorido. Cheiros diferentes. No 

mais, devastação. Nos espaços enormes de 

menino agora se comprimiam prédios, veí-

culos, pessoas, espectros, anonimato, uma 

confusa e congestionada indiferença. Passei 

pela escola, que encontrei fechada e me pa-

receu de brinquedo, e atravessei galerias e 

praças irreconhecíveis, impossíveis. andei a 

cidade quase toda, considerando um dado 

irrecusável: depois de quase cinquenta anos, 

ninguém podia suspeitar de que abismos do 

tempo eu viera, nem eu reconheceria mais a 

cidade que se desmanchava agora em meio 

século de esquecimento.

a tarde se arrastou sem que eu decidisse 

o que fazer. fui ao fórum mas não encon-

trei edmundo, único amigo de infância vivo 

e sabido. faz poucos anos que nos encon-

tramos pela última vez, por mero acaso. eu 
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poderia contar com ele agora, para tomar 

menos decepcionante essa visita aos cha-

mados velhos tempos, essa tentativa de 

rever coisas que não existem, lugares que 

não são mais, pessoas que não deixaram 

vestígio. a essa altura, edmundo era uma 

possibilidade, sem ilusão.

sentei-me num bar e pensei tranquilo. 

De qualquer forma, desfigurada ou não, a 

cidade é um ponto em minha vida.

No dia seguinte, novo desencontro. Nada 

de edmundo. Cuidei, portanto, de cumprir o 

que àquela altura já me parecia o programa 

mais importante, com o qual eu me desobri-

garia de permanecer ali: visitar o Carmo, uma 

das poucas coisas sobreviventes e intactas.

a caminho, recordei quadro por quadro 

como conheci o Élzio, como ficamos ami-

gos em muitos anos de companheirismo 

no trabalho. Um sujeito que acreditava no 

que fazia, na profissão, na vida privada e 

até nas anedotas que contava. Quando sor-

ria mostrava a cara mais alegre do mundo. 

Mas quando nos comunicou sua decisão de 

ir embora, fez isso com grande solenidade. 

No escritório ninguém comentou o fato. e o 

Élzio saiu, definitivamente, deixou respeito 

e admiração. Naquela época, minha vida já 

começara a se complicar, minha mulher in-

ventando moda, meu apartamento virando 

clube. invejei o Élzio.

Talvez agora, relembrando essas coisas 

ou simplesmente pensando na vida, eu ain-

da inveje o meu jovem amigo Élzio. Digo jo-

vem porque ele é dez anos mais novo que 

eu, cronologicamente, e muito mais em hu-

mor e disposição de espírito. Quem acredita 

no que faz acredita no presente, acredita na 

vida. isso é juventude, na minha opinião.

Cheguei, então, ao Carmelo. e somen-

te aqui pude me entender nessa frustrada 

peregrinação à terra natal. a igreja guarda-

va os mesmos contornos, as mesmas cores, 

o mesmo clima, o mesmo silêncio redondo 

envolvente, deixando calmos os sentidos. 

encaminhei-me devagar à sacristia e depois 

ao parlatório, pedi para chamarem, se pos-

sível, frei Élzio Costa. Ofereceram-me uma 

cadeira e sairam logo sem me perguntar o 

nome. em poucos minutos, vindo não sei 

de onde, apareceu diante de mim o Élzio, 

com os olhos curiosos brilhando nos óculos, 

fixando-me como se estivesse me reconhe-

cendo aos poucos, mas falando como se 

tivéssemos nos visto ontem e todos os dias.

– Você. Como vai?

No primeiro diálogo observei a voz um 

pouco rouca e os cabelos querendo em-

branquecer. Trocamos perguntas e respos-

tas curtas. entrei nos temas inevitáveis, na-

quela circunstância: a vida, o afastamento, o 

isolamento. Uma questão de transferência. 

