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Ainda Euclides
da Cunha

João de Scantimburgo

Obrilhantismo que assinalou, o ano passado, o centenário
da morte de Machado de Assis acaba de repetir-se, este

ano, nas comemorações do centenário da morte de Euclides da
Cunha.

A exposição e o ciclo de conferências promovidos pela Academia
Brasileira de Letras, a atribuição do Prêmio Euclides da Cunha à no-
tabilíssima biografia Euclides da Cunha: uma Epopeia nos Trópicos, do pro-
fessor norte-amricano Frederic Amory, a publicação da obra com-
pleta do autor de Os Sertões pela Aguilar, sob os cuidados do Profes-
sor Paulo Roberto Pereira, são alguns dos marcos mais ostensivos
de uma celebração que se estendeu pelo Brasil inteiro – por este Bra-
sil que constituiu a obsessão de Euclides da Cunha como intérprete
insigne e dramático da nossa nacionalidade.

A Revista Brasileira há de ter um papel relevante no empenho nacio-
nal detinado a conferir à efeméride o fulgor merecido. Ao longo des-
te ano, os números desta publicação se ocuparam amplamente de
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Euclides da Cunha, apresentando estudos sobre aspectos ainda não de todo
abordados de sua obra e de sua vida.

Neste número da Revista Brasileira, avulta, tanto pela sua dimensão gráfica
como pelo riquíssimo contributo de informações sobre Euclides da Cunha,
uma evocação de Coelho Neto. Foi ele um dos maiores amigos de Euclides
da Cunha: uma amizade que transcorria dentro e fora da Academia Brasi-
leira de Letras. Essa amizade era fundada não só na afeição pessoal como
ainda na admiração mútua. Euclides, o autor de Os Sertões admirava e esti-
mava o autor de Sertão. O estilo literário de ambos, de invejável riqueza vo-
cabular e peregrina sintaxe, indica que ambos pertencem à mesma família
espiritual.

Esse Coelho Neto que o Modernismo tanto hostilizou não exerceu apenas a
sua forte influência sobre Euclides da Cunha. Na verdade, são bastante numero-
sos os escritores que sofreram o seu contágio. Ele está presente na obra de Gui-
marães Rosa, que tanto o admirou e seguiu a sua trilha de enriquecimento perti-
naz da nossa língua, através de modos de exprimir-se e do uso de um vasto glos-
sário não utilizado na comunicação corrente. O ensaio de Arnaldo Niskier
nesta Revista menciona a evidência de que o autor de Grande Sertão: Veredas foi
um dos herdeiros literários e estilísticos de Coelho Neto. Sertão (Coelho
Neto), Os Sertões (Euclides da Cunha) e Grande Sertão: Veredas são obras da mes-
ma família estilística e literária.

O barroquismo desses três expoentes literários aponta para a inanidade dos
que proclamam como a virtude mais alta e respeitável da arte literária o estilo
dos escritores considerados despojados, refratários aos adjetivos, econômicos
ou mesmo secos em sua maneira de exprimir-se.

A diferença e a diversidade são elementos vitais do labor literário e da evo-
lução das literaturas. E a Academia Brasileira de Letras simboliza essa diferen-
ça. É a Casa de Machado de Assis e de Euclides da Cunha; de Joaquim Nabu-
co e de Jorge Amado; de Coelho Neto e José Lins do Rego; de João do Rio e
Rachel de Queiroz. A pluralidade de direções literárias constitui o seu e nosso
tesouro sempre crescente.
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Finalmente, desejo chamar a atenção dos nossos leitores para a conferên-
cia-ensaio em que Afonso Arinos, filho esmiuça magistralmente a atuação de
Euclides da Cunha no Itamaraty, a serviço do levantamento e fixação das nos-
sas fronteiras amazônicas e como colaborador do Barão do Rio-Branco. E o
artigo de crítica literária que seu pai, Afonso Arinos de Melo Franco, publicou
quando em 1933 do aparecimento do Casa Grande & Senzala, de Gilberto Frei-
re, há de constituir uma atração inarredável deste número de nossa Revista.

7

Ainda Eucl ides da Cunha



Rocha Pombo



Rocha Pombo*

Marco Maciel

A história, observara com propriedade Jacques Maritain, não esgota o homem.
O tempo histórico, afinal de contas, é apenas tempo. Mas o papel do historiador
pode ser considerado fundamental para a formação da consciência nacional de
um povo.

OAcadêmico José Murilo de Carvalho, em artigo intitulado
“Lembrança de outro Carnaval”, publicado na Folha de S.

Paulo, edição de 5 de janeiro de 2003, afirma que:

“Um historiador não observa os acontecimentos com microscó-
pio. Ele os vê através das lentes de um binóculo, assestado ao
mesmo tempo para o presente e o passado. Talvez por vício de
formação, desconfia de profecias sobre mudanças radicais, sobre
rupturas drásticas. Continuidades existiram”.
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* Palavras proferidas na sessão do dia 2 de julho de 2009, na Academia Brasileira de Letras.
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Diz Mestre José Murilo: “Existiram até nas grandes revoluções, como a
francesa e a russa”. Aliás, assim também entendeu Gilberto Freire, ao reconhe-
cer ser o tempo tríbio, pois há, enfim, uma interposição entre presente, passa-
do e futuro.

O primeiro brasileiro, como sabemos, a perquirir e escrever sobre a história
de nosso país foi Frei Vicente do Salvador no século XVII. A sua História do
Brasil somente foi publicada muitos anos após nos Anais da Biblioteca Nacio-
nal, em 1888, depois comentada por Capistrano de Abreu. Antes de Frei Vi-
cente do Salvador foi a época de cronistas, entre eles Gabriel Soares, Pero de
Magalhães Gândavo, os jesuítas e outros.

Faço tais considerações para registrar a passagem da efeméride alusiva ao
professor José Francisco da Rocha Pombo, nascido na cidade de Morretes, no
Paraná, em 1857, e morto no Rio de Janeiro em 1933.

Humanista, Rocha Pombo foi um escritor cuja atividade pervadiu quase
todos os campos da literatura – poeta, contista, jornalista, romancista, profes-
sor e dicionarista, uma vez que ele nos legou um Dicionário de Sinônimos da Língua
Portuguesa, além de coleção de obras em múltiplos campos do fazer literário;
enfim, um polígrafo. Versou predominantemente sobre história, inclusive da
América, do Brasil, da sua província natal – o Paraná –, e dos Estados de São
Paulo e Rio Grande do Norte.

Ao transferir-se de Curitiba para o Rio de Janeiro, em 1897, tratou de pro-
duzir livros como Notas de Viagem ao Norte do Brasil e obras sobre a história de di-
versos Estados. Nossa Pátria, literatura infantil, por outro lado, com mais de 60
edições, consagrou-o perante as novas gerações.

Habilita-se a lecionar no Colégio Pedro II e na Escola Normal, ambos edu-
candários estabelecidos no Rio de Janeiro.

Sócio do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, deixou-nos, entre de-
zenas de publicações, como No Hospício que, para alguns, aproximava-se da lite-
ratura fantástica, e Nossa Pátria.

No primeiro ano do século XX, em 1900, publicou o livro O Paraná no Cin-
quentenário, versando a respeito da autonomia de sua terra.
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No Paraná, buscou fundar uma universidade privada, contudo sem alcançar
êxito, senão após a Proclamação da República.

Nas suas incursões na política, era um vigoroso adepto das propostas abolicio-
nistas e republicanas. Criou com esse objetivo, no Estado natal, um jornal semanal
em que propagava tais postulados, afinal vitoriosos no fim do século XIX.

Rocha Pombo escreveu a História do Brasil, sua obra de maior relevo. No Co-
légio Nóbrega, dirigido pelos jesuítas, no Recife, no qual fiz os cursos secun-
dário e o clássico, o livro era objeto de leitura e reflexões.

Seu primeiro estudo sobre a instrução pública, datado de 1879, mereceu
publicação na revista fluminense A Escola e transcrito na Revista Del Plata de Bue-
nos Aires. Seu interesse volta-se, igualmente, para tratar de questões culturais
diversas, tais como, entre outras, as intituladas Supremacia do Ideal e Religião do
Belo, de permeio com preocupações sociais expressas especialmente no roman-
ce No Hospício.

Rocha Pombo continua a ilustrar a galeria dos historiadores brasileiros, in-
clusive nesses férteis tempos em que a nossa historiografia se enriquece com
expressiva relação de autores como Oliveira Lima, José Honório Rodrigues,
Pedro Calmon, José Murilo de Carvalho, Helio Jaguaribe, Evaldo Cabral de
Melo, Candido Mendes e Affonso Arinos, ao lado de tantos outros que alcan-
çaram destacada projeção na análise e interpretação do processo de formação
da nacionalidade brasileira e de seu travejamento institucional.

O interesse de Rocha Pombo pela historiografia não foi uma vocação tem-
porã: ocorreu-lhe aos trinta e dois anos de idade, inicialmente com a sua Histó-
ria da América, publicada coincidentemente no ano da Proclamação da Repúbli-
ca, por ele tão almejada.

Rocha Pombo, como sabemos, faleceu antes de empossar-se na Academia
Brasileira de Letras. Sucedeu-o Rodolfo Garcia, reputado historiador, antigo
Diretor do Museu Histórico Nacional, substituindo Gustavo Barroso, que
fora demitido do cargo por motivos políticos, e da Biblioteca Nacional.

Ao falar, Rodolfo Garcia, no momento de assumir sua cadeira na ABL, afir-
mou que Rocha Pombo fizera o que estava a seu alcance:
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“Por impossibilidade de recorrer aos arquivos da Europa e por escassez de
tempo compensada para frequentar os Arquivos Nacionais, ficou reduzido
na elaboração de sua História do Brasil à contingência de aproveitar o que os
outros preparavam, conforme honestamente declarou”.

Afonso Taunay, autor da monumental História Geral das Bandeiras Paulistas,
em 11 volumes, refere-se a Rocha Pombo na recepção a Rodolfo Garcia ao
afirmar: “Como historiador, realizou o que lhe era possível fazer, dentro da
contingência dos fatos”. Ressalte-se, também, frase atribuída a Dom Pedro II:
“É história do Brasil modesta, porém honesta”.

Não se deve menosprezar o extraordinário esforço de Rocha Pombo ao de-
dicar-se durante mais de uma década, de 1905 a 1917, para culminar sua His-
tória do Brasil, em dez volumes. É livro bem documentado e concatenado.

Rocha Pombo não pode deixar de merecer nossos louvores por sua dedica-
ção e honestidade de toda uma vida, tornando-se um dos que trouxeram sua
contribuição à historiografia brasileira.

Rodolfo Garcia deixou-nos um breve e denso depoimento sobre o ilustre
paranaense:

“... não há como desconhecer o extraordinário mérito da obra de Rocha
Pombo, sua utilidade provada, os serviços prestados aos estudiosos, que a
estimam entre todas congêneres. Se conferidas as estatísticas das Bibliote-
cas, verifica-se que sua História do Brasil é, nessa classe, o livro mais consulta-
do e mais lido de todos da sua obra, o que significa popularidade e vale pela
mais legítima das consagrações”.

E acrescentou Rodolfo Garcia: “No gênero, a História do Brasil é a mais vasta,
a mais considerável de nossa literatura, pela superfície imensa que cobre, das
origens do Brasil aos dias presentes”.

Se, por um lado, se pretende acoimar de faltar rigor metodológico à História
do Brasil do ilustre paranaense, não se deve deixar de exaltar o empenho com
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que se dedicou à tarefa de escrevê-la. Daí o prestígio de que o seu nome desfru-
ta, mormente no Sul do País, especialmente no seu Estado – o Paraná.

Com respeito à Cadeira 39, ostenta – a partir de seu patrono Francisco
Adolfo de Varnhagen e de seu fundador Manuel de Oliveira Lima, meu con-
terrâneo – uma característica: a de acolher historiadores como Alberto Faria,
Rocha Pombo e Rodolfo Garcia, sem esquecer-se de mencionar igualmente o
fato de que a integraram os jornalistas Elmano Cardim, Otto Lara Resende e
Roberto Marinho, pois o exercício da atividade dos profissionais de imprensa
não pode deixar de ser entendida como uma forma de, ao analisar os fatos, por
via de consequência, fazer história.

Rocha Pombo foi eleito em 1933 para a Cadeira 39 da Academia Brasileira
de Letras, em decorrência do passamento de Alberto de Faria. Não chegou, to-
davia, a empossar-se, uma vez que faleceu em 26 de julho daquele ano.

Evocar o transcurso dos setenta e seis anos da morte de José Francisco da
Rocha Pombo é ocasião para fazer memória da vida e sobretudo de sua obra,
por se tratar de notável contributo para a compreensão do processo de afirma-
ção cultural do país e a indispensável vertebração de suas instituições.
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Raymundo Faoro:
uma grande lição

Murilo Melo Filho

ACiência Jurídica brasileira ficou de luto com a morte de
Raymundo Faoro, ocorrida cinco meses depois do faleci-

mento de seu grande amigo, Evandro Lins e Silva.
Por um desses singulares desígnios do destino, eles dois estão

hoje sepultados, lado a lado, no Mausoléu Acadêmico do Cemité-
rio de São João Baptista, bem juntos um do outro, e unidos para
sempre no Reino da Glória, da Eternidade e do Universo onírico
das pessoas dignas, honradas, incorruptíveis e exemplares, como
eles dois, dos quais já estamos sentindo – e sentiremos sempre –
saudades imensas.

Ao lado de sua cabeça, dentro do caixão – e para cumprir o seu
último desejo – foram enterrados também os restos mortais de
Pompeia, sua inesquecível mulher, a grande paixão e a razão de ser
de toda a sua vida.
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� Dois livros emblemáticos

Nem muito moço, nem velho ainda, Raymundo Faoro chegou à Academia
Brasileira de Letras, após ter escrito dois livros simplesmente emblemáticos.

Num deles, Os Donos do Poder – que, na 1.a edição, tinha 271 páginas, mas
que depois se transformou em dois alentados volumes de 750 páginas – extra-
vasou enorme riqueza de conceitos sociológicos, dentro de um vernáculo puro
e de um linguajar erudito, desfilando nele os gurus clássicos da sabedoria polí-
tica, desde O Príncipe, de Machiavelli; O Espírito das Leis, de Montesquieu e O
Capital Social, de Rousseau; passando pelo Leviathan, de Hobbes; O Burguês, de
Werner; O Capital, de Marx; o Tratado, de Pareto e a História Econômica, de We-
ber; até O Manifesto do Partido Comunista, de Engels; Histórias da Revolução Russa, de
Trotski; Ideologia e Utopia, de Manheim; Grande Lógica, de Hegel; Um Estudo de
História, de Toynbee; Razão e Revolução, de Marcuse; e O Novo Estado Industrial, de
Galbraith.

� Aprendendo alemão

Foi enorme aí a influência de Weber, um pioneiro na identificação do papel
burocrático e estatal nas novas sociedades e uma inspiração tão forte em Faoro,
que o levou a aprender o idioma alemão para lê-lo no original. Diagnosticou,
então, a burocracia e o patronato como estamentos impeditivos da consolida-
ção democrática e do progresso brasileiro. Fez mais ainda: alinhou-se a Eucli-
des, de Os Sertões; a Gilberto, de Casa Grande & Senzala, a Sérgio Buarque, de Raí-
zes do Brasil, a Paulo Prado, de Retrato do Brasil, a Victor Nunes Leal, de Coronelis-
mo, Enxada e Voto; a Darcy Ribeiro, de Povo Brasileiro: a Formação e o Sentido do Brasil;
e a Vianna Moog, de Bandeirantes e Pioneiros, na exegese do Homo brasiliensis.

Em Machado, a Pirâmide e o Trapézio – outra obra sua –, Faoro realizou a faça-
nha de adaptar as concepções filosóficas do primeiro livro à ficção das tramas
e dos atores machadianos, em figurações geométricas.
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� Encontro com Geisel

Já tinha, então, marcado também a sua presença no cenário nacional, sobre-
tudo durante dois anos, de 1977 a 1979, quando se agigantou, com heroísmo
e coragem, na presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, sucedendo a
Caio Mário e sendo sucedido por Eduardo Seabra Fagundes.

Essa presença cresceu muito no seu histórico encontro com o General
Geisel, travando-se entre os dois um edificante diálogo, que o próprio Fao-
ro, certa noite, quando ainda não era candidato à ABL, me reconstituiu, pa-
lavra por palavra:

“– Afinal de contas, Dr. Faoro, o que o senhor quer do meu governo?
– Quero muito pouco, senhor Presidente: apenas a restauração do habeas cor-
pus, a extinção dos Atos Institucionais e o fim das torturas nos desvãos do
DOI-CODI, quanto mais não seja para que V. Excia. não entre na História
como um ditador sanguinário, mas sim como o Presidente da sua abertura,
‘lenta, gradual e segura’”.

Com a importante ajuda de Dom Eugenio Sales, Faoro conseguiu colocar
sob a proteção de suas vestes cardinalícias dezenas de perseguidos políticos.

� Outras intermediações

Faoro consagrou-se a seguir nas sucessivas intermediações com o Senador
Petrônio Portella, para a restauração do estado democrático.

Antes de adoecer e, naquela mesma ocasião, ele me revelou que, na manhã
do dia 12 de outubro de 1978, estava hospedado em um hotel no Recife,
quando a telefonista lhe anunciou uma chamada de Brasília. Era o Senador Pe-
trônio, que lhe dizia o seguinte: “– O tráfego aí no Recife não deve estar bom,
mas aqui em Brasília pode melhorar durante o dia”.
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Só a muito custo, Faoro percebeu que aquele aviso era uma mensagem em
código, com a qual o Senador piauiense previa o que realmente iria acontecer
naquela tarde: a demissão, pelo General-Presidente Ernesto Geisel, do Gene-
ral-Ministro Sílvio Frota e da sua “linha dura” no Ministério do Exército, que
se erigiam como obstáculos quase intransponíveis ao caminho da abertura.

Faoro foi assim um admirável lutador pela restauração democrática, que, já
doente, recebeu em casa a visita do presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva,
com o objetivo de lhe agradecer pessoalmente o apoio recebido durante a cam-
panha eleitoral.

Infelizmente, suas condições de saúde não mais lhe permitiram estar em
Brasília, no dia da posse do seu candidato.

� Eleito na ABL

Instado por Evandro Lins e Silva, Josué Montello, Celso Furtado, Afonso
Arinos e Alberto Venancio Filho, elegeu-se para a ABL, no dia 23 de novem-
bro do ano 2000.

Três vezes e por quase dois anos, recomendações médicas adiaram a sua
posse.

Terminou se empossando, solenemente, já com a saúde abalada, dia 17 de
setembro de 2002, na Cadeira 6, tendo como patrono o poeta Casimiro de
Abreu; como fundador, o escritor Teixeira de Melo, e, como antecessores, o
Almirante Artur Jaceguai, o poeta Goulart de Andrade e o jornalista Barbosa
Lima Sobrinho.

� Gaúcho, afável e modesto

Esse gaúcho da cidade de Vacaria, alto e míope, simples, afável e modesto,
que se proclamava “um carioca, por decurso de prazo”, foi um jurista que deu
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prosseguimento na ABL à linhagem de ilustres jurisconsultos: os acadêmicos
Rui Barbosa, Lúcio de Mendonça, Rodrigo Octavio, João Luís Alves, Lafa-
yette Rodrigues Pereira, Clóvis Beviláqua, Pedro Lessa, Aníbal Freire, Cândi-
do Motta Filho, Levi Carneiro, Pontes de Miranda, Hermes Lima, Oscar Cor-
rêa e Evandro Lins e Silva.

Nesta comovida evocação de Faoro e da lição de sua vida, devemos reco-
nhecer que, após sete meses de muito sofrimento e de várias internações na
UTI – escravizado ao fumo e a um respiradouro artificial –, Raymundo Faoro
morreu em consequência de um enfisema pulmonar crônico, com o qual con-
viveu estoicamente.

Ao longo dos últimos sete meses de vida, seu estado clínico agravou-se sem-
pre, com intermitências de ligeiras melhoras, até chegar ao desenlace. Como se
fosse um discípulo de Zenon, na doutrina do Pórtico, teve espírito firme e
panteísta para enfrentar uma sofrida enfermidade. Seu panteísmo identificava
o mundo como uma penosa realidade subordinada ao processo de Deus, se-
gundo a ética latinista de Baruch Spinoza.

De Faoro e dos seus 78 anos de idade, vividos com bastante dignidade,
compostura e decência, restou-nos para sempre a imagem de um homem de
bem, de um advogado correto, de um sociólogo competente, de um historió-
grafo dedicado, um intérprete do Brasil, um cientista, um jornalista e um pen-
sador, leal aos seus ideais do socialismo democrático.

� Um paladino da ética

Ele foi um paladino da Ética e uma das nossas poucas referências unânimes,
em toda a História brasileira. Foi também um homem que marcou toda a sua
vida por uma enorme coragem e uma grande coerência, fiel aos seus princípios
políticos e ideológicos, pelos quais pagou um altíssimo tributo.
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Deixou um magnífico exemplo de honestidade – uma mercadoria que, infe-
lizmente, anda cada vez mais escassa na paisagem brasileira, marcada por tan-
tas CPIS e por tantas corrupções.

Possuía uma inesgotável disposição de trabalhar, uma inexcedível vontade
de escrever e um juvenil amor pela vida, que lhe transcorreu bravamente – in-
clusive no enfrentamento do regime militar – como se fosse um novo Dom
Quixote, um cavaleiro andante, cervantino e fidalgo, romântico, nobre e so-
nhador, nas suas lutas contra os moinhos do Poder.

Dir-se-ia até um personagem ulissiano de Joyce, que tentava transformar
em realidades concretas as suas utopias socialistas.

Com essas utopias, nasceu. Com elas, viveu. Por elas, lutou. E, com elas,
morreu.
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Euclides da Cunha
e o Itamarati*

Afonso Arinos , f i lho

Há literaturas simbolizadas por um livro apenas, como a
portuguesa, por Os Lusíadas, de Camões; a espanhola, pelo

Dom Quixote, de Cervantes; a italiana, pela Divina Comédia, do Alighieri.
Um só autor, Shakespeare, pode representar a inglesa. A literatura
francesa, talvez a mais influente no mundo, nunca foi definida por
um nome apenas, embora Balzac e Proust na prosa, Corneille, Raci-
ne, Molière e Victor Hugo no verso, hajam sido candidatos podero-
sos a exprimi-la.

Entre nós, até hoje, o que mais se assemelhou a um livro nacional
foi Os Sertões, de Euclides da Cunha, ao descrever a maior tragédia
histórica e humana brasileira, associada, afinal, à vida e morte trági-
cas do seu autor. Isso apesar da forte competição de Grande Sertão: Ve-
redas, de Guimarães Rosa. Sobre essa possível comparação, aliás,
posso apresentar um testemunho pessoal, fornecido pelo próprio
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autor do segundo. Disse-me ele certa vez, quando ainda em curso a redação do
grande romance, que tencionava dar-lhe aquele título para, de certa forma, o
diluir, a fim de não parecer intenção sua compará-lo a Os Sertões.

Escrever sobre Euclides da Cunha, para quem não tencione estender-se em um
ensaio mais abrangente da sua difícil personalidade, múltipla, excepcionalmente
dotada, original e criativa, apresenta desde logo a dificuldade de optar entre as di-
versas faces daquele poliedro humano, sem que o ângulo escolhido se ofusque por
tantos outros alusivos a ele. Mas, de qualquer modo, prevalecerá sempre o nacio-
nalismo militante, agressivo, inovador, que tornou seu livro-monumento, de certa
forma, um símbolo do nosso país. Não à toa, o escritor poderoso, que morreria
aos 43 anos sem nunca haver saído do Brasil, abandonara em definitivo a carreira
militar, com a intenção de dedicar-se, para sempre, a estudos brasileiros. A impor-
tância daquela obra, ele a reconheceria em carta ao pai, datada de 13 de dezembro
de 1904, quando, em Manaus, aguardava que se completassem as providências e a
chegada de instruções autorizando-o a internar-se na floresta com a Comissão de
Reconhecimento do Alto Purus: “Em todos os portos onde saltei, fui gentilmente
recebido graças à influência do seu grande neto: Os Sertões”.

Afonso Arinos de Melo Franco, no ensaio “Reflexões sobre Euclides da
Cunha”, publicado, em 1940, em seu livro sobre Homens e Temas do Brasil, ana-
lisou as características que fizeram de Os Sertões, em princípios do século XX,
um guia literário da nacionalidade nos terrenos da antropologia, da sociolo-
gia, da topografia, da história, assim como o faria no fim do século, na ficção
e sobre tema análogo, Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa. Para Afonso
Arinos, “este terrível problema que, com diferentes modalidades, devidas às
diferenças geográficas, ainda hoje se superpõe aos dirigentes do Brasil, esta
difícil tarefa de dar cidadania econômica e cultural a tantos brasileiros que só
possuem um arremedo de cidadania política, esta verdadeira naturalização
de quem vive como estranho na sua própria terra, Euclides apreendeu num
relance e denunciou com fogo. Os Sertões constitui o mais vigoroso apelo nes-
te sentido e o mais valioso, porque gerado ao contato de uma experiência
viva. Podemos estender as suas conclusões de ordem geral a outras zonas
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brasileiras que não foram visadas pelo autor, e o brado de Euclides servirá,
assim, de ponto de partida para toda uma teoria brasileira de governo, inde-
pendente das acrobacias das escolas, regimes e sistemas, e que terá como ob-
jetivo esta coisa simples e enorme: preparar um Brasil brasileiro. [...] Senti-
mos necessidade de soluções nacionais, para os problemas nacionais. E a vi-
são precursora de Euclides da Cunha contribui energicamente para este sen-
timento dominante da nossa geração. [...] Daí concluirmos que o regime po-
lítico em que vivemos será bom ou mau, não segundo tal ou qual coloração
teórica, mas segundo fira ou não fira os objetivos vitais das nossas necessida-
des. Euclides da Cunha representa um exemplo impressionante nesta linha
de nacionalização do pensamento brasileiro”.

Rio Branco havia hesitado muito antes de aceitar o convite de Rodrigues
Alves para assumir o Ministério das Relações Exteriores. Convite que lhe fora
dirigido através do ainda presidente Campos Sales, quando este viajara à Euro-
pa. Paranhos chegou a alvitrar, em lugar do seu, o nome, igualmente glorioso,
de Joaquim Nabuco, mas atendeu, afinal, às instâncias do presidente-eleito,
postas em termos de dever patriótico.

O presidente da República e o gabinete se haviam empossado a 15 de no-
vembro de 1902, mas o barão só chegou ao Rio de Janeiro em 1.º de dezem-
bro, engalanado pelos êxitos obtidos nas arbitragens das questões de Palmas,
contra a Argentina, e do Amapá, contra a França, sendo recebido em delírio,
no cais, pelo povo carioca e a mocidade das escolas. Ele pisava de novo, após
vinte e seis anos passados no exterior, o solo da sua cidade natal. Desde 1876,
se desprendera da política interna, com o firme propósito de se dedicar exclu-
sivamente a assuntos nacionais. No mesmo dia, proferiu o discurso de posse,
como chanceler, na sede do Clube Naval, atravessou a Baía da Guanabara até
Mauá, e subiu a serra para Petrópolis no trenzinho de cremalheira, evitando
passar uma noite sequer na capital, escabriado pelo que sucedera ao seu amigo
Eduardo Prado. Este, no ano anterior, chegado de Paris, pousara no Rio, a ca-
minho de São Paulo, para visitar companheiros acadêmicos. E foi o bastante
para morrer, picado pelo mosquito da febre amarela.
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Os primeiros problemas candentes com que o Rio Branco teve de defron-
tar-se ao assumir o Itamarati foram as questões fronteiriças com a Bolívia e o
Peru. Com a união das coroas ibéricas sob Felipe II em 1580, as entradas e ban-
deiras portuguesas na América do Sul, sem ser contrastadas pelos espanhóis, ha-
viam dilatado nossos horizontes geográficos para o oeste, ocupando terras atri-
buídas à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas de 1494, até a reconfiguração
dos limites na região, pelos Tratados de Madri e de Santo Ildefonso, no século
XVIII. Não se pensou, porém, em povoamento sistemático até meados do sécu-
lo seguinte, quando a borracha dos seringais, abundante na zona do rio Acre, co-
meçou a provocar sua colonização de modo espontâneo. Em 1867, assinou-se o
Tratado de Ayacucho, que confirmava o uti possidetis colonial, vigente desde o
Tratado de Madri, graças ao brasileiro Alexandre de Gusmão, seu principal ne-
gociador em nome do rei D. José I. Por ele, o Brasil assegurava à Bolívia grande
parte do território do Acre, com a reserva, introduzida pela nossa diplomacia, da
disposição de “reconhecer o uti possidetis como base para determinação da frontei-
ra entre seus respectivos territórios”. Mas, à proporção que subia no mercado o
preço da borracha, aumentava a corrida para a Amazônia, multiplicando-se os
seringais pelos vales do rio Acre (o Aquiri dos índios) e do Purus. Terreno fértil
para o aparecimento de aventureiros de fora, como o espanhol Luiz Gálvez e o
gaúcho Plácido de Castro. A descoberta do rio Acre, em 1861, ensejou a abertu-
ra de novos horizontes para a produção do látex.

O governo brasileiro havia reconhecido aquela região como pertencente à
Bolívia, conforme relatório do chanceler Olinto de Magalhães ao presidente
Campos Sales. Mas sertanistas brasileiros a exploravam, ignorando se as terras
por eles penetradas pertenciam ao Brasil, à Bolívia ou ao Peru.

Em 1899, Luiz Gálvez proclamara a República Independente do Acre, go-
vernando-a, com breves intervalos, até o ano seguinte, com apoio do governo
amazonense, que esperava anexar a região, rica em seringais. Gálvez instituiu as
armas da República (atual bandeira do Estado do Acre), idealizou um país mo-
derno para a época, com preocupações sociais, ecológicas e urbanísticas. Para
ele, “não podendo ser brasileiros, os seringueiros acreanos não aceitavam tor-
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nar-se bolivianos”. Mas, em obediência ao Tratado de Ayacucho, o Brasil despa-
chou uma expedição militar para destituir Gálvez, e devolver a região à Bolívia.

O governo boliviano iniciou, então, negociações com um truste anglo-ameri-
cano, o The Bolivian Syndicate of New York, visando assegurar, com poderes
excepcionais, a incorporação política e econômica do Acre, território que, de di-
reito, já pertencia ao seu domínio efetivo. O Bolivian Syndicate era uma chartered
company, semelhante às que operavam na África e na Ásia, durante a fase inicial do
processo de dominação daqueles continentes pelas potências colonialistas oci-
dentais. Essa companhia arrendara ao governo boliviano o território do Acre,
para administrá-la com poderes amplos. Tal intenção, caso concretizada, iria re-
dundar, decerto, no estabelecimento de um quisto anglo-saxão no ventre mole
do oeste da Amazônia brasileira, e as consequências dessa situação geopolítica
para a soberania nacional não eram difíceis de prever. O contrato estabelecia o
monopólio da companhia estrangeira pelo prazo, prorrogável, de sessenta anos,
dominando, assim, toda a vida interna e exterior do território. Por ali se abriria,
então, a porta para o colonialismo anglo-americano. O barão do Rio Branco,
ainda como ministro plenipotenciário em Berlim, publicara, nos jornais alemães,
nota alertando para o caráter litigioso da região, até então reconhecida como
pertencente à Bolívia, com o fito de desencorajar eventuais interessados em se
tornarem acionistas do Bolivian Syndicate.

Em julho de 1901, o governo da Bolívia firmaria o contrato com a compa-
nhia colonizadora, provocando represálias do Congresso brasileiro. O envia-
do boliviano à região expediu decreto, em nome do seu país, abrindo a embar-
cações estrangeiras a navegação dos afluentes do Amazonas no território dis-
putado, e, portanto, a navegação do próprio Amazonas. Uma canhoneira ame-
ricana, aproveitando-se disso, subiu o rio, sem autorização, até Iquitos. E, no
regresso, seu comandante levava ao governo dos Estados Unidos uma propos-
ta boliviana no sentido de receber seu apoio e proteção, em troca de garantias
alfandegárias à exportação da borracha para a América do Norte. Por ela, se
necessário, a Bolívia abriria mão de sua soberania sobre o território, ocupado
por seringueiros brasileiros, em favor dos americanos.
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Plácido de Castro, nascido no Rio Grande do Sul, liderou, em 1902, opera-
ção armada de vulto na região, derrotando tropas e depondo autoridades boli-
vianas, ao instituir o Estado Independente do Acre. A Bolívia organizou, en-
tão, expedição militar comandada pelo próprio presidente da República, gene-
ral Juan Manuel Pando. O recém-empossado presidente Rodrigues Alves (que
sancionaria a lei, criando o Território do Acre em 1904), através do seu chan-
celer, o barão do Rio Branco, cientificou o governo boliviano de que o Brasil
considerava litigiosa a questão, que a solução da pendência deveria ser buscada
através de negociações diplomáticas e que o Brasil desejava adquirir, mediante
compensação, todo o território contestado, a fim de proteger milhares de bra-
sileiros, habitantes da região por eles desbravada. Determinou, em consequên-
cia, o envio de uma coluna de infantaria e artilharia para a área conflagrada. O
exército nacional ocupou o norte do Acre e Plácido de Castro, o sul. Restava,
então, discutir, no âmbito diplomático, a questão das fronteiras.

Em março de 1903, celebrou-se em La Paz, entre os governos boliviano e
brasileiro, um protocolo para “evitar qualquer choque de armas no território
do Acre, e achando-se pendentes negociações com o fim de chegar a um acor-
do definitivo e honroso sobre as questões que se suscitaram entre os dois paí-
ses”. A 17 de novembro seguinte, o verão se aproximava, já fazia calor no Rio,
e o prudente ministro recebia, acompanhado por Assis Brasil, na atual Avenida
Barão do Rio Branco, em sua casa tão aprazível de Petrópolis (casa que o Ita-
marati podia e devia ter comprado, para nela instalar um museu Rio Branco,
ou museu do Acre), a delegação da Bolívia que iria firmar o Tratado de Per-
muta de Territórios e Outras Compensações, ou Tratado de Petrópolis, con-
forme estipulação contida no Tratado de Amizade, Limites, Navegação e Co-
mércio de 27 de março de 1867. Após se definirem os pontos geográficos pe-
los quais passaria a nova fronteira estipulada entre os dois países, “a transfe-
rência de territórios resultante da delimitação descrita [...] compreende todos
os direitos que lhes são inerentes, e a responsabilidade derivada da obrigação
de manter e respeitar os direitos reais adquiridos por nacionais e estrangeiros,
segundo os princípios do direito civil”. E, “por não haver equivalência nas
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áreas dos territórios permutados entre as duas nações, os Estados Unidos do
Brasil pagarão uma indenização de dois milhões de libras esterlinas, que a Re-
pública da Bolívia aceita com o propósito de a aplicar principalmente na cons-
trução de caminhos de ferro ou em obras tendentes a melhorar as comunica-
ções e desenvolver o comércio entre os dois países. [...] As duas Altas Partes
Contratantes concluirão dentro do prazo de oito meses um Tratado de Co-
mércio de Navegação baseado no princípio da mais ampla liberdade de trânsi-
to terrestre e navegação fluvial para ambas as nações, direito que elas reconhe-
cem perpetuamente [...]. Os Estados Unidos do Brasil obrigam-se a construir
em território brasileiro [...] uma ferrovia desde o porto de Santo Antônio, no
rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Mamoré, com um ramal que [...] chegue a
Villa Bella (Bolívia), na confluência do Beni e do Mamoré. [...] A República
dos Estados Unidos do Brasil declara que ventilará diretamente com a do Peru
a questão de fronteiras [...], procurando chegar a uma solução amigável do lití-
gio sem responsabilidade para a Bolívia em caso algum”.

A Madeira-Mamoré permitiria o escoamento a Santo Antônio da borra-
cha produzida na região do rio Beni, transporte até então prejudicado pelas
corredeiras do rio Madeira. A Bolívia cedera ao Brasil 142.800 km² de territó-
rio, em troca dos dois milhões de libras, pagas em duas parcelas. O Bolivian
Syndicate foi indenizado em 110 mil libras.

Faltava, porém, para o cumprimento cabal das disposições constantes do
Tratado de Petrópolis, “ventilar diretamente com o Peru a questão de frontei-
ras”. Aquele país vizinho fora excluído das negociações limítrofes e suas recla-
mações não tardam a surgir. Acordo firmado entre os chanceleres brasileiro e
peruano em 1904, fixou, então, um prazo de cinco meses para que se negocias-
sem tratados delimitando as fronteiras entre ambas as nações. Criaram-se, as-
sim, duas comissões mistas brasileiro-peruanas a fim de determinar esses limi-
tes, uma para o Alto Juruá e outra para o Alto Purus.

Nas coletâneas de textos jornalísticos que viriam a compor os livros Con-
trastes e Confrontos e À Margem da História (este último com publicação póstuma),
Euclides da Cunha manifestara opiniões nitidamente favoráveis à conclusão
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do acordo negociado por Rio Branco com a Bolívia para a cessão do Acre. Em
Contrastes e Confrontos, afirmaria que “o recente Tratado de Petrópolis [...] –
todo ele resultado de uma inegável continuidade histórica – é o melhor atesta-
do dessa antiga irradiação superior do nosso espírito, destruindo ou dispen-
sando sempre o brilho e a fragilidade das espadas”. E, em À Margem da História,
assegurou que “um dos grandes feitos do Tratado de Petrópolis foi a revives-
cência da Bolívia. A nacionalidade malignada pelo encerro geográfico, e pelas
vicissitudes políticas que lho engravesceram, afastando-a definitivamente do
mar, foi amparada pelo nosso liberalismo, que sobre a desoprimir franquean-
do-lhe o Paraguai e o Madeira, aparelhou-a de recursos para enfrentar os pro-
blemas econômicos mais urgentes”. Antes da expedição ao Purus, Euclides já
temia uma possível expansão peruana para leste: “Se contra o Paraguai, num
teatro de operações mais próximo e acessível, aliados às repúblicas platinas, le-
vamos cinco anos para destruir os caprichos de um homem – certo não se po-
dem individuar e prever os sacrifícios que nos imporá a luta com a expansão
vigorosa de um povo”.

Seu ensaio “Da Independência à República”, constante de À Margem da His-
tória, começa por definir os extremos para onde o Brasil colonial avançara no
século XVIII. É significativo que, das três direções então apontadas, em duas
(a Bolívia e o Peru a noroeste, o Uruguai ao sul) ele foi auxiliar precioso do ba-
rão do Rio Branco ao fixar-lhe os limites. Eis a narrativa: “O Brasil chegou ao
século XIX na plenitude da expansão territorial, expressa nos Tratados de
Madri (1750) e Santo Ildefonso (1777). Apagara-se a linha ideal da concor-
data de Tordesilhas; e a penetração colonizadora, já seguindo a rota acelerada
das bandeiras, já o passo tardo dos missionários, irradiara por três quadrantes
– para o norte, buscando os thalwegs do Oiapoque e do Amapá; para o ocidente,
a encontrar as missões do Equador e as terras bolivianas, e para o sul, procu-
rando o Prata, onde se erigira a baliza extrema da Colônia do Sacramento”.

Partiu do escritor, historiador e diplomata Oliveira Lima a iniciativa de su-
gerir o nome de Euclides da Cunha como membro da comissão encarregada de
explorar o Alto Purus. Mas o pernambucano gordo, muito suscetível, não ti-
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nha condições de encaminhar pessoalmente o alvitre a Rio Branco, de quem o
separavam complicadas desavenças funcionais e pessoais. José Veríssimo o
propôs em seu lugar, e o chanceler não só acatou a ideia, como acabou por de-
signar Euclides (que seria, de início, auxiliar) para a chefia da parte brasileira
da Comissão Mista de Reconhecimento do Alto Purus. Assim, ele poderia,
afinal, abrir livre curso à sua exaltação nacionalista, quando aceitou aquela
missão, criada pelo chanceler em 1904, para deslindar os limites entre os dois
países.

Domício da Gama descreveu, na Revista da Academia Brasileira de Letras, em
1927, o encontro de Euclides da Cunha e Rio Branco na casa do ministro, em
Petrópolis, após o jantar: “Deixei-os conversando às nove horas, o barão sen-
tado à mesa, entre as duas janelas do quartinho que lhe servia de escritório,
dando sobre a estrada sossegada da Vestfália e o Piabanha rumoroso embaixo,
Euclides pousado incomodamente sobre uma cadeira pequena, respeitoso, co-
movido e tímido, como um estudante em hora de exame. Não é que o barão o
examinasse. O barão conversava, contente de encontrar quem o entendesse e
partilhasse o seu interesse pelos assuntos que lhe eram caros, de fronteiras, de
relações internacionais e da história diplomática do Brasil, em que aquele en-
genheiro militar parecia bacharel, senão doutor. Às dez horas, voltando com
um papel, encontrei-os na mesma posição, discreteando quietamente; o barão
sempre despretensioso e lhano, despreocupado de efeitos, sem veemência nem
gestos, apenas uma pena tomada distraidamente e logo deixada cair sobre as
rumas de papéis que lhe atulhavam a mesa, ou o cuidadoso acender do cigarro
de palha, que se lhe apagava frequentemente; Euclides parecendo cada vez
mais intimidado e mal à vontade, como se o oprimisse o respeito que lhe inspi-
rava desde o primeiro momento aquele grande homem público, tão bondoso e
simples, mas tão pouco familiar. [...] E Euclides sabia tudo. Sabia o que eu sa-
bia em letras e mais toda a sociologia e a economia e a política de um pensador
enciclopédico. [...] Algumas semanas mais tarde foram publicadas as nomea-
ções do pessoal das comissões de exploração e, em vez de auxiliar, Euclides foi
escolhido para chefe da exploração do Purus. O barão o aprovara com distin-
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ção.” E Domício aprecia o resultado da escolha de Rio Branco: “É sabido
como bem se desempenhou da Comissão árdua e penosa, [...] que não foi pro-
vada pelas febres da região. Euclides mesmo só veio a adoecer em Manaus.
Possuí durante alguns anos um exemplar do relatório confidencial dos traba-
lhos da Comissão, apresentado por ele ao barão do Rio Branco e que está no
arquivo de limites no Itamarati. Por ele se vê que o escritor tumultuoso e ar-
dente era também um técnico notável e, o que é mais, um chefe consciencioso e
capaz”.

O futuro embaixador Araújo Jorge recordaria, mais tarde, aqueles encon-
tros: “Conheci Euclides da Cunha na plenitude da sua glória literária em casa
do barão do Rio Branco. Encontrava-se sempre entre os poucos amigos que
Rio Branco, nas semanas de vadiação, reunia no gabinete de Vestfália em Pe-
trópolis, espectador mudo daqueles cavacos formidáveis que o grande minis-
tro presidia com o seu bom humor boêmio, seu cigarro e sua vela, e a que não
faltavam a graça mordaz e demolidora de Gastão da Cunha, a pilhéria caipira
de um tão acentuado sabor matuto de Leopoldo de Bulhões, a palestra evoca-
tiva e saudosa de Afonso Arinos, a ironia suave e comedida de Domício da
Gama...”.

A propósito da sua convivência cordial com o ministro, Euclides escreveu a
Domício: “É um encanto esse exílio no tempo; o próprio barão, com a sua es-
tranha e majestosa gentileza, recorda-me uma idade de ouro, muito antiga, ou
acabada. Continuo a aproximar-me dele sempre tolhido, e contrafeito pelo
mesmo culto respeitoso. Conversamos; discutimos; e ele franqueia-me a máxi-
ma intimidade – e não há meio de eu poder considerá-lo sem as proporções
anormais de um homem superior à sua época. Felizmente ele não saberá nunca
este juízo que não é somente meu – senão que se vai generalizando extraordi-
nariamente. De fato, é o caso virgem de um grande homem justamente apreci-
ado pelos seus contemporâneos. A sua influência moral, hoje, irradia triunfal-
mente pelo Brasil inteiro. Os efeitos da Conferência da Haia – onde Rui Bar-
bosa teve o bom senso de reproduzir-lhe o pensar – consagraram-lhe definiti-
vamente o prestígio. Esse fato reconcilia-nos com a nossa gente, demonstran-
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do sobretudo a persistência de uma veneração antiga e já agora toda sobrancei-
ra à volubilidade de uma opinião pública tão instável como a nossa”.