“aqui há mais presença do que se pensa.” 

silêncios: dialogando por pensamento, al-

gum gesto vazio mas identificável. sem va-

zios. frei Élzio preenchia os espaços com o 

sorriso alegre e alguma palavra que parecia 

fazer parte do cenário – coerente e muito à 

vontade. Levou-me lentamente por um cor-

redor e alguns salões, mostrando esculturas 

e relíquias, quadros e objetos sacros, frases 

nas portas e paredes, em táboas ou peque-

nas molduras. aí estava sério, calmo, apon-

tava e explicava coisas simples. finalmente 

pegou numa gaveta um livro – “Outono” – 

e me ofereceu. folheei o exemplar de capa 

branca. Na orelha, uma carta do Prior Geral 

da Ordem, tema e elogiosa; nas primeiras 

páginas, um retrato do autor, a carvão, e 

referência a outra obra sua – “Cânticos” – 

também poesias.

– Não sabia que você era poeta.
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– Não era mesmo não. sempre escrevi 

alguma coisa, em prosa, mas agora escre-

vo melhor assim, em verso. Veja a página 

cento e três. “Luar.” e um soneto em ele. 

interessante porque é todo em ele.

“Lá no longe levante, o lavradador,

...”

Recitou o soneto, depois referiu-se à pá-

gina seguinte. “Morada.” Um poema.

– “Mádida, morna e mágica manhã!”

...

a seguir, sem esperar comentário, es-

creveu a dedicatória, com sua letra ligeira. 

ao amigo... com admiração e apreço... frei 

Élzio Costa, O. Carm.

acompanhou-me à saída. Com um 

aperto de mão nos separamos, e num ins-

tante eu acelerava o passo na tarde baru-

lhenta, opressiva, comprimindo no braço o 

volume do “Outono”.

Deixei recados para edmundo, no fó-

rum. Dois dias depois, ainda sem vê-lo e 

cansado do hotel, tratei de regressar.

Já arrumava a bagagem, no quarto, 

quando me ocorreu ir ao cemitério. Com 

certeza ali estavam pessoas e memórias 

que em última instância justificariam certas 

coisas. Não sei bem o quê. eu faria melhor 

se não transformasse uma vaga nostalgia 

nessa experiência de dissolução, tudo de tal 

jeito que já nem sei se tive mesmo infância 

ou se apenas atravessei uma crise de infan-

tilidade. Junto a frei Élzio, por exemplo, 

cheguei a sentir, por um momento, uma 

espécie de desamparo que só as crianças 

devem sentir. Todo aquele mundo divaga, 

miniaturizado e intermitente. e, afinal, vai 

se desagregar em meia dúzia de lápides, 

que leio como oração – nomes, datas, pala-

vras de testemunho repetitivo – numa vala 

comum de intenções, resumos comuns.

No fundo, foi só com aquelas letrinhas 

perfiladas na retina que regressei. Tudo evi-

tável, sim.

No regresso, comprei doces e postais e 

objetos ordinários a preço e categoria es-

peciais para turistas. Comprei também uma 

tesoura de jardinagem. Ora, para isso não 

precisava viajar tanto.

em casa, consegui não pensar no ocorri-

do e enxergar somente a imagem silenciosa 

de uma rua e igreja do Carmo vazia e dou-

ra, aberta, imensa.

Com a tesoura comecei a praticar: con-

sumi horas podando as roseiras e acho que 

fiz coisas erradas. Não estou certo da neces-

sidade de podá-las. Depois, mais experiente, 

tentei um enxerto, e agora fico olhando para 

vê-lo pegar e florescer, mas a lentidão do 

processo, ou melhor, a imobilidade do traba-

lho, me deixa dúvida quanto à sua viabilida-

de. Gosto muito de rosas, mas não entendo 

nada de roseiras. e o que fiz de mais bem 

feito foi arrancar parasitas, limpar o terreno.