Nessa mesma linha de admiração irrestrita, Euclides, referindo-se a Rio
Branco noutros contextos, se gloriava de ser “satélite na órbita de um imortal”.
E oferecia mais este testemunho tão honroso: “Felizmente continuo a olhar
para o ministro a quem tenho servido – o único grande homem vivo desta terra
– com a mesma admiração e simpatia. E até com assombro: é lúcido, é gentil, é
trabalhador, e traça na universal chateza destes dias uma linha superior e firme
de estadista”.

Em sua biografia do grande chanceler, anota Álvaro Lins que “desde 1904,
vinha o barão do Rio Branco estudando o problema da fronteira perú-
vio-brasileira para verificar até onde se estendia, segundo o uti possidetis, o direi-
to territorial de cada nação. Daí, as duas missões de exploração e reconheci-
mento que enviou ao Alto Purus e ao Alto Juruá. Servia-lhe como elemento
fundamental de estudo o relatório de Euclides da Cunha, com o mapa por ele
desenhado (o mapa de Euclides da Cunha foi ajuntado como documento à
Exposição de Motivos com que Rio Branco apresentou ao presidente da Re-
pública o Tratado de 8 de setembro de 1909), no qual vinham marcados o ter-
ritório reclamado pelo Peru, antes e depois do Tratado de Petrópolis, e o que
este país reclamava da Bolívia. Com o Brasil, as reclamações peruanas se basea-
vam no Tratado Preliminar de 1.º de outubro de 1877”.

O Acadêmico Alberto Venancio Filho, digno herdeiro do pai ilustre na de-
voção à memória de Euclides da Cunha, julga, em prefácio a À Margem da Histó-
ria, que a expedição de seis meses e meio “ao Purus é de uma grandeza indescri-
tível [...]. Cabe mencionar apenas alguns traços épicos dessa epopeia que per-
correu quilômetros, nas condições mais precárias de transporte, com falta de
pessoal e insuficiência de gêneros, e nem os relatórios e as páginas escritas con-
seguem retratar na exata dimensão”.

De Manaus, ansioso por dar início à empreitada, Euclides descreveu a
Afonso Arinos sua “ânsia de partir – buscando a forte distração do meu duelo
com o deserto, nesta majestosa arena de quinhentas léguas que me oferece o
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Purus”. E a Coelho Neto, pouco mais tarde, adiantou, explicitando preocupa-
ções ecológicas incomuns na época: “Nada te direi da terra e da gente. Depois,
aí, e num livro: Um Paraíso Perdido, onde procurarei vingar a Hileia maravilhosa
de todas as brutalidades das gentes adoidadas que a maculam desde o século
XVII”. A viagem percorreria mais de dois mil quilômetros por via fluvial, che-
gando ao Peru em pouco mais de seis meses. Coelho Neto, no seu Livro de Prata,
dá testemunho do admirável precursor que foi Euclides da Cunha, das suas in-
quietações só hoje atuais – e tardias – com a preservação do meio ambiente:
“Era aquele o caminheiro infatigável e destemeroso que palmilhava as aspérri-
mas estradas sertanejas, amigo das selvas e das montanhas, contemplador ena-
morado dos rios largos e das lagoas melancólicas, que tanto lamentava a des-
truição das florestas reclamando, a brados, proteção para as velhas árvores víti-
mas do machado e do fogo”. Para Roquette-Pinto, “não há, nem houve, e
nunca haverá, quiçá, quem descreva a natureza do Brasil de maneira tão formi-
dável. [...] Na literatura nacional, Os Sertões, O Reconhecimento do Purus e alguns
capítulos de À Margem da História [...]”. Roquette, no livro Seixos Rolados, ao co-
mentar a descrição geográfica feita por Euclides do que observara no decorrer
da missão ao Amazonas, julgaria que “a divagação hodierna do Purus, docu-
mentada pela comparação das cartas de Chandless e de Euclides – Buenaño,
representa um dos mais importantes fatos geológicos adquiridos pela ciência
brasileira. Levantadas a 40 anos de distância, umas das outras, as cartas do cur-
so do Purus, executadas pelo honesto geógrafo inglês e pelos delegados da Co-
missão brasileiro-peruana de 1904-1905, não coincidem em muitos pontos,
porque o rio, parte de um mundo em formação, de 1864 a 1904 variou de lei-
to; e onde Chandless passou em canoa, Euclides achou florestas de embaúbas.
Euclides navegou em trechos do rio onde Chandless ‘contemplou belos recan-
tos de floresta’”. Francisco Venancio Filho afirmaria que, através de Euclides,
“a consciência nacional foi despertada para o mundo amazônico, como já o
fora antes para os sertões”. Afrânio Peixoto, em Poeira da Estrada, comentou que
“esta expedição, se fora contada, daria a Os Sertões uma parelha, na intensidade
da descritiva, na intrepidez da acusação”.
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Euclides da Cunha e Plácido de Castro se encontraram uma só vez, ao em-
barcarem, juntos, em um vapor ancorado na confluência do rio Acre com o
Purus. Plácido comandara o vitorioso movimento revolucionário que resultou
na incorporação do território do Acre ao Brasil. Euclides havia chefiado a Co-
missão Brasileira de Reconhecimento do Alto Purus, cuja missão fora mapear
aquele rio desde a embocadura no Solimões até as cabeceiras, definindo os li-
mites do Brasil com a Bolívia e o Peru. A viagem até Manaus durou uma sema-
na, durante a qual os dois homens conversaram muito. Havendo Euclides pe-
dido a Plácido que escrevesse um histórico da campanha culminada com a
conquista do Acre, o chefe gaúcho redigiu os apontamentos solicitados na
própria caderneta de notas do escritor, relatando, além da campanha militar
pela anexação, a dinâmica da extração da borracha, seu ciclo produtivo e a vida
nos seringais.

O “Relatório da Comissão Mista Brasileiro-Peruana de Reconhecimento
do Alto Purus”, preparado por Euclides da Cunha e publicado na Revista Brasi-
leira desta Academia, consta de sete capítulos versando a organização, instru-
ções, a viagem, aspecto geral do Purus e seus afluentes, levantamento hidrográ-
fico, determinação das coordenadas dos pontos principais, clima, considera-
ções gerais sobre os caracteres físicos da região e sobre os seus povoadores, e
anexos. A ele se juntaram “Notas Complementares”, redigidas por Euclides e
compostas por “Observações sobre a História da Geografia do Purus”, “O
Povoamento”, “Navegabilidade do Purus”, e uma parte confidencial, conten-
do algumas críticas ao comissário peruano. Foi ainda objeto, em 1906, de edi-
ção restrita do Itamarati, sob o título “O Rio Purus”.

Do Tratado que pôs termo à questão da fronteira do Brasil com o Peru, de
8 de setembro de 1909 (firmado menos de um mês após a morte de Euclides),
constam, na exposição de motivos e nos anexos, várias referências expressivas
de Rio Branco a Euclides da Cunha, bem como um mapa preparado por Eu-
clides, apresentando um “Esboço de Região Litigiosa Peru-Boliviana”. Nele
há, também, referência à Comissão Técnica de Exploração do Alto Purus, che-
fiada por Euclides, e à sua monografia Peru versus Bolívia.
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Euclides da Cunha escrevera no Jornal do Commercio, a pedido de Rio Branco,
uma série de artigos, nos quais demonstrou grande erudição histórica, profun-
dos conhecimentos geográficos e muita convicção ao interpretar tratados in-
ternacionais. Publicados na imprensa, em fascículos, sobre a pendência limí-
trofe boliviano-peruana, ao envolver “a maior superfície territorial que ainda
se discutiu entre os dois países”, esses ensaios foram, mais tarde, reunidos no
livro Peru versus Bolívia, editado em 1907, despertando grande interesse nos di-
plomatas sul-americanos. A questão foi submetida afinal, pelo tratado de arbi-
tragem de 30 de dezembro de 1902, ao governo argentino, que favorecia, afi-
nal, o Peru. Luís Viana Filho, na sua A Vida do Barão do Rio Branco, sugere que “o
Peru e a Bolívia, pedras do jogo continental, aguardavam a decisão Argentina
sobre a secular controvérsia de fronteiras, assunto sobre o qual Euclides da
Cunha, certamente inspirado por Paranhos, publicou eruditos artigos em fa-
vor da Bolívia”, cujos direitos eram neles defendidos. Em carta a Domício, Eu-
clides se justificara, explicando ter sido esta uma das suas quixotadas: “Consti-
tuí-me, para satisfazer a índole romântica, um cavaleiro andante da Bolívia
contra o Peru. Por quê? Talvez porque a Bolívia é mulher”.

Quem melhor versou as relações entre os dois grandes brasileiros foi o pro-
fessor Francisco Venancio Filho, na monografia Rio Branco e Euclides da Cunha,
escrita quando integrava a Comissão Preparatória do Centenário do Barão do
Rio Branco, e publicada pelo Ministério das Relações Exteriores em 1946.
Dela consta mensagem em que o escritor agradece ao chanceler, emocionado,
“o honrosíssimo amparo do seu sufrágio à minha candidatura à Academia Bra-
sileira de Letras. [...] Se, por acaso, eu desejasse qualquer recompensa pelos
serviços que tentei prestar à nossa terra, escrevendo Os Sertões, não poderia tê-la
maior, mais valiosa e mais digna do que aquela carta, que hei de sempre guar-
dar como um verdadeiro prêmio”. Julgando que Rio Branco favorecia outro
candidato contra sua pretensão de eleger-se para esta casa, Euclides da Cunha
sentiu-se profundamente honrado em receber carta de compromisso do chan-
celer. Teve, também, o apoio de Machado de Assis e Oliveira Lima, que, con-
forme Luís Viana, chegou a escrever a Nabuco, contando-lhe que o barão tra-

34

Afonso Arinos , f i lho



balhava ativamente pela eleição do “autor do livro Os Sertões, que é um livro
original e nervoso, perfeita revelação de um talento literário”. Ao pai, Euclides
comunicaria sua eleição como “um consolo nestes tempos de filhotismo abso-
luto, verdadeira idade de ouro dos medíocres”.

Francisco Venancio Filho recorda, também, a última referência de Eucli-
des da Cunha ao barão, em conferência proferida no Centro Acadêmico
Onze de Agosto, na Faculdade de Direito de São Paulo. Para Euclides, “te-
mos mudado muito. Partiu-se, nos últimos tempos, o sequestro secular que
nos tornava apenas espectadores da civilização. A nossa política exterior
conjugou-se com a internacional. O descortino dilatado de um estadista, de-
pois de engrandecer-nos no espaço, engrandeceu-nos no tempo. Na última
conferência de Haia, o velho mundo escutou, surpreendido, uma palavra de
excepcional altitude”.

O estadista que nos engrandeceu no espaço e no tempo, referido por Eucli-
des, era Rio Branco; a palavra desbravadora proferida na Conferência da Paz
foi a de Rui Barbosa. Quando Rui regressou da Holanda, em 1907, coubera a
Euclides da Cunha saudá-lo em nome do Itamarati. O Jornal do Commercio pu-
blicou resumo da saudação, que o professor Venancio Filho transcreve e da
qual destacamos este pequeno trecho: “O capitalismo absorvente e o industria-
lismo ferrenho faziam surgir o socialismo, levantando o maior dos problemas
que agitam a sociedade. Os trusts, açambarcando tudo, pareciam prognosticar
o esmagamento da maioria dos povos em proveito de quatro ou cinco nações
fortes e imperialistas. [...] A organização do Tribunal Permanente nem o méri-
to da originalidade possuía, querendo avaliar as nações por cabeça e habitan-
tes, como se avaliam rebanhos. Com a opinião levantada pelo nosso ilustre de-
legado do Brasil não se impressionaram os açambarcadores da filosofia [...].
Chocou-se o extraordinário da revelação, quiseram apegar-se a pequenas re-
gras do regimento interno para tolher-lhe a liberdade da palavra, impedindo-o
de permanecer na tribuna. [...] Naquela ocasião, não éreis o representante de
uma nacionalidade, não éreis um satélite; éreis um sistema, até falando astro-
nomicamente, porque arrastáveis convosco uma constelação de países”.
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No livro À Margem da História, Euclides da Cunha ainda aludiu, de forma in-
direta, ao barão do Rio Branco, ao compará-lo com o pai visconde, quando
tratou da questão de Palmas, ou das Missões, resolvida favoravelmente ao Bra-
sil pelo presidente Cleveland, dos Estados Unidos: “Com a República Argen-
tina, originaram a questão quase secular das Missões, em que uma troca de no-
mes dos rios estremenhos, tendo anulado todo o esforço do visconde do Rio
Branco, em 1857, se destinava, depois de longas negociações, à solução pela
arbitragem em nossos dias (1895), e a reviver num digno herdeiro o nome da-
quele grande estadista”.

Desde o Tratado de Madri de 1750, negociado, em nome de Portugal, pelo
verdadeiro pai da diplomacia brasileira, que foi o paulista Alexandre de Gus-
mão, o uti possidetis, conforme Euclides escreveria em Contrastes e Confrontos,
“consistiu, essencialmente, em deslocar, pela primeira vez, das relações civis
para as internacionais, o princípio superior da posse baseado na capacidade
para o domínio eficaz e o povoamento efetivo das novas regiões”. O tratado
demarcador da fronteira entre o Brasil e o Peru, de 1851, voltara ao uti possidetis
do Tratado de Madri, tornando ultrapassado o de Santo Ildefonso, de 1777.

Na mesma obra, Euclides lembra que, para o Peru, uma entrada na Amazô-
nia, a buscar as cabeceiras do Purus, significaria uma saída para o Atlântico, e
um campo mais fecundo para sua expansão, libertando-se do litoral estéril. Ele
temia um possível litígio armado que envolvesse tropas brasileiras, a fim de
conter a marcha para leste do Peru. E, julgando equivocado o envio de forças
arregimentadas para defender o nosso território, favorecia a utilização de tro-
pas irregulares, compostas pelos sertanejos dos estados do norte, mais afeitos à
luta de guerrilhas.

Mas, sobre a região como um todo, Euclides da Cunha registrou, em O
Estado de S. Paulo de 29 de maio de 1904, opinião de profundo pessimismo, que
preocupações bem mais recentes têm reiterado com insistência: “As novas cir-
cunscrições do alto Purus, do alto Juruá e do Acre devem refletir a ação persis-
tente do governo em um trabalho de incorporação que [...] exige, desde já, a fa-
cilidade das comunicações e a aliança das ideias [...]. Sem este objetivo firme e
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permanente, [...] a Amazônia mais cedo ou mais tarde, se destacará do Brasil,
naturalmente e irresistivelmente, como se despega um mundo de uma nebulo-
sa – pela expansão centrífuga do seu próprio movimento”. Difícil encon-
trar-se alerta mais atual, perante as circunstâncias que hoje cercam a ocupação
da Amazônia e as ameaças latentes sobre o seu futuro.

Em Peru versus Bolívia, Euclides da Cunha, insistente em suas preocupações
raciais, afirmara que “o Tratado de 1750 [...] sancionou o triunfo de uma raça
sobre outra”, isto é, a vitória “do caráter excepcional dos nossos mamelucos”
sobre o dos criollos espanhóis e das “causas administrativas resultantes dos sis-
temas coloniais, de todo contraposto, de Portugal e Espanha”, acrescentando
que, a seu ver, o vício essencial da colonização espanhola, baseado no princípio
exclusivo de aumentar à custa dos países novos a opulência parasitária da pe-
nínsula, imobilizara o progresso na sua expressão geral”. Mais reconheceria
que “o Império, admitindo a divisória pelo Javari, fortaleceu, com seu grande
prestígio, as pretensões peruanas que se estendiam até àquele rio”. O Peru se
teria apropriado de tal forma, de dois terços do Equador.

Nesse trabalho, ele manifestou a opinião profética de que “o tratado de li-
mites de 23 de outubro de 1851, entre a República do Peru e o Império do
Brasil, foi, antes de tudo, uma troca de excepcionais favores. Ali se vendeu a
pele do urso equatoriano”. Tal antevisão se tornaria realidade geográfica após
1941, quando as relações entre os dois países andinos se deterioraram severa-
mente, devido a reivindicações territoriais mútuas. O conflito armado eclodiu
em julho daquele ano. Após vários enfrentamentos na fronteira, tropas perua-
nas invadiram o Equador. Em setembro, o Peru já ocupava toda a parte do ter-
ritório equatoriano que se estendia do rio Marañone ao Amazonas, área equi-
valente a mais da metade da que o Equador possuía antes do litígio. A luta ar-
mada entre ambos, após a derrota equatoriana por forças do Peru, numerica-
mente superiores, se concluiria pelo Protocolo do Rio de Janeiro, de 1942,
que seria de paz, amizade e fronteiras, mas firmado com o Equador ainda sob
ocupação de tropas peruanas. Em consequência, foram cedidos pelo Equador
ao Peru cerca de dois terços da parte oriental ou amazônica do seu território.
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Formou-se uma coalizão de garantes para mediar a disputa composta pela
Argentina, Brasil, Chile e Estados Unidos. Mas, com a entrada dos americanos
na Segunda Guerra Mundial, após o ataque japonês a Pearl Harbour, os Esta-
dos Unidos pressionaram os países em conflitos a fim de acertarem rapida-
mente uma solução para pendência.

Em 1960, porém, a descoberta de um terceiro rio em área que deveria ser,
pelo Protocolo, de terra seca entre outros dois rios, levou o governo equatoria-
no a considerar inválido aquele instrumento jurídico, sob a alegação de que
um acordo baseado em dados cartográficos imprecisos, com imprecisão que
alteraria o consenso entre as partes, não poderia permanecer vigente. Ocorre-
ram, em consequência, novos incidentes armados em 1978 e 1981, antes do
confronto maior entre as partes desavindas em janeiro e fevereiro de 1995,
com a morte de combatentes de ambos os lados. Estes aceitaram, então, a me-
diação oferecida pelos quatro garantes do Protocolo do Rio de Janeiro e fir-
mou-se, em fevereiro daquele ano, entre Equador e Peru, a Declaração de Paz
do Itamarati, com objetivo de consolidar a cessação de fogo e evitar novos em-
bates. A Declaração previa o envio imediato de uma Missão de Observadores
Militares Equador-Peru para a região em disputa. A Missão atuou entre março
de 1995 e junho de 1999, tendo o Brasil nela exercido papel central, bem con-
forme à nossa reiterada tradição pacifista, através da coordenação geral das
operações. Ao longo dos quatro anos e meio da sua existência, foram dez os
coordenadores gerais da missão, todos generais de divisão brasileiros.

Em 30 de outubro de 1909, por livre e generosa iniciativa do Brasil, se fir-
mara tratado com o Uruguai modificando a fronteira dos dois países na lagoa
Mirim e no rio Jaguarão, bem como as disposições relativas à navegação na la-
goa e no rio. Por ele, o Brasil cedia espontaneamente ao Uruguai a parte da la-
goa Mirim compreendida em sua margem ocidental e a nova fronteira, que
atravessaria longitudinalmente as águas da lagoa, conservando a meia distância
entre os pontos principais das duas margens; e, no rio Jaguarão, a parte do ter-
ritório fluvial compreendida entre a margem direita, ou meridional, e a linha
divisória.
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A cessão dos direitos de soberania do Brasil, baseados, a princípio, na posse
adquirida e mantida desde 1801, e confirmada pelos pactos de 1851, 1852 e
1853, foi condicionada a que apenas embarcações brasileiras e uruguaias po-
deriam navegar naquelas vias e de que nenhuma das partes estabeleceria forta-
lezas ou baterias de artilharia nas margens da lagoa ou do rio.

Euclides da Cunha preparou, com o barão do Rio Branco, a linha definitiva
da fronteira com o Uruguai na lagoa Mirim e no rio Jaguarão, a correr pelo tal-
vegue, equidistante das duas margens. E o mapa na exposição de motivos do
Tratado de Limites com o Uruguai, apresentada pelo ministro das Relações
Exteriores ao presidente da República, é da autoria de Euclides da Cunha, que
falecera semanas antes.

Observação colateral, mas não destituída de interesse, nos leva a recordar
que, tendo Euclides desenhado um mapa do Brasil por ordem de Rio Branco,
sugeriu completá-lo com o traçado das linhas férreas então existentes no país.
No seu prefácio de a À Margem da História, lembra Alberto Venancio Filho,
“Euclides da Cunha explicava a diferença ente os dois países (Brasil e Argenti-
na) dizendo que o progresso da Argentina vinha das estradas de ferro, enquan-
to que as nossas estradas de ferro resultavam do nosso progresso”.

O barão reteve Euclides da Cunha no Itamarati como cartógrafo e auxi-
liar técnico do seu gabinete e a permanência do escritor no Ministério das
Relações Exteriores, naquelas condições, decorreu entre junho de 1906 e
agosto de 1909. Mapas da viagem ao Purus, traçados pela mão de Euclides,
se encontram no Arquivo Histórico do Itamarati. Mas constrangia ao autor
sua permanência, no Ministério, em cargo inexistente por lei. Finda a missão
ao alto Purus, Rio Branco lhe enviara “os mais calorosos parabéns e agrade-
cimentos pelo zelo e coragem com que levou a feliz termo, em quadra tão
desvantajosa, a exploração que lhe foi confiada. Queria transmitir os meus
agradecimentos e parabéns aos seus companheiros de trabalho”. Entretanto,
não ocorria ao barão boêmio, afável, mas distraído, que muito o estimava, re-
gularizar-lhe a situação profissional. A integridade incorruptível e arestosa, a
hiper-suscetibilidade de Euclides, já deveriam ter alertado o chanceler para a
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situação funcional do amigo, pois este não queria aceitar os vencimentos do
cargo em comissão, só aquiescendo após descontada a gratificação, que jul-
gava não lhe ser devida. Euclides levara um mês ou mais até concordar com
as instâncias do chefe, a fim de embolsar seus vencimentos como se ainda es-
tivesse em comissão. Ao desembarcar no Rio, vindo do Amazonas, ele acha-
va que deveria recebê-los pela tabela comum, contra a intenção do ministro,
para quem a comissão só se encerraria com a entrega do relatório. Paranhos,
finalmente, atendeu-lhe os escrúpulos: “Comunico a V. S. que fica reduzida
a Rs. 2:000$000 a sua gratificação como Comissário de reconhecimento do
Alto Purus, a partir desta data”.

Com os horizontes funcionais fechados em várias direções, Euclides da Cu-
nha, por mais de uma vez, sentiu-se inclinado a tentar a aventura política. Rio
Branco chegou a concordar com sua candidatura a deputado federal por Mi-
nas Gerais, desde que incluído na chapa do Partido Republicano Mineiro, mas
os próceres políticos locais lhe impugnaram a pretensão, por não haver nasci-
do no Estado.

Ao constatar que, no Ministério das Relações Exteriores, sua situação per-
manecia indefinida, Euclides resolveu, enfim, concorrer à cadeira de Lógica
em concurso aberto no Ginásio Nacional (o Colégio Pedro II). E, a propósito,
Rio Branco se movimentou para ajudá-lo, escrevendo a um amigo próximo,
contraparente do presidente Afonso Pena: “Decide-se agora a escolha do lente
de Lógica. Não dei até aqui um passo em favor do Euclides da Cunha, por en-
tender que ele não precisava disso. Agora, porém, que sei ter havido uma es-
candalosa cabala contra ele no seio da Congregação e que outros candidatos
recorreram a padrinhos – ou pistolões, como diz o povo –, sinto-me obrigado,
sem pedido algum dele, a queimar o último cartucho em favor deste moço dig-
no e puro, que é uma inteligência de primor. [...] Peço-lhe que faça pelo Eucli-
des tudo o que puder [...]. E não há tempo a perder. Talvez hoje mesmo se tra-
te do assunto”.

Euclides, através desse concurso (nele tendo como principal concorrente o
filósofo Farias Brito), conseguiu seu único emprego estável. Mas por pouco
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tempo. Em 15 de agosto de 1909, aos 43 anos de idade, sua vida, curta e glorio-
sa, seria ceifada pela tragédia. Desta, Rio Branco deu contas a Domício da
Gama, então servindo em Buenos Aires, em telegrama que redigiu pessoalmen-
te: “Euclides da Cunha, alucinado pela denúncia caluniosa de uma histérica
contra a mulher, atacou ontem, em Piedade, a tiros de revólver, o aspirante a
oficial Dilermando de Assis, seu amigo, na residência deste, depois de arrom-
bar a porta do quarto em que ele dormia. Acudiu o aluno da Escola Naval e
irmão do agredido. Dilermando recebeu quatro balas e o irmão, duas; ambos
estão em perigo de vida. Euclides recebeu quatro e faleceu pouco depois na
presença de sua mulher, do filho maior e do menor, que haviam chegado
pelo seguinte trem para prevenir aos rapazes. Morreu dizendo que fora a ví-
tima de uma calúnia”. Mas Luís Viana, na sua biografia de Rio Branco, co-
menta essa versão inexata com a nota de que o ministro, “ainda mal informa-
do, cobria com manto generoso a memória do infeliz amigo. Nesse gesto de
bondade, entrevê-se-lhe, sob a gélida aparência, o coração sensível, que o tí-
mido, entretanto, costuma esconder”.

Ao pai de Euclides, por ocasião da perda do filho, o chanceler enviaria men-
sagem na qual revelava todo seu apreço pelo grande morto e plena consciência
da clareira que aquele desaparecimento abrira no país: “Atordoado pela nossa
desgraça do dia 15, não pude dirigir-lhe antes palavras de amizade, de simpatia
e de conforto; o terrível golpe, que feriu seu coração de pai, feriu igualmente o
meu coração de amigo e sincero admirador dos grandes dotes intelectuais e
morais do seu nobilíssimo filho; sei quanto perdi de sincero afeto com o desa-
parecimento desse bom amigo e companheiro de trabalho; sei quanto de espe-
ranças fundadas perdeu o Brasil”.

E, ao falar em sessão magna do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
sobre os sócios falecidos naquele ano, Rio Branco se referiu ao antigo subordi-
nado como “o festejado escritor, intrépido explorador do Alto Purus – Eucli-
des da Cunha, que tanto prometia enriquecer ainda a nossa literatura, vitimado
no vigor da idade, numa terrível tragédia, como homem de delicado pundonor
que sempre foi, e cuja pureza de sentimentos e alto valor intelectual pude co-
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nhecer de perto nos breves anos de convivência, em que me coube a fortuna de
o ter por companheiro de estudos, de trabalhos e de esperanças patrióticas.

Na sala oficial da Academia Francesa, sob o busto de Molière, está escrito
que “nada falta à sua glória, ele faltava à nossa”. O mesmo poderia ser dito, in-
felizmente, sobre a ausência do nome de Euclides da Cunha dentre os grandes
quadros com que o Itamarati tem honrado o nosso país, em toda a história da
diplomacia brasileira.
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Caçadores de almas:
biógrafos, biografias
e história

Mary del Priore

A ciência histórica nos deixa na incerteza sobre os indivíduos. Ela só nos revela
os pontos pelos quais eles se ligaram às ações gerais. Ela nos diz que Napoleão so-
fria no dia de Waterloo, que é preciso atribuir a excessiva atividade intelectual de
Newton à continência absoluta de seu temperamento, que Alexandre estava bê-
bado quando matou Clitos e que a fístula de Luís XIV pode ser a causa de algu-
mas de suas resoluções. Todos esses fatos individuais só têm valor porque modi-
ficaram os acontecimentos ou porque poderiam ter desviado a série. São causas
reais ou possíveis. É preciso deixá-las aos sábios.

MARCEL SCHWOB – Vidas Imaginárias1

A biografia, uma das primeiras formas de história – depois das
dos deuses e de homens célebres – e retém cada vez mais a atenção
dos historiadores. Todavia, a moda da biografia histórica é recente.
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Com efeito, até a metade do século XX, sem ser de todo abandonada, ela era
vista como um gênero avelhantado, convencional e ultrapassado por uma gera-
ção devotada a abordagens quantitativas e economicistas.

A biografia mudou ao longo dos tempos. No início, era o verbo e o verbo, a
narrativa. E a narrativa era história em Heródoto, mas, também, retórica em
Tucídides. Em um quanto em outro, a preocupação com o efeito literário era
maior do que com a exatidão das informações. Tucídides, por exemplo, re-
cheou de discursos fictícios sua história da guerra do Peloponeso, que queria
imorredoura, ktêma es aiei. Ele deu a palavra a seus atores a fim de que eles expri-
missem análises sobre suas próprias ações.

O modelo grego inspirou profundamente os historiadores romanos: Tito
Lívio, do seu lado, encheu seus textos com discursos imaginários para destacar
a psicologia de personagens evocados. Da mesma forma, Tácito pintou os im-
peradores do primeiro século, tentando penetrar sua mentalidade. Todos esses
historiadores pertencem à história das literaturas grega e latina. Por quê? Pois
seu esforço de elucidação e interpretação dos fatos não obstruiu jamais o de-
senvolvimento da narrativa. O discurso, nesses casos, não tinha função de pro-
va explicativa. Era, sim, um procedimento retórico ligado a um acontecimento
histórico mais amplo.

A seguir, a hagiografia encarregou-se de demonstrar a exemplaridade hu-
mana. A vida dos santos deveria incentivar modelos aos leitores. As encarna-
ções do sagrado se tornavam modelares no percurso realizado por mártires,
doutores e confessores. A partir dos séculos XII e XIII, os santos deixaram o
mundo fechado dos monastérios. A santidade passou a ser imitada no cotidia-
no e a narrativa sobre a vida de cavaleiros invadiu a Idade Média. Era o início
de um período de heróis. Heróis, ao mesmo tempo, objetos de transferência
do sagrado, atores de intrigas e portadores de valores positivos.

Com o Renascimento, emergiu uma nova maneira de viver e de conceber o
destino do homem no mundo. O indivíduo começou a se liberar de tutelas tra-
dicionais que pesavam sobre o seu destino. Ele ousou dizer “eu”. Na pintura,
sobretudo no Norte da Europa, retratos pintados por Van Eick, Roger van de
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Vries e Dürer, entre outros, confirmaram a valorização de sua existência. O
mundo social mudou de núcleo de gravidade. Das leis superiores impostas por
Deus, pelo Estado ou a família, tal centro voltou-se para o culto de si. O indi-
víduo tornou-se meta e norma de todas as coisas2.

Nos séculos seguintes, o individualismo não cessou de se afirmar. Por isso
mesmo, “escrever sua vida” tornou-se moda: Marguerite de Valois, Comm-
ynes, Monluc, Retz, Saint-Simon entre outros memorialistas do Antigo Regi-
me, construíam a memória do mundo e a memória de si3. No século XVIII, o
herói medieval foi substituído pelos “grands hommes” dos quais Voltaire diria:
“são aqueles que se destacaram no útil ou no agradável”. Contrariamente ao
herói, o “grande homem” tinha que ter uma função: ser proveitoso à socieda-
de. Uma das formas de contar seus feitos, ou estudá-lo, era, é a biografia. Bio-
grafia, palavra que, dicionarizada em 1721, designava um gênero que tinha por
objeto a vida dos indivíduos. Antes, as biografias apareciam na forma de “me-
mórias”, ou seja, relações escritas nas quais o individuo narrava fatos dos quais
participara ou fora testemunho.

No século XIX, as biografias tiveram importante papel na construção da
ideia de “nação”, imortalizando heróis e monarcas, ajudando a consolidar um
patrimônio de símbolos feito de ancestrais fundadores, monumentos, lugares
de memória, tradições populares, etc. Esta concepção foi retomada pela cor-
rente positivista. A biografia assimilou-se à exaltação das glórias nacionais, no
cenário de uma história que embelezava o acontecimento, o fato. Foi a época
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de ouro de historiadores renomados como Taine, Fustel de Coulanges e Mi-
chelet, autor de excepcionais retratos de Danton a Napoleão.

Pouco a pouco, na mesma época, história e literatura se divorciaram. A his-
tória tornou-se uma disciplina e monopólio de acadêmicos. Primeiro, sob as
bordoadas dos positivistas da Neue Historishe Schule de Leopold Von Ranke, cu-
jas repercussões logo se fizeram sentir entre belgas e franceses. A seguir, e de
maneira decisiva, sob a influência irradiadora da escola Francesa dos Annales,
animada por Lucien Fébvre e Marc Bloch. Foi o momento do eclipse da narra-
tiva, enterrado junto com a história factual. Ao minimizar a história política,
diplomática, militar ou eclesiástica que evidenciava o indivíduo e fato, a Nova
História, nascida dos Annales, optou por privilegiar o “fato social total” em to-
das as suas dimensões econômicas, sociais, culturais e espirituais.

Como bem observou Paul Ricoeur, “à noção de fato, concebido como salto no
tempo, eles opuseram aquele de tempo social cujas categorias maiores – conjuntura,
estrutura, ciclo, crescimento, crise, etc. – foram emprestadas à economia, à de-
mografia e à sociologia”4. Marx aterrissava em meio aos estudos históricos.

Vale sublinhar que a Escola dos Annales renovou de alto a baixo os métodos
de trabalho do historiador, fazendo deste um especialista escrevendo para ou-
tros especialistas. No que deveria ser uma ciência, não havia espaço para a arte.
Menos espaço ainda, pois a nova orientação excluía a biografia, que é narrativa
por excelência.

Talvez não tenha sido um acaso o fato de, na mesma época, escritores como
Stefan Zweig investirem com entusiasmo nas biografias históricas – Maria-
-Antonieta, Fouché, Erasmo usando os mesmos princípios do historiador românti-
co Michelet, ou seja, a preocupação em recuperar “a vida total”, o “drama da
vida”5. O ficcionista tão desprezado em sua época pelos “especialistas” escre-
veu um pequeno livro sobre os bastidores da história chamado de Sternstunden der
Menschheit. Suas miniaturas iluminaram a história documental com pathos huma-
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no. E ainda, deve-se à sua intuição (é nome feio?), pelo menos em parte, o res-
surgimento do poeta Hölderlin, depois de uma longa noite em que foi ignora-
do pelos “especialistas”. E quem seria Nietzsche sem Hölderlin?

Historiadores preferiram rejeitar os ídolos individuais e os recortes cronológi-
cos dados pelo tempo de uma existência. Os escritores se tornaram, então, os gran-
des biógrafos: Guy de Pourtalés. Gide, Michel de Leiris, André Maurois, no mun-
do literário francês. Lytton Strachey e Antonia Fraser, no anglo-saxão, entre ou-
tros. Convite à viagem artificial no passado, fortemente ligada aos fatos, a maior
parte das biografias era acrítica e lançava suas raízes no terreno das paixões coleti-
vas. Elas correspondiam a um público ávido de fatos históricos, de acontecimen-
tos sensacionais ou de enigmas insolúveis: na França, por exemplo, o caso do Co-
lar da Rainha ou a desaparição do tesouro dos templários. A paixão pela biografia
crescia e fez nascer o romance genealógico de Claude Simon e Georges Perec. Ou
ainda a autobiografia psíquica de um Hermann Broch6. Havia sede desse gênero,
notadamente no mundo europeu e anglo-saxão.

Historiadores começaram, contudo, a operar um discreto retorno à biografia.
Lucien Fébvre, um dos fundadores da revista Annalles foi pioneiro em colocar as
bases de uma biografia histórica renovada: “os homens, únicos objetos da histó-
ria [...] sempre capturados no quadro das sociedades a que pertencem”. Instaura-
va-se uma “biografia modal” que, debruçada sobre o indivíduo, informava sobre
a coletividade. Ao fazer as biografias de Lutero7 e Rabelais8, Lucien Fébvre deu
vida a personagens tributários de uma utensilagem mental que os ultrapassava e
os permitia se situar numa dada época e sociedade. Estavam lançadas as pistas
que levariam do indivíduo ao ator ou atores da história9.
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Consequência da emergência da nova História Social e da influência mar-
xista, os meados do século XX continuaram a manter a história biográfica em
segundo plano. Esta abordagem era marcada pelo diálogo estreito com outras
Ciências Humanas e pela ênfase de Fernand Braudel na história total. Cou-
be-lhe sublinhar as relações entre o homem, geografia (no livro, o mar Medi-
terrâneo, e não o rei Felipe IV, é o protagonista principal) e as condições ma-
teriais de vida, numa visão totalizante e socioeconômica da história. A aborda-
gem conhecida como Nova História recusava as análises que só retinham um
único fator em detrimento da multiplicidade de componentes particulares, das
circunstâncias que levavam a uma conjuntura. Mas, junto com os documentos,
Braudel não conseguiu ignorar o pathos: “Nesse livro, os barcos navegam; as on-
das repetem sua canção; os vinhateiros descem das colinas. [...]”. Não é poesia?

Foi preciso esperar os anos 1970 e 1980 para assistir ao fim da rejeição à
biografia histórica. O epistemólogo François Dosse anunciou, então, a chega-
da de uma “idade hermenêutica” na qual o objetivo seria capturar “a unidade
pelo singular”. Até que enfim, o indivíduo encontrava a história. O fenecimen-
to das análises marxistas e deterministas que engessaram por décadas a produ-
ção historiográfica, permitiu dar espaço aos atores e suas contingências nova-
mente. Foi uma verdadeira mudança de paradigmas. A explicação histórica
cessava de se interessar às estruturas para centrar suas análises sobre os indiví-
duos, suas paixões, constrangimentos e representações que pesavam sobre suas
condutas. O indivíduo e suas ações situavam-se em sua relação com o ambien-
te social ou psicológico, sua educação, experiência profissional, etc. O histo-
riador deveria focar naquilo que os condicionava a fim de fazer reviver um
mundo perdido e longínquo. Esta história, “vista de baixo”, dava as costas à
história dos grandes homens, motores das decisões, analisadas de acordo com
suas consequências e resultados10.

Mas a possibilidade de colocar a biografia em questão, ganhou espaço com
um amplo debate entre historiadores e sociólogos no meio dos 1980. O polê-
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mico texto, “L’Illusion biographique”, de Pierre Bourdieu, criticava a subjetividade
de biografias históricas, segundo ele, capazes exclusivamente de reconstruir a
vida de forma artificial, mesmo “absurda”11: “A história de vida é uma dessas
noções do senso comum que entraram, de contrabando, no universo erudi-
to”12, fustigava o famoso sociólogo.

A crítica da biografia por este que era considerado um dos maiores intelec-
tuais do mundo, longe de afastar o interesse de historiadores, os desafiou.
Convidou-os a pensar a biografia de um ângulo novo. Assistiu-se, assim, a
uma volta do gênero, mas de uma biografia que nada tinha a ver com um retor-
no à história heróica e literária dos grandes homens. Enterrava-se a biografia
positivista dos tempos de antanho, descrita por Jacques Le Goff como “tradi-
cional, superficial, anedótica, cronológica, sacrificada a uma psicologia ultra-
passada e incapaz”.

A reabilitação da biografia histórica integrou as aquisições da história social
e cultural, oferecendo aos diferentes atores históricos uma importância dife-
renciada, distinta, individual. Mas não se tratava mais de fazer simplesmente a
história dos grandes nomes, em formato hagiográfico – quase uma vida de
santo, sem problemas, nem máculas. Mas de examinar o ator (ou os atores) cé-
lebres ou não, como testemunhas, como reflexos, como reveladores de uma
época. A biografia não era mais a de um indivíduo isolado, mas é a história de
uma época vista através de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos. Ele ou
eles não eram mais apresentados como heróis, na encruzilhada de fatos, mas
como uma espécie de receptáculo de correntes de pensamento e de movimen-
tos que a narrativa de suas vidas torna mais palpáveis, deixando mais tangível a
significação histórica geral de uma vida individual13.
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Segundo Le Goff, a introdução do gênero biográfico na história atual é um
instrumento útil e suplementar usado pela História Cultural. É uma maneira “de
continuar a fazer história por outros meios”, como explicou o historiador reite-
radas vezes quando interpelado sobre suas pesquisas para os estudos de São
Francisco de Assis e depois, de São Luiz Rei de França14. No primeiro, o medie-
valista relacionou a vida do “poverello” com a urbanização e o enriquecimento das
cidades-Estado italianas. No segundo, problematizou a narrativa, perguntan-
do-se “São Luis existiu?”. A resposta foi original: trabalhando com as várias
imagens que se sobrepõem a um mesmo indivíduo, demonstrou que uma bio-
grafia pode conter várias outras. Enfim, uma vida pode contar outras tantas.

Le Goff é o melhor exemplo do que propunham os historiadores franceses
ao reinventar a biografia. Na tradição do espírito dos Annales, ela deve se ins-
taurar por uma “questão” e se formular como um caso de “história-proble-
ma”. Como toda a narrativa de vida, ela precisa se submeter a uma cronologia
de fatos, mas, contrariamente à vida – ao destino –, é “uma construção feita de
acasos, hesitações e escolhas” que permitem, segundo Le Goff, escapar à tal
ilusão biográfica fustigada por Bourdieu.

Enquanto, algumas décadas antes, Fernand Braudel preconizava a existên-
cia da “longa duração” em toda a análise histórica, Le Goff rompeu com esta
tradição, insistindo sobre a vida individual como “duração significativa para a
história”. Ele convidou mais geralmente, a buscar “durações pertinentes em
história”, “que permitiram, não só a observar um fenômeno”, mas também ver
“uma grande parte da evolução histórica”. Segundo ele, a vida humana é um
excelente exemplo em história de vida e a de São Luiz, em particular, permitia
medir uma série de fenômenos. Esta abordagem apresentou o interesse de ul-
trapassar a oposição entre história narrativa e história estruturalista, ou seja,
incentivou a encontrar as estruturas por outro recorte. Segundo o mesmo au-
tor, “quase em ação e em encarnação”, longe das frias estruturas propostas por
Braudel.
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A biografia desfez também a falsa oposição entre individuo e sociedade. O
indivíduo não existe só. Ele só existe “numa rede de relações sociais diversifi-
cadas”. Na vida de um indivíduo, convergem fatos e forças sociais, assim como
o indivíduo, suas ideias, representações e imaginário convergem para o contex-
to social ao qual ele pertence. No seu estudo sobre os marranos no Nordeste
do Brasil, Nathan Wachtel, por exemplo, demonstrou, por meio de uma “en-
quete de micro-história”, que cada indivíduo estudado é situado numa trajetória
dada, assim como “na sua relação com os outros no seio de uma sociedade glo-
bal”. Os indivíduos – diz – “representam mais do que eles mesmos e cada
qual, a seu modo, exprime algo do coletivo do qual não podem se abstrair”.

A biografia permitiu então a abordagem histórica pelo foco num indivíduo
que não é necessariamente ilustre ou conhecido, exatamente porque ele não é ilustre
ou conhecido. É Wachtel que à maneira de seus colegas reitera que isto é possível,
pois os destinos individuais estão situados em diversas redes que se cruzam: a
casa e a família, o espaço regional, o universo espiritual, a utensilagem mental
de uma época. “O singular se abre para o geral, na medida em que é recuperado
em sua inesgotável riqueza”15. Obras que também marcaram este debate fo-
ram: Moi, Pierre Riviére, história do matricida francês que também matou os ir-
mãos, sob a pena de Michel Foucault16 ou o estudo de Georges Duby sobre
Joana D’Arc17.

A discussão historiográfica entre os herdeiros ou a segunda geração dos
Annales, abriu outra frente de trabalho. Desta vez, influenciado pela produção
italiana dos anos 80. Nascia, nesta época, uma coleção da editora Einaudi, di-
rigida por Carlo Guinzburg e Giovanni Levi, intitulada Microestorie. Ao longo
da década, a editora e as obras aí publicadas ajudaram a consolidar os concei-
tos desta que passou a ser uma abordagem: a Micro-História. Assumindo a le-
gitimidade do “fatiamento da história” posto em cena pela Nova História, po-
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rém preocupada com a problematização mais nítida do objeto de investigação,
especialmente quanto às hierarquias e conflitos sociais, a Micro-História trou-
xe à luz importantes biografias extraídas desta nova prática historiográfica.

Alguns enredos ilustrativos de livros expressivos deste tipo de narrativa se-
riam o clássico O Queijo e os Vermes, de Carlo Guinzburg, cujo personagem é um
moleiro friulano, Domenico Scandella, conhecido por Mennochio; a história
de O Retorno de Martin Guerre, de Natalie Davis é a trajetória de um impostor
que se faz passar por marido de uma camponesa do sul da França; Benedetta, a
visonária lésbica do livro de Judith Brown, Atos Impuros, ou o exorcista Giovan
Battista Chiesa, ator de A Herança Imaterial, escrita por Giovanni Levi.