essa coisa de jardinagem me obrigou a 

usar chapéu e a levantar-me mais cedo, e, 

em consequência, antecipar o horário das 

refeições. Pedi a eunice, minha cozinhei-

ra, que servisse o jantar antes das sete. as 

noites ficaram mais compridas. agora, ao 

terminar o jantar, foi que realmente escu-

receu. fechei as janelas por causa do vento 

e o silêncio tomou-se mais sensível. Como 

ontem, penso em ouvir aqueles discos de 

Monteverdi e Handel, desde há muito en-

terrados, mas acontece que, por antago-

nismo, as harmonias das baladas e sonatas 

me agridem com a figura de minha mulher, 

bem viva, com toda a carga de tumulto e 

estridente perseguição, gerando um am-

biente sem possibilidade de evasão e calma. 

Dentro desse contrassenso, o telefone me 
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persegue, as malas sempre por fazer e des-

fazer, tudo por fazer e desfazer.

Respiro fundo, acendo um cigarro e cami-

nho na sala para desmanchar essa imagem. 

e começar alguma coisa que passe o tempo, 

até vir o sono, não sei quando. Não tenho 

vontade de ler neste momento em que os 

mortos vieram coabitar nesta casa de eremi-

ta. De fato minha mulher não me larga. Lineu 

tinha razão. são todas loucas varridas. Coita-

do de Lineu. a mulher dele mandou e des-

mandou, internou-o e desinternou-o quando 

quis. Todo mundo acreditou nela, aceitou, a 

começar por Lineu. Quando se diz que um 

sujeito não regula bem, as pessoas começam 

a projetar na vítima as suas próprias loucuras. 

Ninguém se sente à vontade para defender o 

acusado. Parece que há uma expectativa de 

desequilíbrio, aceita-se de pronto o diagnós-

tico. Quando se fala em internar o infeliz, a 

família inteira apoia, ninguém quer ser contra 

o tratamento, ao contrário. Como eu, Lineu 

não distribuiu uns tabefes na hora devida 

nem saiu de casa para cuidar da vida. Passou 

a vida fazendo curso de maluco em clínicas e 

sanatórios. Morreu diplomado.

Lembranças incômodas. ao desman-

chá-las, porém, sofro um vazio que, talvez, 

minha mulher e as amigas, Lineu e demais 

parentes sejam necessários, para encher um 

pouco os pálidos espaços desta casa. Quan-

to ao meu filho, no exterior, lamento que 

não me escreva. Penso em escrever a ele, 

mas será melhor aguardar. são nove horas 

apenas. espero o sono, que não virá hoje. 

Lamento não haver correspondência entre 

mim e meu filho. Nem conheço direito a tal 

da minha nora. É. Melhor aguardar, qual-

quer dia me chegará um cartão postal.

Tomo café e caminho em volta da mesa, 

o silêncio zunindo e as portas como buracos 

escuros olhando para mim, os fantasmas 
assistindo à cena muda enquanto eu olho 
os minutos. Olho e conto.

em pedaços de tempo, querendo locali-
zar o fim, recomponho casualmente sobras 
de minha recente viagem à desconserte 
terra natal. Um letreiro vermelho, piscan-
do, ofusca as imagens. examino uns livros 
e me canso deles. as ruas se estendem por 
quilômetros, com solitários pontos de luz. 
e, crescendo iluminada, dentro dos panos 
pretos da noite, a igreja do Carmo dourada, 
imensa. sinto no tato e no olfato os móveis 
da sacristia e do parlatório, as toalhas, os 
quadros, as velas e a limpeza.

Vou ao meu quarto e remexo as gavetas, 
encontro o “Outono”. Releio várias vezes a 
dedicatória de letra ligeira. Depois, uma a 
uma, as páginas iniciais, repetindo versos que 
me bloqueiam a atenção, aprisionam o pen-
samento. O relógio bate lento como o vento 
e o verso que para. Parado no verso penso 
mais fácil e o tempo perde peso, a noite e os 
dias param, sem começo, sem meio, sem fim.