Nestas quatro obras saltam aos olhos algumas das características que, de
fato, distinguem a Micro-História da História da Cultura ou das Mentali-
dades: a ênfase nos conflitos de classe, a despreocupação com os contextos
amplos e a longa duração, a renúncia à história totalizante, cara aos france-
ses contemporâneos de Braudel. No mais, como em outras biografias sob o
guarda-chuva dos Annales, todos os temas cabem nestas monografias, so-
bretudo, pois ambas as abordagens – A História Cultural e a Micro-Histó-
ria – se preocupam com os anônimos da história, o “popular”, os “de bai-
xo”. Ambas as abordagens diminuem o foco da história concentrando-se
no tempo significativo de fatos, ações e representações que cercam o indi-
víduo. A diferença? Oriundos da tradição marxista, os autores ligados à
Micro-História se preocupam com conflitos de classe sub-reptícios aos fa-
tos e personagens históricos.

O que vale sublinhar é que as biografias caíram como uma luva para resol-
ver alguns problemas práticos dos historiadores. Tomemos, por exemplo, a
contradição entre ideias, representações e práticas sociais que fizeram historia-
dores americanos criarem a “história das ideias”, distinta daquela das práticas.
Os autores franceses e italianos demonstraram que as primeiras não são mais
um fato em si, motivo ou causa de eventos históricos, mas “modos de repre-
sentação” de um momento histórico. Trata-se, portanto, de achar um equilí-
brio entre o indivíduo ou o personagem, seu livre-arbítrio, suas intenções pes-
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soais e a escala mais ampla de convenções culturais e “mentalidades coletivas”
nas quais ele está imerso18.

Abordagem perfeita, perguntar-se-iam alguns? Não. Pois que, por defini-
ção, a biografia é centrada num indivíduo, ela coloca o problema da “represen-
tatividade” deste mesmo ator histórico. Ora, com o desenvolvimento da histó-
ria cultural, as abordagens se concentraram nos laços que ligavam o individuo
à cultura no sentido mais amplo do termo. Num artigo que fez a volta ao mun-
do, David Brion Davies se perguntava, justamente, como achar “os pontos de
intersecção” entre um indivíduo e o quadro social, cultural e político do qual
participa. Segundo o historiador americano, bem como o francês Le Goff, a
biografia individual ou coletiva (no caso de estudos de família ou prosopogra-
fias) oferece uma solução metodológica a esta pergunta, pois ela implica no es-
tudo de um indivíduo ou de grupo de indivíduos que representam uma classe
social, uma profissão, uma fé ou crença, desde que se defina, previamente, a es-
trutura social a que pertencem. Pode-se igualmente examinar a maneira pela
quais as crises pessoais de um indivíduo complexo refletem as tensões de uma
época e como as soluções pessoais do conflito fazem eco, apropriam-se ou im-
pregnam-se às transformações de uma cultura.

Assim, o indivíduo é, ao mesmo tempo, ator crítico e produto de sua época,
seu percurso iluminando a história por dois ângulos distintos. Um explícito,
pela iniciativa voluntária do observador que propõe uma análise da sociedade
na qual o personagem está inscrito. O outro, implícito, avaliado no percurso
do personagem que ilustra, por sua vez, as tensões, conflitos e contradições de
um tempo, todos essenciais para a compreensão do período. Neste caso, o in-
divíduo encarna, ele mesmo, tais tensões19.

E quanto à escrita das biografias? Graças ao gênero, o historiador se tornou
um escritor que se dirige a um público que aguarda uma narrativa de aconteci-
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mentos encadeados e uma intriga codificada por fatos reais, interpretados. Ao
fim das contas, a estrutura da biografia se distingue daquela do romance por
uma característica essencial: os eventos contados pela narrativa são impostos
por documentos e não nascidos da imaginação. A história, afirmou perempto-
riamente Paul Veyne, nada mais é do que “uma narrativa verídica”20.

De fato, o historiador reconstitui – a palavra é significativa – as coisas do
passado. Mas, ao fazê-lo, ele tenta imaginá-las como se as tivesse visto. Há aí
um cruzamento perigoso, mas real com a imaginação literária. Por outro lado,
muitas vezes o romancista não se esquiva de misturar personagens históricos e
fatos com data reconhecida aos personagens fictícios e eventos idealizados.
Um caso emblemático é o de Marguerite Youcenar com sua Obra em Negro ou
Memórias de Adriano21.

O discurso exposto pelo biógrafo ou pelo romancista tem em comum a mise
en intrigue da narrativa. Todavia, a intriga do biógrafo deve se conformar à de-
terminadas leis de encadeamento às quais escapa o romancista. Na narrativa de
ficção, todas as distorções são permitidas. O tempo pode ser desdobrado entre
o tempo das coisas contadas e o tempo que se leva para contá-las. Essa é uma
via que o historiador não pode jamais trilhar.

É lógico que o historiador, seja ele biógrafo ou não, se confronta mais do
que o romancista com duas questões que tomam a forma do “porquê” e do
“como”. E é precisamente neste momento que o historiador deve integrar em
sua narrativa a análise das realidades de ordem coletiva, tais como as forças so-
ciais, a situação econômica, as pulsões culturais e religiosas, as mentalidades e
até o clima. As preocupações mais emblemáticas da Escola dos Annales seguem
presentes ainda hoje22.
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Não se tornou frequente dizer que um bom livro de história – como os que
escreve, por exemplo, o jornalista Eduardo Bueno – se lê como romance, esca-
pando ao tédio que inspiram os livros universitários? E, nesta fórmula elogio-
sa, o como – sublinhe-se – é fundamental. O livro é, então, recomendado. Tra-
ta-se de história garantida. De fatos acontecidos, de um fenômeno histórico
explicado, de arquivos e documentos inéditos que foram examinados, de co-
nhecimentos novos descobertos. Não obstante, o livro se lê: a montagem, a in-
triga, a escrita fazem com que os leitores o penetrem como numa obra de ficção.
Ou seja, ele convida o leitor a se deixar arrastar pelo prazer da leitura; ele ins-
trui enquanto diverte. Embora tudo faça para parecer um romance, o livro em
questão não é um romance histórico – gênero no qual o essencial se subordina
ao acessório. E, por fim, é graças a este como que o leitor ganha nas duas frentes:
a da história e a da literatura.

Mas, afinal, a história conta uma história? Há 30 anos atrás, a resposta seria:
não! Os historiadores profissionais invocariam o compromisso que assumi-
ram no século XIX de fazer valer a ciência contra a arte. E ciência de observa-
ção, ciência de análise, ciência leitora e intérprete de documentos que, um dia,
desembocariam em sínteses, por que não, em leis, ou, ainda, na suprema verda-
de? A narrativa? Uma ingenuidade. A coisa, contudo, mudou. Em 1979, um
historiador inglês, Lawrence Stone, levantou a lebre tomando suas distâncias
da história científica, ou “da velha história” como ele a denominou, até então,
prevalente23. Muito se tentou fazer uma história não ritmada pela narrativa,
mas pela interpretação de séries, ciclos, repetições. O grande Fernand Braudel
chegou a dizer que os historiadores não contavam. Eles explicavam. Na reali-
dade, por meio de hipóteses, eles observavam continuidades a partir das quais
construíam fatos24.
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Mas seria isto possível? No seu mais importante livro, O Mediterrâneo e o
Mundo Mediterrâneo no Tempo de Felipe II, o próprio Braudel não teria transforma-
do o declínio deste mar intenso e fechado numa espécie de herói coletivo na
cena mundial25? O certo é que não há como fazer diferente. Não é possível re-
latar e analisar uma situação social e econômica de um período passado sem a
ajuda da narrativa. Ou seja, sem colocar em relação (é o que os franceses cha-
mam de míse en intrigue) os elementos de natureza diferente, sem fazer intervir
diferentes personagens, os chamados atores históricos, notórios ou anônimos.
Qualquer que seja a vontade do autor de fazer uma escrita impessoal, com a
não utilização deliberada do “eu”, com a recusa de colocar em primeiro plano
tal batalha ou tal nome célebre, o fato é que para que as obras sejam legíveis e
coerentes, não se pode eliminar a estrutura narrativa.

Bem disse Paul Veyne, especialista em epistemologia, quando lançou: “A
história é a narrativa de fatos, o resto decorre dela”26. Ele denominou de “in-
triga” a possibilidade do método de reconstituição do historiador asseme-
lhar-se ao do romancista ou do autor de romances policiais. Observe-se, aliás,
que o gosto pela escritura e mesmo pelo “estilo” marcou a produção da histo-
riografia francesa nos últimos 30 anos.

No céu dos historiadores, os anos 80 se fecharam sob o signo do “tempo das
incertezas”, para retomar a expressão usada no editorial da revista Annalles27. A
natureza do discurso histórico era, então, objeto de trabalhos que detonavam as
posições tradicionais entre os profissionais da Nouvelle histoire. Na esteira da críti-
ca feita por Michel Foucault28, Michel de Certeau29, e, sobretudo, Paul Ricoeur,
os historiadores foram obrigados a reconhecer que o discurso é sempre narrativa
no sentido de “colocar em ação as ações representadas”. A história, na sua escri-
ta, não pode se subtrair aos procedimentos literários. E isto não é um simples
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caso de retórica, mas, ao contrário, trata-se da validade e da legitimidade do dis-
curso histórico. Redigir é etapa crucial do trabalho científico e maneira eficiente
de avaliar as ambições da disciplina. Paul Ricoeur demonstrou impiedosamente
que toda a história, inclusive a serial e quantitativa, ainda que à revelia, é sempre
construída pelas formas que governam a narrativa.

O que fazer, então, da pretensão científica e do sonho de objetividade, se a
produção do historiador se assemelha a uma narrativa de ficção? Os america-
nos responderam primeiro. O movimento conhecido como Linguistic Turn
marcou uma radicalização nas reflexões em andamento na Europa. Agrupando
várias escolas de historiadores e de especialistas em ciências sociais, este movi-
mento, que, aliás, não possui unidade teórica, proclama que toda realidade so-
cial, passada ou presente, se reduz a um jogo de linguagem, a uma construção
discursiva. Ao fim e ao cabo, a história não passaria de um simples “gênero”
literário, perdendo toda a ambição de ser um discurso de verdade30. Deste
ponto de vista, a história não poderia ser mais do que “a form of fiction-making
operation”, incapaz de estabelecer um conhecimento científico do passado, in-
capaz, também, de reconhecer falsificações e falsários. É óbvio que a Europa,
teatro das maiores atrocidades do século XX, reagiu. Este relativismo absoluto
leva a vias perigosas. E elas foram rapidamente usadas por historiadores revisio-
nistas e negacionistas, quando se tratou de dizer, por exemplo, que não houve
Holocausto de judeus, ciganos e homossexuais durante a Segunda Grande Guerra.

E é na direção de Paul Ricoeur que nos voltamos para aprender as delicadas
relações entre história e verdade:

“O historiador não é um simples narrador: ele dá razões para explicar sua
escolha de tal e qual fator em detrimento de outro, quando se trata de um
fato histórico. O poeta cria uma intriga que se basta por seu esqueleto cau-
sal. Mas ele não é feito de argumentação”.
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E Roger Chartier crava:

“É preciso lembrar que o foco do conhecimento é constitutivo da inten-
cionalidade histórica. Ele funda estas operações específicas da disciplina:
construção e tratamento de dados, critérios de verificação de resultados, va-
lidação da adequação entre o discurso do saber e seu objeto”31.

Mas, enquanto na França, Alemanha e Estados Unidos o discurso do histo-
riador e seus paradigmas estão no coração das polêmicas, abaixo do Equador,
não só o discurso, mas, também, o papel do historiador ainda está em discus-
são. Sim. Porque a história, antes de ser uma disciplina é uma prática social. O
que quer dizer que, homens e mulheres que se dizem historiadores fazem his-
tória para um público que os lê ou escuta. Seu reconhecimento social, assim
como seus salários, dependem da sociedade que lhe acorda um status e lhe asse-
gura uma remuneração. O duplo reconhecimento, o dos pares e o do público,
consagra o historiador como tal. E mais, a história não é uma disciplina mono-
lítica; mas ela é composta por diferentes grupos que rivalizam na tarefa de, me-
diante um programa, prescrever o objeto da pesquisa e a maneira correta de
apresentá-la, portanto, de narrá-la.

O que é curioso é que, se contrariamente ao que lhes acontece na Europa, os
historiadores têm pouca visibilidade. Mas a história vem se tornando uma mania.
Ela está em toda a parte. De repente, “tudo é história”, parodiando o grito do con-
sagrado Jacques Le Goff quando ampliou a constelação de documentos que pode
usar o historiador. Tudo tem história. No Brasil, vimos surgir, nos últimos dez
anos, um público que lê e gosta de história. Revistas de divulgação se multiplica-
ram, algumas delas atingindo um total aproximado de 300.00 leitores por mês32.
Outros produtores culturais tais como documentaristas, cineastas, produtores de
conteúdos para sites, procuram, cada vez mais, desenvolver projetos nos quais a in-
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formação tenha raízes históricas. Um domínio inteiramente novo, o da educação
patrimonial associado ao turismo cultural, potencializou, ilimitadamente, o papel
de historiadores regionais e dos institutos de história, antes invisíveis porque às
margens dos grandes circuitos. Os museus regionais também se multiplicaram, va-
lorizando a autoestima de populações antes nas sombras da metrópole mais próxi-
ma. Os movimentos afirmativos deram valor, também, não só à cultura indígena
ou afrodescendente como um todo, mas aos seus desdobramentos localizados nas
múltiplas manifestações de cultura material e imaterial – quilombos, festas e tradi-
ções – que variam de região a região. Isto quer dizer que, muito além dos jardins
da universidade, existem, hoje, centenas de dezenas de consumidores de história.
Consumidores, contudo, a quem a discussão sobre se a história está entre ficção ou
ciência pouco importa.

Para estes consumidores de história, o discurso histórico não difere muito
do literário. As relações entre as duas disciplinas não são nem hierárquicas,
nem diretas. Ou seja, no seu significante, o texto de história é um produto sub-
metido às condições sociais, culturais e econômicas de sua produção. O autor,
por sua vez, lhe dá o “sopro gerador”, enquanto o leitor o ressignifica33. Com
a diferença de que o sopro gerador que lhe insufla o historiador passa por uma
série de regras do ofício: a pesquisa documental, a crítica interna e externa da
documentação, a interpretação das informações trazidas pelas fontes, o diálo-
go com os especialistas do assunto, a inclusão de notas e referências, e, final-
mente, o preenchimento de uma lacuna. Ou seja, como a literatura, a história é,
também, um processo vivo de produção, circulação e consumo de discursos34.
Como o romance, a história conta. E, contando, ela explica. Como o romance,
a história escolhe, seleciona, simplifica, organiza, reduz um século a uma pági-
na. A diferença, sublinharia Paul Veyne, é que “a história é um romance; mas
um romance de verdade”35.
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A partir desta constatação, historiadores brasileiros terão que repensar que
tipos de texto produzirão. Agora, não mais para atender exclusivamente às exi-
gências herméticas da Academia, mas, para responder a uma exigência ou de-
manda social. Não há nada de anedótico nesta iniciativa, se ela for realizada no
cumprimento das exigências da profissão. Se ninguém contesta o talento de
tantos romancistas e jornalistas que se aventuraram a escrever biografias, por
que recusar aos biógrafos que são historiadores de formação a pertença ao do-
mínio literário?

Já ensinava Pierre Goubert, ao escrever uma das obras mais importantes
da historiografia francesa: “quero escrever um livro para meus amigos e ne-
tos lerem sem irritação, nem tédio”. E o antídoto contra o tédio seria a capa-
cidade de produzir textos que “dão a ver”. Textos que reencontrem o tempo
perdido, que chamem à cena os fantasmas da história, que tenham capacida-
de de conversar com os mortos. Que permitam a magia de entrar na vida de
outrem e que façam dos historiadores caçadores de almas capazes de encan-
tar os leitores.
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Coelho Neto: um
turbilhão de palavras

Arnaldo Nisk ier

Ele não é um autor fácil. E não o é, sobretudo, para a nossa comum e moderna
ignorância da língua portuguesa. Era dono de um prodigioso vocabulário, calcu-
lado em mais de 20 mil palavras.

OCTÁVIO DE FARIA

Opoeta Lêdo Ivo, um dos grandes sonetistas brasileiros, consi-
dera que há modernidade na obra de Coelho Neto (1864-

1934). E pede que escreva sobre aquele que foi eleito, pela revista Ma-
lho, Príncipe dos Prosadores Brasileiros, em concurso público, realiza-
do no ano de 1928. Fez par com Olavo Bilac, o Príncipe dos Poetas
Brasileiros.

Para o crítico Wilson Martins (Jornal do Brasil, 04/07/2009),
Coelho Neto, como figura representativa do código literário do seu
tempo, foi um grande injustiçado, opinião corroborada por Guima-
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rães Rosa, que ocupou a sua cadeira na Academia Brasileira de Letras. A vitória
do Modernismo se fez como se houvesse necessidade de abater um grande ini-
migo, no caso, Coelho Neto.

Para muitos, era um intelectual superado. Atacado pelos modernistas, a sua
acuidade pode ser medida, hoje, pela atitude tomada diante dos que eram pre-
dadores da Natureza. Reparem nesse trecho, recordado por Josué Montello:
“Com a morte das árvores, desaparecem as fontes: rios que rolavam águas
abundantes derivam agora de filetes rasos e tão escassos, que uma quente se-
mana de verão é bastante para secá-los; a caça rareia”.

Naquela época, Coelho Neto utilizou a sua pena e a elogiável eloquência
para engrossar a voz de autores como Euclides da Cunha, que também se in-
surgia contra os desmatamentos e as queimadas, especialmente na Amazônia.
Uma atitude que hoje pode ser considerada de vanguarda.

Filho de português com índia civilizada, nascido no Maranhão, Coelho
Neto fez vida literária no Rio de Janeiro. Foi professor de Literatura do Colé-
gio Pedro II. Deixou 112 obras publicadas e 50 peças teatrais. Alcançou a pre-
sidência da Academia Brasileira de Letras. Sua obra foi diversificada, o que
contribuiu para a crítica dos invejosos. Escreveu romances, contos, crônicas,
teatro, poesia, memórias, conferências, antologias e livros didáticos. Segundo
Afrânio Coutinho, na sua apreciada Enciclopédia de Literatura Brasileira, editada
pelo MEC, em 1990, “o modernismo condenou-o como representante do
passadismo, acusado de afetação, palavreado rebuscado e enfático, abuso de
termos incomuns, prolixidade e helenismo”.

Era muita coisa para um só estilo, mas as críticas, com o tempo, foram ate-
nuadas e ele teve o reconhecimento da sua obra. Com a esposa Gabriela, teve
14 filhos e lutou muito para sustentar a família. Entrou para o quadro social
do Fluminense Futebol Clube, do qual se tornou fanático torcedor. Alguns
dos seus filhos defenderam as cores do clube tricolor, o mais famoso deles,
Preguinho. Num Fla X Flu, em 1912, entrou em campo com a sua bengala em
riste, querendo pegar o juiz, que não concordou com a defesa de uma penali-
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dade máxima por parte do grande goleiro Marcos Carneiro de Mendonça
(que começou a carreira no América F. C.). Se a turma do “deixa disso”, que já
existia na época, não tivesse interferido, o nosso acadêmico teria acabado com
o juiz, que na época era chamado de referee.

A paixão pelo Fluminense era tão grande, que foi autor do seu primeiro
hino, para comemorar a inauguração da terceira sede. O coração era mesmo
tricolor.

� Um turbilhão de livros

Na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio, é possível encontrar originais
de Coelho Neto, como o autógrafo rimado de Pastoral, em que afirma: “Som-
bra do que foi grande, especto d’um fastígio/ Em que perdeu o esplendor e
perdeu o prestígio... Como é doce viver quando o campo floresce / Toda a
mágoa se esvai, a mesma dor se esquece.”

Foi um autor prolífico, que nasceu em Caxias (Maranhão), mas viveu a
maior parte da existência no Rio de Janeiro, então capital do país. Teve boa
formação humanística, apreendida nos colégios que frequentou: São Bento e
Pedro II. Sem ter formação em nível superior, apesar das tentativas em Direi-
to, era assíduo nas rodas literárias. Começaram a aparecer seus contos, poesias,
crônicas, romances e peças teatrais, produção estimulada pelas aulas dadas no
Colégio Pedro II, do qual se tornou docente.

Com uma grande colaboração na imprensa, credita-se a Coelho Neto nada
menos de 112 obras publicadas e 50 peças teatrais, algumas traduzidas para
numerosos idiomas, o que nos deixa a sensação de que os modernistas exagera-
ram quando criticaram ferozmente o seu estilo, acusado de “passadista” ou
comprometido com o helenismo. Membro da Academia Brasileira de Letras,
foi seu presidente e, com o tempo, ocupou um lugar considerado “legítimo”
por Afrânio Coutinho no panorama da literatura brasileira.
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Ficaram famosos os livros de contos (Sertão, Treva e Banzo), os romances
(Turbilhão, Miragem e Inverno em Flor), as memórias romanceadas (A Capital Fe-
deral, A Conquista, Fogo Fátuo e Mano) e as peças teatrais (“Neve ao Sol”, “A
Muralha”, “Quebranto” e “O Dinheiro”), entre outras. O escritor Octávio
de Faria fez a defesa do cunho bem brasileiro dos trabalhos de Coelho Neto,
considerando-o no Jornal de Letras (primeira fase) um digno representante da
ficção nacional.

Ficou evidente, assim, que os modernistas, com raras exceções, cometeram di-
versas injustiças. A posteridade, com algum exagero, resumiu o movimento como
sendo resultado de “uma rapaziada” ou, como queria Rodrigo de Melo Franco,
“uma patacoada de meninos ricos”. Josué Montello, conterrâneo de Coelho Neto,
foi além: “Nesse latifundiário da palavra, há um narrador e um mestre, em cujo es-
tilo a língua portuguesa incontestavelmente se enriquece, na graça de novas melo-
dias”. Foi considerado por Machado de Assis como “um dos nossos primeiros es-
critores”, logo se engajando no movimento abolicionista e republicano, o que não
o livrou de uma perseguição por parte do governo Floriano.

Coelho Neto gostava de abusar de termos raros, merecendo de Guimarães
Rosa a classificação de “amoroso pastor da turbamulta das palavras”. A imagi-
nação era fértil e indisciplinada. No seu acervo, contabiliza-se em 40 anos cer-
ca de oito mil crônicas, de início fugindo do cotidiano (o que lhe valeu críticas
contundentes), mas aos poucos foi dominando o estilo, como se pode verificar
até mesmo na exaltação de amigos, o maior dos quais, Rui Barbosa. Há críticas
à sociedade da época, mas também referências competentes às conquistas da
ciência, as quais não escaparam da sua argúcia.

� A briga com Lima Barreto

Criticava-se em Coelho Neto o gosto por termos incomuns. Podemos dar
exemplos, recolhidos do livro sobre as suas melhores crônicas, selecionadas
por Ubiratan Machado (Global Editora, SP, 2009). Com tais vocábulos, ele
intrigava os seus leitores:
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“Mal o oriente se arreia com as primeiras colgaduras da manhã” (Toni-
truosa Urbs, 1923).

“Lembrando-me dos tais cínipes que o famoso condutor de Israel (Moi-
sés) espalhou no Egito” (Para o Rei Alberto Ver o que É Bom, 1922).

“Comparem-se as adiposas cativas dos serralhos com as canéforas da fri-
sa do Partenon – umas, confinadas em estufilhas mornas; outras soltas, ao
ar livre” (O Esporte e a Beleza, 1926).

“Vamos aprender a dar murros – é esporte elegante, porque a gente pre-
cisa de luvas, rende dólares e chama-se boxe, nome inglês. Capoeira é coisa
de galinha, que o digam os que dele saem com galos empoleirados no alto
da sinagoga (O Nosso Jogo, 1928).

Na verdade, Coelho Neto era um aficionado do futebol. Escreveu sobre o es-
porte bretão uma série inesquecível de grandes crônicas, o que o levou a uma profun-
da inimizade com o escritor carioca Lima Barreto. Dado curioso: na época, membro
da aristocracia fluminense, Coelho Neto considerava o futebol um esporte nobre e
educativo (achava os jogadores herois e semideuses e adorava a rivalidade das torci-
das), enquanto Lima Barreto, autor do clássico O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ho-
mem do povo, detestava o futebol, por ele considerado “uma regressão à barbárie”.
Chegava ao excesso de afirmar, como um precoce Nelson Rodrigues, que o futebol
tinha sido responsável pela eclosão da Primeira Guerra Mundial.

A opinião de Lima Barreto, em 1919, era contundente:

“O Sr. Coelho Neto é o sujeito mais nefasto que tem aparecido em nosso
meio intelectual. Sem visão da nossa vida, sem simpatia por ela, sem vigor
de estudos, sem um critério filosófico ou social seguro, o Sr. Neto transfor-
mou toda a arte de escrever em pura chinoiserie de estilo e fraseado”.

A resposta de Coelho Neto foi o aprofundamento nas questões do futebol,
de que o Brasil depois viria a ser pentacampeão mundial. Ele parece ter preco-
nizado essa glória nacional.
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Isso tudo apesar do receio, manifestado em 1904, em Frutos do Tempo, de
que estávamos começando a receber uma influência preocupante de novos
homens:

“Onde, antigamente, chorava em farrapos o crioulinho nu, filho do es-
cravo, vage agora o bambino rosado e louro, abençoado por este sol admirá-
vel. Vai-se a língua cruzando – vocábulos exóticos ressoam estranhamente
em frases portuguesas, é a lenta invasão das palavras; já se não ouve o ressoo
soturno dos tambores nagôs; agora é o estrepitar das castanholas, ou o adu-
far dos pandeiros napolitanos.”

� Ser mãe é padecer num paraíso

Ao falar sobre Laudelino Freire, na Academia Brasileira de Letras, o poeta
Lêdo Ivo comentou sobre a obrigação da Casa de Machado de Assis de desen-
terrar e reviver, por um instante que seja, os antecessores sepultados, e fazer
lembrar o que está esquecido: “Cumprimos, assim, um dos nossos deveres: a
evocação”.

Nesse caso se inclui a figura de Coelho Neto, um dos pioneiros do parnasia-
nismo brasileiro, ao lado de figuras notáveis da nossa história literária, como
Machado de Assis, Rui Barbosa, Euclides da Cunha, João Ribeiro, Afrânio
Peixoto, entre outros. Com o advento do Modernismo, não se interrompeu o
processo que Lêdo Ivo chama de “relusitanização da língua portuguesa”. Por
isso, não escondeu a sua estranheza com o aparente abandono, num certo pe-
ríodo, da obra de Coelho Neto, um dos mestres de Guimarães Rosa, a quem
ofereceu um “exuberante banquete vocabular”.

Quando assumiu o lugar de Coelho Neto, na Academia Brasileira de Letras,
João Neves da Fontoura produziu uma das grandes peças literárias mais com-
pletas já vistas naquela Casa. E fez justiça ao seu antecessor, para ele uma das
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figuras da nossa literatura. Vindo do tumulto da vida pública, não lhe passou
despercebido que a obra de Coelho Neto apresentava, como certas medalhas
preciosas, duas faces de cunho raro.

“Numa vereis – dizia ele – se a contemplares com olhos profundos, a
imagem do seu tempo – boêmio, faminto, pobre, heroico, idealista – tom-
bando, erguendo-se, subindo, descendo, para remontar afinal. Nela divisa-
reis meio século de vida brasileira, dos últimos clamores da Abolição às pri-
meiras luzes da segunda República”.

O novo acadêmico, então, resolveu ressaltar o percurso nem sempre reco-
nhecido de Coelho Neto:

“Aqui está o romance, invasor de almas e paisagens. Ali o conto, resu-
mindo num relâmpago as paixões esquilianas, nas misérias burguesas, as
tragédias sertanejas, as malícias fesceninas. Ao fundo, a rampa ilumina
as personagens dos seus dramas e das suas comédias – condessas e pa-
jens, pastores e feiticeiras, bobos e alquimistas, o ritmo da poesia no da
música, amores infelizes, quebranto de venenos sutis, bonanças passagei-
ras, nuvens que cobrem venturas domésticas, sátiras e charges, sonhos e
pesadelo”.

Os aficionados de Coelho Neto, aí incluída a sua família, certamente fica-
ram envaidecidos com a justa homenagem, em que se afirma que “o verso da
medalha ostenta, pois, o livro, a máscara, o jornal, a cátedra e a tribuna”.

Para fechar com o admirável e sempre repetido soneto sobre o amor ma-
terno: “Ser mãe é desdobrar fibra por fibra / O coração; ser mãe é ter no alheio
/ Lábio que suga o pedestal do seio / Onde a vida, o amor, cantando, vibra.”
E mais adiante: “Ser mãe é andar chorando num sorriso / Ser mãe é ter um
mundo e não ter nada / Ser mãe é padecer num paraíso”.
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Coelho Neto, afinal, um mameluco, considerava que na sua fantasia habita-
va a alma dos negros, dos caboclos e dos brancos. Ele próprio foi o resultado
de uma bela e bem sucedida miscigenação.

� O estilo de Coelho Neto

Graças às suas muitas obras, que ainda sobrevivem, Coelho Neto pode ser
analisado, literalmente, com muita precisão.

Em nosso caso, que dispomos da maior coleção da revista O Tico-Tico (1.500
exemplares), totalmente digitalizada, foi tarefa das mais simples selecionar tex-
tos de Coelho Neto, com a sua inolvidável homenagem ao “Dia das Mães”. Eis
algumas provas do talento de Coelho Neto, que escreveu mais de 40 colabora-
ções para a citada revista infantil: “O Dia das Mães”; “O Pároco” (conto); “A
árvore”.

Glossário

Adufa – ‘aquilo que cobre’, revestimento, coberta, portada.
Adufar – resguardar com adufa.
Canéfora – figura esculpida de mulher com uma cesta(urna) à cabeça.
Chinoiserie – chinesice – 1. modos ou procedimentos de chinês; 2. bugiganga, miu-

deza, bagatela; 3. artifício que revela grande paciência; 4. coisa ou denomina-
ção de utilidade incerta; 5. denominação genérica de trabalho ornamental pin-
tado em vermelho, azul e ouro, à imitação do oriente.

Cínipes – vespinhas.
Colgadura – estojo vistoso e/ou rico, que se colga ou pendura nas paredes e jane-

las para cobri-las ou orná-las.
Colgar = pendurar, suspender.
Estufilha – cárcere estreito, abafado.
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Fescenina – 1. diz-se de certos gêneros de versos licenciosos da antiga Roma, dos
quais se acredita ter provindo a sátira; 2. obsceno, licencioso; 3. gênero de ver-
sos da antiga Roma.

Nagô – 1. indivíduo dos nagôs, povo de língua iorubana que vive a SE da Repú-
blica do Benim; 2. (Bras. BA) Iorubá, 3. (Bras. MA) casa-de-mina; 4. perten-
cente ou relativo aos nagôs.

Turbamulta – grande multidão, grande turba agitada, tropel, turbilhão; grande
agrupamento de pessoas.
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Paul Valéry



No Ano da França no Brasil

Sobre Paul Valéry

Lêdo Ivo

“AEUROPA ACABOU” – desabafa Paul Valéry a T. S. Eli-
ot, em maio de 1945, quando terminava a convulsão da

Segunda Grande Guerra. Dois meses depois, o grande poeta francês,
uma das mais altas expressões intelectuais do nosso tempo, morria
aos 73 anos. O General De Gaulle determinou que lhe fossem pres-
tadas honras nacionais. O corpo de Paul Valéry, exposto na esplana-
da do Palais de Chaillot – que já então apresentava, em seus fron-
tões, alguns dos mais luminosos fragmentos da inteligência concei-
tual do poeta – recebeu as reverências dos grandes deste mundo. Di-
ante dele, desfilaram marechais, embaixadores, homens de Estado,
políticos, as damas dos salões que tanto haviam apreciado as suas
frases célebres, professores e estudantes, e mesmo o homem anôni-
mo que, saído da guerra e da fome, vagava numa Paris racionada e
ofendida pela ocupação. Valéry morria cumulado de veneração e
glória, o que não deixava de ser um paradoxo, uma vez que ele era o
herdeiro incontestável dos poetas malditos. Na origem de sua cria-
ção poética, fremia a maldição que ensombrecera a existência de um
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Baudelaire, um Mallarmé ou um Verlaine, perseguidos ou zombados pelos
produtores ou consumidores de uma literatura convencional ou oficial.

Contudo, diante daquelas pompas fúnebres patrocinadas pelo Estado, era
como se todos os simbolistas estivessem vingados. O corpo de Valéry, trans-
portado para Sète, sua cidade natal, à beira do Mediterrâneo, repousa no cemi-
tério marinho que ele imortalizou no mais famoso de seus poemas, onde o
mar, o céu e o sol resplandecem unidos. No seu epitáfio, dois versos desse poe-
ma exprimem a grande dor do homem, que é a de se tornar cinza e nada após
ter sido um corpo dotado de espírito e poder criador, e assim apto para o rito
da vida, a celebração do mundo e a interrogação às coisas:

O récompense après une pensée
Qu’un long regard sur le calme des dieux!

Agora, tanto tempo após a morte de Paul Valéry, não se pode deixar de reconhe-
cer que uma certa Europa, a sua Europa, acabou. O poeta e pensador que tanto me-
ditara sobre o destino do mundo (“Nós, civilizações, sabemos agora que somos
mortais”, proclamara ele, num ensaio exemplar sobre a crise do Espírito) sentira,
diante da catástrofe que envolvia os dias finais de sua vida, que a sua Europa estava
no fim. “Sabíamos que toda a terra aparente é feita de cinzas, e a cinza significa qual-
quer coisa”. E, refletindo sobre os impérios que desapareceram completamente, de-
vorando deuses, poetas, academias, ciências, ele verificava que o abismo da História é
bastante grande para todo o mundo: “Sentimos que uma civilização tem a mesma
fragilidade de uma vida”. E França, Inglaterra e Rússia se encaminhavam para ser
“belos nomes vagos” como Nínive, Babilônia ou Lusitânia. Note-se que, nesse texto
de 1919, os Estados Unidos não são citados, o que comprova a tese...

Outra Europa nasceu após a morte de Paul Valéry: a Europa do Plano
Marshall, do Mercado Comum, da Cortina de Ferro periodicamente intumes-
cida pela heterodoxia ideológica, do desafio americano. Surgida dos escom-
bros das cidades bombardeadas, da miséria dos campos de concentração, do
terror e do horror que vieram lembrar aos homens do nosso tempo que eles

74

Lêdo Ivo



não vivem na era do Monsieur Teste valéryano, mas do inexplicavelmente per-
seguido cidadão K., de Franz Kafka. Mas tudo acaba em Sorbonne, já dizia o
próprio Valéry, sublinhando o fato de que a criação mais viva e inovadora ter-
mina objeto de dissertação ou tese, matéria histórica e petrificada.

Neste mundo da conquista espacial, dos aviões a jato, da pop arte e da arte
cinética, dos computadores, da energia nuclear, da explosão informacional e
da literatura de supermercado, o poeta Paul Valéry – que preferia ser lido vári-
as vezes por um só leitor a ser lido uma só vez por vários leitores – surge lumi-
nosamente como o testemunho de um mundo que morreu e jamais se repetirá.
Para T. S. Eliot, é ele, e não Rilke ou Yeats, o poeta que melhor simboliza a
primeira metade do século XX. Entretanto, por mais profunda que tenha sido
a sua influência na poesia ocidental, como praticante e defensor de uma fabri-
cação poética pura, livre das impurezas ou vulgaridades da prosa e das
tentações do acaso ou do arbitrário, a ninguém legou o seu facho.

Quando, ainda adolescente, submeteu a Mallarmé (que era, juntamente com
Edgar Allan Poe, o seu deus poético), os primeiros poemas, o autor de L’Après-Midi
d’un Faune o aconselhou: “Conserve esse tom raro”. Refletindo, mais de meio sécu-
lo depois, sobre essa influência seminal de sua criação poética, Paul Valéry dizia:

“Sei tudo o que devo a Mallarmé, tanto pela concepção da arte como
pela técnica e vocabulário. Contudo, ele foi no fim de seu pensamento e de
seu universo a um lugar onde eu não podia segui-lo, porque levado lá pela
forma mesma de suas próprias ondas e seu timbre próprio, que não eram os
meus. Ele não é especificamente Mallarmé senão lá. Um poeta não é real-
mente ele mesmo, não é verdadeiro poeta senão a partir do momento em que
não se trata mais para ele de técnicas ou de matérias poéticas (mesmo inven-
tadas por ele, desde que entrem para o patrimônio comum) mas de sua qua-
lidade própria que é incomunicável”.

E, quando um jovem poeta, alegando ser seu discípulo, lhe pediu para reco-
nhecê-lo como sucessor e assim o legitimar, Valéry lhe respondeu:
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“Meu pobre amigo, a gente só legitima os bastardos, e eu jamais fiz ne-
nhum. Mas ao que você tirou de mim acrescente o que você é em si mesmo,
deixe isso amalgamar-se e amadurecer durante vinte anos, e não terá mais
necessidade de pedir-me um nome...”

O poeta que, fiel à recomendação de seu mestre, soubera guardar a vida in-
teira o tom raro de versos inaugurais, reconhecia que o archote, passado a ou-
tras mãos, extingue-se... O seu timbre poético jamais poderia ser captado pelos
epígonos. E onde encontrar, em sua forma primitiva e originária, esse timbre
valéryano? Para ele, todo pensamento possuía o seu porto de atracação: sentia
que a corrente de sua vida estava ligada, em sua primeira argola, a um dos anéis
de ferro cravados na pedra do cais de Sète. O mar cheio de veleiros brancos, o
mar sempre recomeçado que ele contemplara do terraço do colégio e o cheiro
de peixes e águas jamais cessaram de acompanhá-lo. Em toda a existência, ele
seria sempre o homem nascido à beira do Mediterrâneo, votado à medida e ao
equilíbrio, à beleza e à harmonia, e que aprendera a mover-se numa paisagem
azul e luminosa, num pequeno universo aberto à clareza e à claridade.

“Nasci num destes lugares onde eu teria amado nascer”, assim exprimiu Paul
Valéry a sua adequação e fidelidade ao ambiente natal. Corso pelo lado paterno
e descendente, por parte de mãe, de antiga família italiana, os Grassi, o menino
Ambroise-Paul-Toussaint-Jules Valéry nasceu a 30 de outubro de 1871. O seu
sobrenome é um afrancesamento de Valerj. Muitos de seus antepassados foram
gente do mar e armadores e, no século XVI, um aguerrido Valerj combateu, em
Lepanto, ao lado de Cervantes. O turista só encontra hoje em Sète o cemitério
marinho em que Paul Valéry está sepultado, no túmulo da família Grassi. A casa
em que ele nasceu, aluída pelos bombardeios de 1944, terminou sendo destruí-
da. A primeira palavra que o menino Valéry pronunciou foi clef (chave), o que
não deixa de possuir o seu lampejo simbólico, já que ele pertenceu à linguagem
espiritual dos que passam a vida inteira querendo abrir certas portas quiméricas:
a do mistério da poesia, a da elaboração da criação intelectual, a do funciona-
mento do espírito, a do próprio enigma do mundo.
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Como quase todos os meninos nascidos num porto industrioso, ele sonha-
va ser marinheiro. Aos treze anos, deixou Sète, pois sua família foi morar em
Montpellier. Adolescente, revelou-se um estudante descuidado sob certos as-
pectos, mas com a atenção voltada para a poesia, a arquitetura e o desenho.
Estudante de Direito, descobriu dois autores fundamentais em sua formação
intelectual: o americano Poe e o francês J. K. Huysmans. Deste, o romance A
Rebours, que ele passou a considerar sua bíblia e livro de cabeceira, o levaria a
interessar-se pelos parnasianos e simbolistas, e a admirar principalmente
Mallarmé, Verlaine, Baudelaire e os Goncourt. Em 1890, ocorre o grande en-
contro de sua vida: no banquete comemorativo do VI Centenário da Universi-
dade de Montpellier, conhece Pierre Lou�s que, já desembaraçado passante
nos meios literários parisienses, o guia no caminho de suas predileções e curio-
sidades, inclusive no tocante a Mallarmé. Ainda naquele ano afortunado se re-
gistraram dois outros acontecimentos importantes para Valéry. Começa a sua
correspondência com Mallarmé, que louva em seu jovem discípulo “o dom de
sutil analogia, com a música adequada”. E André Gide, instado por Pierre
Lou�s, vem conhecê-lo em Montpellier e lê para ele alguns trechos dos Cahiers
d’André Walter, com que estrearia no ano seguinte.

Apesar dos seus nascentes sucessos como poeta simbolista e dos elogios re-
cebidos do próprio Mallarmé quando o visita em Paris, Paul Valéry decidiu
abandonar a poesia A resolução foi tomada em Gênova – a cidade onde ele
desde a infância costumava passar férias e que até o fim de sua vida tanto
amou, talvez mais do que a qualquer outra – em agosto de 1892. Por ocasião
dessa crise ao mesmo tempo intelectual e sentimental, tinha ele vinte e um
anos. Pouco depois, ia morar em Paris. No seu quarto de pensão, a reprodução
de um esqueleto e um quadro negro cheio de equações matemáticas testemu-
nhavam sua nova ordem de preocupações intelectuais, muito embora convi-
vesse com poetas, romancistas e pintores e fosse o mais assíduo frequentador
das reuniões de Mallarmé na Rua de Rome, e, sem dúvida, o seu discípulo pre-
dileto. Para se manter, arranjou um emprego no Ministério da Guerra. E foi
pelo caminho de uma prosa que refletia o seu comportamento de pesquisador
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do intelecto que ele se firmou nessa época, publicando em revistas seus livros
Introduction à la Méthode de Léonard de Vinci (1895) e La Soirée avec Monsieur Teste
(1896).

Nos meios literários parisienses, fervilhantes das mais ousadas invenções
dos simbolistas e impressionistas, e onde o caluniado verso-livre começava a
abrir caminho, Paul Valéry angariara fama de conversador de rara inteligência.
Em janeiro de 1897, ele entra pela primeira e última vez no Journal de Jules Re-
nard, que o considera um prodigioso conversador. Mas, depois de registrar as
surpreendentes riquezas intelectuais de Valéry, seu interesse pelas matemáti-
cas (“ele gostaria de fazer uma tábua de logaritmos para os literatos”), sua bus-
ca de uma sintaxe de precisão, remata o criador de Poil de Carotte: “Inteligência
demais aborrece”.

Em 1900, dois anos após a morte de seu mestre Mallarmé, Paul Valéry se ca-
sou com Jeannie Gobillard e, deixando o emprego de redator do Ministério da
Guerra, foi ser o secretário particular, leitor e conselheiro de Edouard Lebey, o
fundador da Agência Havas, que, atingido pela paralisia, vivia retirado. Durante
quase 20 anos, Valéry passa quatro ou cinco horas diárias junto a esse enfermo
que tanto aprecia as informações sobre as cotações da Bolsa como os sermões de
Bossuet. E é nesse tempo que, na solidão e obscuridade (pois muitos já o consi-
deravam um poeta frustrado), que Valéry vai edificar silenciosamente o seu pró-
prio gênio. Esse poeta, que tão esplendidamente soube cantar o nascimento do
dia, o surgimento de uma aurora que dissipa as sombras e os presumidos misté-
rios da noite e o leva a dar passos admiráveis nos passos de sua razão, tinha o há-
bito de acordar cedo e pôr em funcionamento, diante de uma mesa, aliás, em
eterna desordem, uma inteligência matinal, sequiosa de clareza e exatidão. “Eu
me via me ver”. Tendo muitas vezes zombado da inspiração e proclamado que
preferia escrever um verso medíocre em plena lucidez a um belo verso em estado
de transe ou arrebatamento (“Os deuses nos protejam do delírio profético”), ele
se aplicava em ser o mestre do seu próprio espírito, repelindo o que, num texto
poético, pudesse ser o fruto da facilidade ou do entusiasmo. O método, o rigor,
a norma, o obstáculo – eis o que seduzia nesse Narciso que, todavia, após tantos
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anos de silêncio e reflexão, não deixou de reconhecer que o poema resulta de cer-
ta excitação do espírito e que os deuses costumam dar o primeiro verso de gra-
ça... Degas, seu amigo, essa inteligência analítica, e concentrada em colher as ra-
zões das coisas suscitou um reparo: “Você tem um grave defeito, Valéry, você
quer compreender tudo”.