Pego então um bloco e uma caneta. es-
tou bem à vontade na mesa, o livro à fren-
te, o vento longe. Os buracos das portas 
já não me olham, sou eu que olho dentro 
deles. Pela primeira vez, desde que estou 
aqui, arrumo um pensamento coerente e 
estruturado, com motivo e finalidade. Uma 
ideia melhor que minha mulher, que o pri-
mo Lineu, que andar à toa em lugares que 
não existem e cuidar sem jeito de duas ou 
três roseiras complicadas, que ouvir discos 
velhos e repetir livros, e repetir tudo, repetir 
só. Pode ser, admito, uma ideia real, impor-
tante, embora eu não seja um homem fa-
miliarizado com ideias reais e importantes. 

admito. e, devagar, vou escrevendo a carta:

“Meu caro frei Ézio.”



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.

sede da academia Brasileira de Letras,

av. Presidente Wilson, 203

Castelo – Rio de Janeiro – RJ



PATRONOS, FUNDADORES E MEMBROS EFETIVOS  
DA ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS

(fundada em 20 de julho de 1897)

as sessões preparatórias para a criação da academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da 

Revista Brasileira, fase III (1895-1899), sob a direção de José Veríssimo. Na primeira sessão, em 15 de dezembro 

de 1896, foi aclamado presidente Machado de assis. Outras sessões realizaram-se na redação da Revista, na 

Travessa do Ouvidor, n.o 31, Rio de Janeiro. a primeira sessão plenária da instituição realizou-se numa sala do 

Pedagogium, na Rua do Passeio, em 20 de julho de 1897.

Cadeira Patronos Fundadores MeMbros eFet ivos

 01 adelino fontoura Luís Murat ana Maria Machado
 02 Álvares de azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
 03 artur de Oliveira filinto de almeida Joaquim falcão
 04 Basílio da Gama aluísio azevedo Carlos Nejar
 05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
 06 Casimiro de abreu Teixeira de Melo Cicero sandroni
 07 Castro alves Valentim Magalhães Carlos Diegues
 08 Cláudio Manuel da Costa alberto de Oliveira Cleonice serôa da Motta Berardinelli
 09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de azeredo alberto da Costa e silva
 10 evaristo da Veiga Rui Barbosa Rosiska Darcy de Oliveira
 11 fagundes Varela Lúcio de Mendonça ignácio de Loyola Brandão
 12 frança Júnior Urbano Duarte alfredo Bosi
 13 francisco Otaviano Visconde de Taunay sergio Paulo Rouanet
 14 franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
 15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Marco Lucchesi
 16 Gregório de Matos araripe Júnior Lygia fagundes Telles
 17 Hipólito da Costa sílvio Romero affonso arinos de Mello franco
 18 João francisco Lisboa José Veríssimo arnaldo Niskier
 19 Joaquim Caetano alcindo Guanabara antonio Carlos secchin
 20 Joaquim Manuel de Macedo salvador de Mendonça Murilo Melo filho
 21 Joaquim serra José do Patrocínio Paulo Coelho
 22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e albuquerque João almino
 23 José de alencar Machado de assis antônio Torres
 24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Geraldo Carneiro
 25 Junqueira freire Barão de Loreto alberto Venancio filho
 26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
 27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco antonio Cicero
 28 Manuel antônio de almeida inglês de sousa Domicio Proença filho
 29 Martins Pena artur azevedo Geraldo Holanda Cavalcanti
 30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
 31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Merval Pereira
 32 araújo Porto-alegre Carlos de Laet Zuenir Ventura
 33 Raul Pompeia Domício da Gama evanildo Bechara
 34 sousa Caldas J.M. Pereira da silva evaldo Cabral de Mello
 35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de almeida
 36 Teófilo Dias afonso Celso fernando Henrique Cardoso
 37 Tomás antônio Gonzaga silva Ramos arno Wehling
 38 Tobias Barreto Graça aranha José sarney
 39 f.a. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
 40 Visconde do Rio Branco eduardo Prado edmar Lisboa Bacha
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