Durante a Primeira Grande Guerra, alguns de seus amigos mais chegados,
como Pierre Lou�s, André Gide e Jacques Rivière, insistiram em que reunisse
num livro, a ser editado pela recém-fundada Nouvelle Revue Francaise, os seus
poemas antigos. No trabalho de juntar e corrigir estas peças da mocidade, Va-
léry começa a produzir uma obra nova: o poema La Jeune Parque, em que canta
uma consciência que desperta e descobre o seu corpo e os desejos que o pertur-
bam. Publicado em 1917, esse poema, dedicado a André Gide, abre a Valéry
as portas da glória. Outros livros se sucedem, nos anos seguintes, em prosa e
verso, tanto textos antigos quanto outra nova e surpreendente criação: Le Cime-
tière Marin. A deusa caprichosa da fama lhe aparece sob a forma de encomendas.
Editores e instituições lhe solicitam prosa, verso, ensaios até sobre assuntos de
natureza médica ou arquitetônica, prefácios e conferências. De tal forma o
acossam, reclamando-lhe textos, que ele chega a compor, para si mesmo, um
epitáfio irônico: “Aqui jaz Paul Valéry – morto pelos outros”. A morte de Le-
bey o priva de remuneração que há muitos anos lhe nutria o orçamento fami-
liar. Assim, premido por necessidades de dinheiro, o poeta aristocrático, cujas
riquezas só poderiam ser plenamente fruídas por bem poucos, e que desafiava
o leitor comum e impaciente com a sua obscuridade todavia luminosa e seu in-
telectualismo irisado de sensualidade, passou a viver de sua própria pena. Su-
cediam-se as edições de Charmes, as sequências de Variété, L’Âme et la Danse, Choses
Tues. Sua celebridade atravessava países, muitas vezes o levando com ela; mas,
nas terras mais diversas, se queixava de lhe mostrarem sempre a mesma paisa-
gem... No fim de 1924, apresentou-se candidato à Academia Francesa, na vaga
de Haussonville. Contudo, seguindo o conselho do Marechal Foch, à última
hora pulou de vaga, fazendo-se inscrever, numa tática vitoriosa, na de Anatole
France. O seu discurso de investidura, um ano e meio depois, causou certo
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rumor e até protestos nos meios literários franceses, pois o novo acadêmico
não citou nominalmente o seu antecessor, embora aludisse a algumas de suas
obras. Tal omissão seria tardio ajuste de contas, e Valéry o anjo vingador do
Simbolismo, uma vez que Anatole France fizera um retrato cruel de Verlaine
num de seus romances e excluíra Mallarmé do Parnasse Contemporain.

Glorificado pelos contemporâneos, tornado um dos assuntos mais usuais
do ensaio e da crítica não só na França como em outros países, contestado ou
combatido por muitos (como o sarcástico Paul Léautaud, que chegou a acu-
sá-lo de reescrever ou forjar manuscritos para vendê-los a colecionadores),
aplaudido como conferencista tanto em Praga como em Londres, Madrid ou
Viena, atraindo condecorações e honrarias, requestado pelos salões mundanos
onde as suas frases faziam fortuna. Valéry se tornou um dos príncipes ou man-
darins da literatura europeia da primeira metade do século. Rainer Maria Ril-
ke o descobriu, e não escondeu o seu deslumbramento, apressando-se a verter
para o alemão Le Cimetière Marin. E, em carta a Gide, faz transbordar o seu
entusiasmo:

“Como é possível que durante tantos anos eu não o conhecesse?... Que
alegria sublime em descobrir uma obra toda erigida, como uma cidade que
não se viu construir, e que já teve o tempo de se assimilar à paisagem invisí-
vel do espírito como se ela existisse sempre...”.

E ainda: “Toda a obra de Valéry foi construída segundo esses nobres pre-
ceitos, resultando de uma orgulhosa paciência que não queria ser jamais resu-
mida ou consolada”. A amizade entre os dois grandes poetas durou apenas
cinco anos, já que Rilke morreria em 1926, na solidão do castelo de Muzot,
“sala-de-espera da morte”, onde Valéry aliás o visitou, ficando impressionado
com “tal abuso de intimidade com o silêncio” por parte do autor de Elegias do
Duino. A distância que os separava, na inteligência da criação poética e na visão
do mundo e das coisas, era abismal. E, após a morte de Rilke, Valéry a assina-
lou impecavelmente:
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“Eu amava Rilke e, através dele, coisas que não posso amar diretamente,
essas profundezas obscuras e quase desconhecidas da fantasia que designa-
mos com palavras imprecisas como misticismo, ocultismo, conhecimento
dos presságios, pressentimentos, vozes interiores e religiosas, confidências
íntimas de objetos longínquos... Todo esse lado da vida, que eu não conhe-
cia, ou do qual zombava deliberadamente, Rilke me apresentava numa for-
ma delicada”.

A notoriedade tornara Paul Valéry um clássico vivo, herdeiro e expoente de
uma grande tradição. Alegando que o seu vocabulário poético estava usado ou
gasto e só poderia continuar a praticar a arte de fazer versos se pudesse recriar
outro inteiramente novo, cada vez mais cultivava a prosa, que haveria de cons-
tituir a parte mais vasta de sua obra. Ao grande poeta, que preferira sempre o
trabalho da composição poética ao resultado a seu ver acidental ou fragmentá-
rio do poema, acrescentavam-se o prosador incomparável e, ainda, o pintor
ocasional contagiado pelas frequentações impressionistas de sua juventude, o
gravador e o desenhista. Mas, enquanto o seu renome se irradiava pelo mundo
inteiro, outras obras e figuras já sustentavam a bandeira da vanguarda estética.
Eram Guillaume Apollinaire, o grande e amoroso artífice da poesia moderna
morto prematuramente numa Paris bulhenta que festejava o armistício; Blaise
Cendrars, André Breton, Tristan Tzara, Pierre Reverdy, Jean Cocteau, Ara-
gon, Eluard, todo o cortejo surrealista que opunha ao rigor e à norma o culto
do acaso e da licença, da iluminação e do arbitrário, e apregoava as mais con-
tundentes revoltas e libertações. E, com os seus alexandrinos soberbos e um
decassílabo que guardava no seu ritmo encantatório toda a solaridade do
Mediterrâneo, Valéry parecia, ao lado dos novos e inovadores, a sobra
deslumbrante de uma época já perempta...

Instruindo duquesas sobre a poesia de Mallarmé, a música de Wagner ou de
Gluck, as dançarinas de Degas, a matemática de Poincaré, os nus de Renoir, o
gênio verbal de Victor Hugo ou o papel da atenção e da memória no comporta-
mento humano, ou frequentando tanto as condessas que o levavam nos seus ia-
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tes para cruzeiros no Mediterrâneo como os cientistas, filósofos e políticos, Va-
léry atenta para o seu próprio espetáculo mundano, aliás, tão carente de elemen-
tos populares ou plebeus:

“Atravessando tantos meios por semana – conversando aqui e acolá com
os poderosos, os marechais, os atores, as damas e a política pareço um des-
ses personagens de Voltaire que, delegados por Deus, visitavam Paris a fim
de apresentar-lhe um relatório sobre as coisas deste mundo”.

Um dia, encontrando-se com o padre Teilhard de Chardin, ele lhe diz que, se
tivesse de escolher entre o espiritualismo e o materialismo – a seu ver “duas teses
vãs” – seria o segundo que mereceria a sua opção. “Pois o espiritual é a doutrina
que reclama o menos de espírito...”. Nomeado em 1933 administrador do Centro
Mediterrâneo de Nice e três anos depois presidente da Cooperação Intelectual da
Sociedade das Nações, Valéry foi, nos oito últimos anos de sua vida, professor de
Poética do Collège de France.

Embora Paul Valéry se tivesse debruçado, por mais de meio século, sobre o
problema da criação poética, tanto nos seus aspectos formais como nos afetivos,
jamais chegou a uma conceituação precisa e total da poesia. Uma vez, ele escreveu:

“A poesia é a tentativa de representar ou de restituir, pelos meios da lin-
guagem articulada, estas coisas ou esta coisa que os gritos, as lágrimas, as ca-
rícias, os beijos, os suspiros etc, tentam obscuramente exprimir e que pare-
cem querer exprimir os objetos, no que eles têm de aparência de vida...”.

No seu Curso de Poética no Collège de France, partiu do postulado de que
a “literatura é, e não pode ser outra coisa, senão uma espécie de extensão e apli-
cação de certas propriedades da linguagem”. Quanto à denominação do curso,

“o nome de Poética nos parece lhe convir, entendendo essa palavra segundo
sua etimologia, isto é, como nome de tudo que se relaciona com a criação
ou composição de obras cuja linguagem é ao mesmo tempo a substância e o
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meio – e não no sentido restrito da coleção de regras ou preceitos concer-
nentes à poesia”.

Para o autor de Amphion, mesmo os elementos da composição poética, tais
como som, sentido, formas sintáticas, conceitos, imagens, ritmo, influências,
estilo, frase, verso ou até as próprias consoantes, eram termos que permaneciam
mal definidos e sujeitos às visões e conceituações pessoais. Sua atuação, didáti-
ca, destinava-se a impor ordem e luz numa matéria em que, apesar das retóri-
cas, reinam habitualmente a desordem e a noite.

Veio a guerra. Valéry continuou morando em Paris, pungido pelas priva-
ções materiais e pela ofensa da ocupação. O impiedoso frio dos invernos não
o impedia de continuar se levantando cedo para, em sua mesa de trabalho,
cobrir páginas e mais páginas de seus já famosos cadernos. Um dia, quando
ele, já deixando ver no rosto cheio de rugas os primeiros sinais da doença que
o levaria à morte, se encaminhava para entrar no Collège de France, um oficial
alemão lhe perguntou: “O que se ensina nesta escola?”. E ele respondeu:
“Aqui é um lugar onde a palavra é livre”. Na Academia Francesa, impediu
que se formalizasse uma manifestação de apoio ao governo de Vichy, do
aliás acadêmico Marechal Pétain. Como um novo Goethe, aplicou-se em re-
criar o mito poético do Fausto, mas o seu Mon Faust ficou inacabado. Com
uma admiração redobrada, releu todo o Voltaire, que era um de seus ídolos.
E, a 10 de dezembro de 1944, três meses após a libertação de Paris, Paul Va-
léry faz a sua última aparição oficial, pronunciando no grande anfiteatro da
Sorbonne o discurso comemorativo do 250.º aniversário do nascimento do
criador de Candide. Nessa oração, percorrida por indisfarçável frêmito
auto-biográfico, como se a figura retratada fosse também a sua, Valéry assim
se exprime sobre Voltaire:

“Ele é um homem de espírito por excelência, o mais isento dos humanos,
o mais expedito, o mais desperto. Junto a ele todos os outros parecem dor-
mir ou tresvariar. Ele passa através de seus erros como homem capaz de ex-
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terminá-los tão lestamente como os adota. Ele interroga em todos os domí-
nios e responde de todas as partes”.

E, aludindo aos terrores, injustiças e opressões do nosso tempo, Valéry se
pergunta, ao destacar o papel exercido pelo solitário de Verney na destruição
de mitos, na denúncia das injustiças e impiedades e na luta pela liberdade e
dignidade do homem: “Onde está o Voltaire que incriminará o mundo mo-
derno?”.
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Aires da Mata Machado
filho – Contagem
progressiva*

Maria José de Queiroz

1953... 2009. Faz 56 anos...
Depois dos 70 anos de Getúlio Vargas, em abril de 1953, cele-

brou-se, em outubro, o terceiro aniversário do pleito que o conduzi-
ra à presidência da República. Para conferir à data o rigor das efemé-
rides, sancionou-se, no mesmo dia, a lei da criação da Petrobras,
proclamando-se, urbi et orbi, “o petróleo é nosso”.

Destinada a solucionar o maior entrave ao progresso da indústria
brasileira, a estatal inaugurava com direitos de monopólio uma nova
era no país: a da exploração e produção do petróleo.

Não obstante, pairava sobre a solenidade a sombra espessa de res-
sentimentos mal resolvidos. Embora imprevisível, o destino do país

85

Doutora em Letras e
Professora Catedrática
pela Universidade
Federal de Minas
Gerais. Visiting professor
da Universidade de
Indiana, nos Estados
Unidos, Professeur associé
da Universidade de
Paris-Sorbonne, Gäst
Professor, das
universidades de Bonn
e de Colônia, tem
associado o exercício
do magistério à
pesquisa de grandes
temas que interessam à
Literatura, à Filosofia e
à história das ideias.
Autora de: Joaquina,
Filha do Tiradentes
(1987), Sobre os Rios que
Vão (1991), Vladslav
Ostrov, Príncipe do
Juruena (1999).

Prosa

* Conferência pronunciada por ocasião da homenagem a Aires da Mata Machado filho,
cujo centenário se comemora neste ano de 2009.

Aires da Mata Machado filho – Contagem progressiva



haveria de decidir-se ali, entre o Palácio do Catete e o Palácio Tiradentes, onde
se debatiam os fins do Estado e os valores da democracia.

Enquanto isso, o circo e a rotina entretinham, na periferia do poder, os ca-
prichos dos áulicos. Assim é que, Mantiqueira acima, se cuidava, sem reserva,
das comemorações dos 56 anos de fundação da capital de Minas.

A nova cidade, Belo Horizonte, não desmentia o nome: nosso horizonte
nada tinha de feio. Nem de triste. Pois não é que chegaria a ser conhecida
como “Cidade Jardim”? Ao pé do cruzeiro, do topo da encosta, ainda descia o
“ar arejado” que respirou Mário de Andrade, e divisava-se, soberba, a Serra do
Curral (que já não se vê e apenas se nota).

Mas... nada disso interessa. Nem nos interessava.
Alheios à confrontação política, que só faria crescer até 1954, uma coisa, de

máxima grandeza, nos preocupava: o vestibular. Para isso, e por isso, queimá-
vamos as meninges, tomávamos Pervitin, Adjuvex, Coca-Cola com café...

Éramos nove. Nove meninas em flor. O vestibular de 1953 nos reuniria no
“bolo de noiva”, o prédio cor-de-rosa da velha Escola Normal.

Depois de provas escritas e orais de Latim, Português, Francês e Inglês, volta-
ríamos a encontrar-nos: éramos calouras. A Faculdade de Filosofia distribuía-se,
sem atrito, do 19.º ao 21.º andares do edifício Acaiaca, no centro da cidade.

Preservadas as diferenças curriculares, integrávamos um clã; melhor, uma
clerezia. Alheios, todos, ao tumulto do comércio e do trânsito, nossa torre nos
isolava. A altura do prédio não nos dava vertigens nem nos impedia de chegar,
a tempo e hora, às salas de aula: vencíamos, sem caimbras, vinte, vinte e um an-
dares, quando as tabuletas Parado / Manutenção exortavam, à porta do
elevador, à escalada.

Excepcionalmente, num dia aziago de agosto, em 1954, corremos, sobres-
saltadas, à sacada: um atropelado corre-corre, abafado por gritos e alarme, re-
percutira na sacada a notícia do suicídio, ou assassínio, no Rio, do presidente
Vargas...

Como continuar a assistir à aula de Português, ainda que de Mário Casas-
santa? Foi então que iniciamos, ao ritmo do rock and roll, doses de Cuba libre e
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discursos de Evita, o aprendizado da retórica política, das sutilezas da dema-
gogia marxista e do charme indiscreto do existencialismo.

Esquecer... quem há de?
Mas uns e outros – futuros matemáticos, biólogos, cientistas sociais, psicó-

logos, pedagogos, geógrafos, historiadores, físicos, químicos, linguistas, hu-
manistas, filósofos – sairíamos todos da licenciatura com o diploma de
professor, aptos a fazer caminho ao andar...

Mais, muito mais do que em História, ou Histórias da Literatura, em Lin-
guística e Filologia Românica, de farta hermenêutica e rica documentação
científica, cronológica e sinóptica, de ecdóticas e semióticas, tudo bem lastrea-
do em terminologia hermética, em voga na época, fomos instruídos, de Café
Filho a Kubitschek, na filosofia da língua e da palavra escrita.

Mas... o que era de praxe: nem éramos, os alunos, estudantes típicos de ciên-
cias humanas ou exatas, nem nossos professores se comportavam como experts
de plantão. E o melhor: eles nos ensinavam o que não nos ensinavam...

Haveria melhor maneira de encarar o mundo em fase tão conturbada?
Como conciliar populismo, aliança pessedista, deposição de um presidente
com o Sine ira ac studio das aulas de latim? Na esteira da miragem de Brasília,
como ignorar a marcha para o Oeste e o convite à viagem na voz do visionário
de Diamantina?

Era outra nossa marcha. E de igual urgência. Se permitido fosse comparar o
que se passava na Fafi, com o que se construía Brasil adentro, glosaríamos JK:
fizemos “40 anos em 4”.

E razões não nos faltavam.
Egressos das Faculdades de Direito, de Medicina e de Engenharia, do Insti-

tuto Benjamin Constant, do Rio, do velho Caraça e da Escola de Minas de
Ouro Preto, e mesmo autodidatas, superiormente credenciados a qualquer
cargo universitário, os nossos mestres empenhavam-se em superar-se nas no-
vas funções. Entre os brasileiros natos, com obra publicada, pesquisas ou tra-
balhos realizados, nas suas especialidades, contavam-se no corpo docente, en-
tre muitos de igual valor, um José de Carvalho Lopes, um Miguel Maurício da
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Rocha, um Francisco de Assis Magalhães Gomes, Milton Campos, Eduardo
Frieiro, Arthur Versiani Veloso, José Lourenço de Oliveira, Arduíno Bolivar,
Cláudio Brandão, Abgar Renault, Wilton Cardoso de Souza, Aires da Matta
Machado Filho, Mário Casassanta, João Camilo de Oliveira Torres, Orlando
M. de Carvalho, Alaíde Lisboa e José Carlos Lisboa...

Perdoem-me o luxo! Ali se reunia plêiade jamais vista numa única congrega-
ção. Isso se chamava Universidade (Universitas, universitatis): procediam seus
membros das demais unidades da UFMG...

Entre visitantes, residentes ou naturalizados, ainda havia ninguém menos que a
russa Helena Antipoff (ex-discípula de Claparède); italianos, como o escritor
Vincenzo Spinelli, poderoso intérprete de Dante e sua obra, o cientista Giorgio
Schreiber, o normalien Maurice Vouzelaud, os geógrafos Pierre Monbeig e Pierre
Deffontaines, o filósofo Ansorg, Cruz Costa, Washington Vita, Aída Costa, de
São Paulo, o escocês Linklater, lusitanos desterrados, em ano sabático ou de férias,
para cursos extensivos, da Lírica Medieval Portuguesa, como Manuel Rodrigues
Lapa, da lírica camoniana, como Jorge de Sena, do Cancioneiro Geral, como Álvaro
Julio da Costa Pimpão, de fonética, como Manuel Paiva Boleo, de literatura, como
Antônio José Saraiva, de filosofia, como Agostinho da Silva, sobre Lope de Vega,
como Joaquín de Entrambasaguas, além de franceses, como I.S. Révah, do Collège
de France, sobre os autos vicentinos, ou Albert Béguin, sobre o existencialismo, e
mais gente de passagem, um Lindley Cintra, um Michel Buttor...

Em ordem de clerezia, fomos iniciados em conceitos fundamentais do co-
nhecimento cujos tratados nada têm a ver com os manuais nem com as grama-
tiquinhas escolares.

Veja-se o caso singular do escritor Eduardo Frieiro, autodidata. Reda-
tor-chefe da Imprensa Oficial incumbiu-se, sponte sua, da composição e diagra-
mação de Alguma poesia (que Medeiros e Albuquerque chamaria em artigo feri-
no Alguma Tipografia) e cedeu a Drummond o selo da Pindorama, editora
fantasma, por ele criada.

A experiência editorial, ato gratuito de nome fictício, anima-o a compro-
meter-se com o destino dos confrades mineiros: funda a Sociedade Editora Os
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Amigos do Livro, que logo se encarregaria do lançamento de Brejo das Almas
(1934). Deve-se, portanto, a Frieiro não só o “Imprima-se” à primeira obra
do nosso grande poeta como o apuro gráfico da Editora Os Amigos do Livro,
responsável pela edição e lançamento, em Minas, das obras dos “amigos do li-
vro”, e, entre os mais íntimos, Aires da Mata Machado filho e Mário
Casassanta...

Só então aprenderam, com Frieiro, versado nas misérias do homem de letras,
que “Quem se imprime se oprime”. O pior? O mal era, e é, incurável. E, no caso,
embora tentassem conjurá-lo, no repúdio à ilusão literária, jamais se curaram. Vis-
to que não se dispunham, como Camilo Castelo Branco, nem a moer cana nem a
serrar madeira, resignaram-se, portanto, a imprimir-se e a oprimir-se...

Toda essa petite histoire que começa em 1953, por ocasião de um Vestibular à
Faculdade de Filosofia, inscreve-se e situa-se em território preciso (os lugares
da história a que se refere Pierre Nora): desde a fundação em 1939, nas salas
da Escola Normal e do Acaiaca, sob a sigla UMG (o que significava meses e
meses sem pagamento), até a federalização e a mudança aos sete andares de um
prédio afastado do centro. Que euphoria!

Cumpre incluir nesse mesmo mapa, a Imprensa Oficial de MG, citada, de
onde sairia Frieiro, o tipógrafo; a Faculdade de Direito, de onde veio Mário
Casassanta, professor catedrático; o Instituto Benjamin Constant, por onde
passou Aires da Mata Machado filho, talento promissor, e os Amigos do livro,
sob cujo selo os três escritores se deram a conhecer.

Mas seus passos não se detiveram na gráfica da Imprensa nem a ilusão li-
terária os impediu de seguir adiante – o ¡siempre adelante! de Unamuno, até a
Universidade de Minas Gerais e, mais tarde, à Academia Mineira de Letras.

É força dizer: Belo Horizonte tinha, também, seu Jardim de Academus....
A imprensa, a cátedra e a academia converteram-nos em figuras públicas.

Por anos a fio, seus artigos foram publicados tanto em periódicos do país
como em revistas universitárias, na nossa América e em Portugal.

Coube a Eduardo Frieiro a fundação da Biblioteca Pública de Minas Gerais, da
qual foi o primeiro diretor e criador da Mineiriana; Mário Casassanta foi Reitor
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da Universidade Federal de MG; Aires da Mata Machado Filho trabalharia por
duas vezes ao lado de Mário Casassanta, no Centro Regional de Pesquisas Peda-
gógicas, e no Gabinete da Secretaria do Interior e Justiça, de que era Secretário o
seu amigo. Foi também diretor e professor da Faculdade de Filosofia de Diaman-
tina, por cuja fundação e federalização se desvelou anos a fio.

É fácil adivinhar: cultivaram, os três, entre si, não só cordial amizade, mas,
também, respeito e admiração, e abordaram, reciprocamente, em seus escritos,
as próprias obras.

O essencial nessa tríade de notáveis, quando temperamentos tão diversos se em-
penham, à luz de um conceito de cultura, na formação da juventude, é que se corro-
boram e se identificam o ideal de progresso e a fé inabalável no conhecimento.

Pois é. Foi o que se passou. Mas o tempo também passou.
Veio a renúncia de Jânio Quadros, o Ato Adicional com a instituição do

parlamentarismo, a que se seguiria a restauração do presidencialismo com João
Goulart no poder e sua visita a Belo Horizonte para a inauguração da nova
Reitoria na futura cidade universitária.

Veio o 31 de março de 1964, veio guerra no Vietnã...
Enquanto os estudantes de Berkeley faziam amor no gramado do campus, os

Black Panters contestavam, Woodstock acontecia e os événements de mai 68 vira-
vam pelo avesso a quinta República francesa...

E nós? Não, não havia novela das oito... Haveria, talvez, raros aparelhos de
televisão e alguns “televizinhos”. Mas não me lembro, à nossa volta, de video-
tas nem de noveleiros.

Que restou? “Littérature ... cette bêtise”.
Ao desmembramento e reestruturação da cátedra de Português na Faculda-

de de Letras, criou-se um novo cargo com nova atribuição: a do ensino da
Filologia.

A emenda, melhor que o soneto: teríamos, como professores, Mário Casas-
santa e Aires da Mata Machado filho.

Um segundo desdobramento – o da cátedra de Língua e Literatura Espa-
nhola – nos permitiu ter no mesmo curso dois professores: Eduardo Frieiro,
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na cátedra de Literatura Hispano-americana, e José Carlos Lisboa, professor
de Língua e Literatura Espanholas.

Foi assim que começou nossa iniciação, em profundidade, não só à palavra
mas à frase e ao estilo.

Descobrimos, então, à sombra de Dante, que a voz dos mestres nos acom-
panha e exorta, de círculo em círculo, caminhos de dentro e de fora. E, quando
esse mesmo eco se converte em letra de forma, não é por mero sortilégio que a
página escrita nos desperta para a vida.

É o que venho sentindo ao ler e reler as obras de Aires da Mata Machado fi-
lho. Eduardo Frieiro, Mário Casassanta.

Ao resgatar o ido e o vivido na Faculdade de Filosofia, vejo que o grande
mérito dos seus fundadores foi justamente esse: o de desvelar-nos, à luz do sa-
ber de experiência, uma visão cabal do mundo – mundo vasto e alheio, mas de
opulenta representação científica, histórica e literária.

Vamos, então, à sala de Filologia Românica, onde iríamos encontrar o pro-
fessor Aires da Mata Machado filho (24/2/1909-1985).

Valho-me das palavras de Eduardo Frieiro para apresentá-lo: “Se a palavra
‘mestre’não estivesse tão desvalorizada, era essa, contudo, que se lhe devia dar:
Mestre Aires. ‘Que lições nos dá o Aires?’”– indaga.

“Muitas. Variadas” – responde ele próprio num artigo de 1968. –
“Antes de nada, a mestria da boa fala, a arte de bem escrever; a perícia da
límpida e escorreita linguagem vernácula, ‘eficaz para escrever, doce para
pronunciar’. Admiramos em Aires o mestre da arte de bem dizer. E admira-
mos nele, mais ainda, talvez , o homem de imprensa, o articulista, o ensaísta,
o crítico, o erudito, ângulos do seu múltiplo talento que o impõem como
uma das persoalidades mais cultas de Minas”.

Era eu menina, aluna do Curso primário, quando nossa professora, D. Eu-
rídice Fernandes Goyatá tropeçou, com fingida surpresa, numa palavra
composta: quinta-coluna.
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Aprendemos, em 1944, já no colapso do nazismo, a acepção do termo,
mas... e o plural? Ninguém sabia... Fui, então, escolhida para ir ao gabinete da
diretora e de lá telefonar a “um grande filólogo”, o professor Aires, que assina-
va uma coluna num dos nossos matutinos, e pelo rádio, onde atuava numa
emissão em que respondia às consultas dos ouvintes e/ou por telefone às per-
guntas dos leitores.

A resposta memorável – sobre “a flexão da palavra composta – “quinta-co-
luna” – ainda soa nos meus ouvidos – “quinta-colunas”.

Para o meu espanto, e de toda a turma, aquele professor respondia a qual-
quer pergunta que lhe fizessem. E pelo telefone! Ele sabia tudo! Era uma espé-
cie de dono do Português! Quem o conhecia, não precisava de dicionário...

Anos e anos depois, li, num poema de Drummond, o que eu descobrira aos
sete anos de idade.

Ó Aires dos ares bons
Aires da mata
da linguagem
e do machado que não mata
mas desbasta e aparelha
a fina palavra
diamantina
palavra certa
que uma enlaçada a outra vai formando
festa floral
floresta
de bem escrever
(ou bem pensar)
Aires faiscador
das últimas pedras musicais do Tijuco
Aires dicionário
sem empáfia, sem ares, maneiro
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mineiro ladino
que soubeste ver no Tiradentes
o único herói possível
– herói humano –
na fala do povo
no mistério dos ritos
no arco-íris das serras
captaste o ar, a alma de Minas
ó Aires
da verde mata
do machado de prata portuguesa
legítima
onde se oculta um brilhante
com todos os fogos tranquilos
da sabedoria
mestre Aires, recebe meus saudares.
(CDA, SL, BH, 25/10/1969, p.1)

Tudo é fato. “Caçador de palavras”, como ele próprio se nomeava [Aventu-
ras de um Caçador de Palavras], Aires ensina o português que vige e prospera fora
das gramáticas [O Português Fora das Gramáticas].

Tão fora das gramáticas, que um leitor lhe perguntaria certa vez “o coletivo
de cobras”. Mas esse o autor de Escrever Certo não incluira entre os 366 vocábu-
los de uma de suas inúmeras edições.

Nem por isso deixaria de responder ao curioso: “A um bando de peixes
dá-se o nome de cardume, porém bando de cobras, quem já o viu? Se não há
coletivo correspondente, tanto melhor: devemos dar graças a Deus pelo fato
de as cobras não andarem em bando”.

Aí está. Era o nosso Aires um legítimo exemplar de mestre-escola, avis rara
que não só corrige e ensina a falar e a escrever certo, mas sempre apto a guiar o
aluno interino, leva-o a atravessar o sertão, a caatinga e o pampa do léxico.
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Ao fim de sua luta, nem sempre vã, e forçado a ouvir do mestre-escola que
na língua, em língua alguma, há sinônimos perfeitos, deverá ele deparar-se com
a pepita do termo próprio, le mot propre de Flaubert...

Então, completa, “se escrever quiséssemos, cumpria buscar, a exemplo do ho-
mem certo para o lugar certo”, “a palavra certa, e nenhuma outra, para o lugar certo”.

E afinados andavam nossos Virgílios na selva escura do léxico, pois tive-
mos, no correr do ano, aula magistral, de Português, sobre a diferença entre
belo e bonito...

Nesse mesmo passo, de degrau em degrau, das primeiras letras de Escrever
Certo (1935...) e da Ortografia Oficial (1938) chegamos aos Problemas da Língua
(1941), a Em Busca do Termo Próprio (1947) e, após A Correção na Frase (1953), a
Português & Literatura (1955) e a Crítica de Estilos (1956), detendo-nos, numa es-
pécie de revisão, ou o resumo do Método, Falar, Ler e Escrever (1956).

Veja-se de onde procede tão escrupulosa ascese:
“É forçosamente oral o primeiro contato entre o escolar e a professora pri-

mária. [...] A escola ideal estimula discretamente esse natural funcionamento
da linguagem.

Alargando, o mais possível, os limites de amorável disciplina [...] não há
maneira mais eficaz de conhecer, para [corrigi-los], erros fonéticos e
sintáticos. [...]

‘Será porque a gente escreve como fala?’ – pergunta o professor [...] – ‘Ao
contrário, estou aqui para desmentir esse boato retórico [...]. As duas modali-
dades da língua diferem pela própria natureza’”.

E continua: “Isso é claro como água. De outra parte, porém, não é menos
verdade que a língua falada é fonte e matéria-prima da língua escrita”.

Vê-se, portanto, que a própria afirmação “claro como água” nos remete di-
retamente à figura usada, e repetida, por Vendryès e Charles Bailly, na compa-
ração da língua oral à língua escrita, em tudo semelhantes à água corrente, em
movimento, e à água congelada, na superfície do rio durante o inverno: i. é, o
tônus vibrátil, rápido, passageiro, da correnteza e a lenta domesticação da água
revolta pela friagem que a converte, piano piano, em gelo.
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Aires completa: “[...] falar, ler e escrever são atividades que se conjugam, na
busca da adequada expressão. E note-se que a língua falada constitui o alicerce
do edifício”.

E a essa conclusão, quem vai ele citar? Frieiro: “Se não há, em verdade, duas
línguas cultas independentes, uma oral e outra escrita, há dois usos diversos
dentro da escala infinita de matizes que colorem a língua comum. Em todo
caso, pode dizer-se que a linguagem literária, como arte que é, representa o
artificial dentro do natural”.

Mas... Atenção! “O conceito de ‘natural’ não tem aqui qualquer implicação
metafísica. Trata-se, simplesmente, de tomar o hábito por uma segunda natu-
reza” (Claude Hagège).

Só que para escrever como se fala, Frieiro se pergunta: “Fala como quem?
Não há outra resposta: ‘Como quem fala melhor’”.

Tudo faz sentido: aprende-se, ao longo do tempo, como se processou o
Método praticado pelo mestre-escola: galgados os degraus de sua bibliogra-
fia, na sucessão cronológica dos anos, alcança-se a crítica de estilos, com vis-
ta à leitura de Os Lusíadas, isto é, Camões, Os Lusíadas (1957), tanto como à fru-
ição de Ideias e Poesia (1960), que nos oferece, no retrato inteiro de Augusto
de Lima, as ideias do estadista e escritor público, e, em seguida, o estudo dos
versos do poeta. Entre eles, o soneto “Serenata”, “primor de musicalidade”,
que habita, segundo Aires, nossa “memória sentimental”, desde o alexandri-
no que todos sabem de cor – “plenilúnio de maio em [nas] montanhas de
Minas”.

Chegados a tal altura, após a “crítica de estilos”, é hora de abandonar a gra-
mática e o dicionário. Que patamar é esse? O do insight. Isto é, a intuição, cris-
mada pelos santos óleos da cultura. E que é a cultura? O mosto, a borra que
fica no fundo do tonel, aquilo que resta quando se esquece o que se aprendeu...
[segundo Selma Lagerlöf, após o insight que lhe garantiu o Nobel].

Eis-nos, portanto, habilitados à leitura de A Palavra É de Ouro (1979) e para
a descoberta da palavra exata que é, de fato, de ouro. Encontra-se no subtítulo
a confirmação da ascese por que passamos até que, livres da sintaxe e da con-
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sulta ao léxico, nos deparamos com as Expressões e termos que dispensam Gramática e
Dicionário, já purgadas e expurgadas de toda ganga.

Quer isso dizer que, para pintar como Picasso, deve-se, antes, penar na geo-
metria da perspectiva, dominar o pincel e a palheta na mistura das cores e no
risco da tela. Ninguém assina Picasso antes desse rude exercício, como não fa-
zem um Plácido Domingo nem um Nélson Freire antes de horas e horas de
elementares vocalisos e monótonas escalas.

Para melhor acompanhar o que há de sutil e subliminal nesse empenho prosse-
guido na transmissão e interpretação dos fatos da linguagem, cumpre acompanhar
as etapas progressivas da invenção da escrita, desde os rudimentos da gramática es-
colar, cujos termo só se alcança na osmose da palavra em estilo. Vale dizer, de sol-
vente a soluto, de concreto a abstrato, de perfume a odor.

E... que é o estilo – que Buffon dizia ser o homem?
A melhor definição está na Vida das formas, de Henri Focillon (Vie des formes):

“O estilo emana uma qualidade superior da obra de arte, que lhe permite
vencer o tempo – uma espécie de valor eterno. Concebido de modo absolu-
to, o estilo é exemplo inalterável e perene, é o píncaro, o cimo, que define a
linha das alturas. Por essa noção, o homem exprime seu desejo de ser reco-
nhecido pela sua inteligência no que tem de estável e universal, para além
das flutuações da história, para além do aqui e do agora”.

É o que se ganha nesse périplo em que “se hace camino al andar”: a bibliografia
de Mestre Aires avança, pari passu, sob a inspiração do Método, cartesianamen-
te previsível, e previsto, desde a formação do mestre-escola, e, depois, à expen-
sa do amadurecimento, nutrido da ciência da linguagem, assiste à magnífica ir-
rupção da palavra de ouro que sucede à palavra de “l’homme de paroles”, a que se
refere Claude Hagège.

É óbvio! Se existe o Homo sapiens é porque antes dele existira o Homo loquens ,
i. é, o homem da palavra... E eu me pergunto se esse caminhar cauteloso, pró-
prio do elefante – que só adianta o pé traseiro quando o da frente está solida-
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mente firmado – não seria também uma fineza do sentido a preservar o vian-
dante, tanto como o escritor, do pé em falso ou de um lapso...

Para grifar a defesa do “natural”, que nada tem de metafísico, nem de fá-
cil, piegas nem “casual” (agora em moda), Aires, o estilista, torna explícito
o seu conceito numa análise magistral da lírica de Gonçalves Dias (v. Crítica
de estilos).

Antes de qualquer argumento, o próprio crítico se pergunta como explicar
o que é inato – a simplicidade, e o que é fruto de aprendizado – a sóbria disci-
plina dos versos de Gonçalves Dias?

Então, numa tácita defesa do poeta, declara que “em certo momento da
vida a linguagem do verso se impõe como a expressão natural. Por isso, mui-
ta vez, salva-se a expressão em detrimento da criação. Mas alerta: não é o que
ocorre em Gonçalves Dias. O próprio dom da criação impõe-lhe sobriedade.
Que poderá parecer classicismo, mas seus versos são “poesia e nada mais”,
embora haja quem neles veja a ingenuidade pueril dos “versinhos folclóri-
cos”– incoerência de Afrânio Peixoto, ao depreciar a “Canção do exílio”,
pespegando-lhe o berloque do folclore regionalista.

Grande farsante! Pois incapaz de vislumbrar nos versos de Gonçalves Dias a
aura da lírica de Heine e, por que não?, a sutileza e o “certo non so chè” de Goethe
(Ernesto Feder).

Assim sendo e como foi, a “Canção do exílio” tornou-se um clássico: não
só usado em classe, mas exemplo de beleza, a beleza que é, na filosofia, o es-
plendor da perfeição.

“Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o sabiá.
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá...”

Aires concorda com Bilac ao mencionar “o sóbrio e límpido estilo” do au-
tor. E termina por afirmar: “a poesia gonçalvina ganha em eternidade o que
perde em contemporaneidade”.
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Não é essa, como dizia Focillon, uma das virtudes do estilo, líquida e certa?
Daí as pontuais anotações estilísticas com as quais nosso professor funda-

menta sua conclusão: “Se o poeta provocasse unicamente a pena do exílio, se o
poema se limitasse à evocação de alheias saudades, cujo mistério estilístico a
ousadia da análise procurou entremostrar [sua análise], não seria a ‘Canção do
exílio’ capaz de encantar à gente simples como aos requintados. É poesia
inefável, indefinível”(Aires).

O que nos faz repetir Focillon: – chegamos “à linha das alturas”.
Esgotado o repertório inspirado pelo “Homo loquens”, que restaria a Mestre

Aires?
O salto à quadratura do círculo...
Isso mesmo.
O Homo politicus, na sua dicção histórica, toma a palavra em 1943 à publica-

ção de O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, que receberia o Prêmio João Ribeiro
da Academia Brasileira de Letras, Arraial do Tijuco, Município de Diamantina, em
1945, História de Castro Alves, em 1947, Tiradentes, Herói Humano, em 1948, O
Enigma do Aleijadinho e Outros Estudos Mineiros, em 1975. Obras essas que o creden-
ciaram à suprema honraria do Prêmio Machado de Assis.

Convenha-se: o menino, pai do homem, com catarata congênita e atrofia nata
do nervo óptico, não permitiu que já adulto, e sciente, o pai se esquecesse dos pobres
videntes analfabetos nem, tampouco, da marginalidade sofrida pelos cegos: de
posse do sistema Braille de leitura e do diploma do Instituto Benjamin Constant,
ajudaria a fundar, em Belo Horizonte, o Instituto São Rafael, para cegos, onde le-
cionaria português e acompanhou, até a formatura, a primeira turma do primário!

Não satisfeito, ainda encontrou tempo para escrever o primeiro livro destinado
à Educação dos Cegos do Brasil (numa brochura em Braille), que ele próprio se encarre-
gava de divulgar nas aulas ministradas a professoras especializadas e a funcionários
da Secretaria do Interior e Justiça (onde trabalhava com Casassanta).

Não posso, por isso, deixar de mencionar, entre parênteses, a entrevista que ouvi
em 18 de julho, na CBN, de Heródoto Barbeiro com Elie Ghanem, professor de
Educação da USP, sobre a absoluta carência de política educational em nosso país.
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Tal pecha, praza aos céus, não se aplica a Minas Gerais: coube a Francisco
Campos, sob a presidência de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, comandar,
em 1930, a primeira reforma do ensino primário e realizar o primeiro Con-
gresso de Ensino em Belo Horizonte.

Num mais largo descortino, tanto Francisco Campos (nosso Chico Ciência...)
como Gustavo Capanema, que o secundaria na frente de combate pela educa-
ção, tiveram a assisti-los uma notável geração de educadores e homens de le-
tras. Entre eles, Mário Casassanta, Aires da Mata Machado Filho, Heli Mene-
gale, Helena Antipoff, e, na prática pedagógica, Alda Lodi, Lúcia Casassanta,
Alaíde Lisboa e Elza de Moura.

Nas trilhas desses pioneiros, seguiriam os desbravadores de caminhos e pe-
dras prontos a repercutir, em prosa e verso, as benesses recebidas da derradeira
cruzada em prol da criação, fossem as da Escola de Aperfeiçoamento, da Uni-
versidade de Minas Gerais, da Escola Nova e da Revista de Ensino, fossem as dos
Institutos Pestalozzi e São Rafael e da Faculdade de Filosofia...

Enquanto as autoridades discutiam em gabinete a teoria e a prática, passan-
do da forma ao conteúdo, da estruturação e extensão da mudança à legislação e
à publicação dos decretos, dedicavam-se outros à elaboração e execução de
programas e à criação de institutos, escolas, revistas e universidades, deixando
aos pedagogos e escritores os cargos e encargos da difusão da boa norma a que
imprimiriam o selo da novidade.

Foi nesse momento que se mediu a grandeza da gente mineira, inovadora e
precursora: seu “Abre-te Sézamo” seriam a educação e a cultura, a língua e as
letras. sem falar na professorinha anônima que, egressa da Escola Normal Mo-
delo, partia a cumprir a missão de testemunha direta das vicissitudes da sua
classe nos grotões do Jequitinhonha...

Mas... que fazer dos alunos “excepcionais”? (hoje, especiais).
Humilhados e ofendidos, encontrariam em Helena Antipoff, herdeira de

Claparède, sua melhor madrinha e, no Instituto Pestalozzi, o mais rico reposi-
tório de experiências definitivas no campo da psicopedagogia.
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A Aires, expert em Braille, o trabalho não permitia o repouso. Deficiente vi-
sual, afinou e refinou a argúcia nos demais sentidos: fez-se pioneiro da educa-
ção dos cegos aliado a seus pares na cruzada contra o analfabetismo.

Deixando os parênteses, é fácil convir que não faltam argumentos a Tristão
de Ataíde (Alceu de Amoroso Lima), para afirmar que “a enfermidade de Mes-
tre Aires foi compensada por excepcional força de vontade, por uma hombri-
dade de caráter modelar [...] e por uma visão total da vida [...].

Por todos esses motivos, arremata o mesmo Tristão de Ataíde, ser ele uma
das figuras humanas “que mais respeito e estimo” (“Meditação sobre a pala-
vra”, JB, 21/8/80, sobre o livro A Palavra É de Ouro).

Aí está. Em vez de encerrar-se na sua torre de papel, e não lhe faltavam pretex-
tos, Aires da Mata Machado filho desceu à rua, e descia, de fato, sozinho e sem
bengala, para desdobrar-se nas mais diversas especialidades, além da música e das
modinhas que cantava “à capela” ou em coro – pouco importava! –, e nesse diapa-
são nos incluía a todos, oferecendo a cada qual o privilégio de entoar, escrever, ou
recitar, em pauta ou em verso, todos os ritmos e metros da criação.

Podemos, então, concluir que o bom mestre não é aquele que apenas ensina.
Não é, tampouco, aquele que confere títulos; é, sim, aquele que instrui os dis-
cípulos para o mundo. Pois, se ensina, “ensina outra coisa que o que ensina”.

E atente-se! Há mestre sem discípulos, mas não há discípulos sem mestre...

100

Maria José de Queiroz



Um escritor grapiúna

Marcos Santarrita

1

Itajuípe, a mítica Pirangi, na zona cacaueira do sul da Bahia, de
Terras do Sem Fim, de Jorge Amado, ao criar um ginásio da Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos, não homenageou o autor que
lá passou a infância, e, dizem alguns, lá nasceu (ver Pequena Biobiblio-
grafia Critica da Literatura Brasileira, de Otto Maria Carpeaux, 1941). O
Grêmio Lítero-Recreativo do novo estabelecimento de ensino cha-
mou-se, em vez disso, Afrânio Peixoto. Resumia-se a um pequeno
armário com portas envidraçadas, contendo a coleção encadernada
das obras do escritor e mais uma meia dúzia de outras. Que se saiba,
o pequeno móvel jamais foi centro de quaisquer atividades literárias
ou recreativas, mas o nome bombástico dá uma ideia da popularida-
de do romancista, médico e cientista nascido na região.

Ele e Lindolpho Rocha eram, então, os grandes papas da literatu-
ra baiana, junto com Xavier Marques, que, por ser da capital, ficava
fora do panteão grapiúna, nome que se dá na Bahia aos filhos da re-
gião cacaueira. Jorge, por ser comunista, constituía anátema, claro,
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numa terra de grandes e violentos latifundiários. Adonias Filho, outro conter-
râneo ilustre, longe estava da glória e reconhecimento que depois viria a ter.

Não deixava de ser uma ironia. Afrânio Peixoto foi, supõe-se, o único
membro da Academia de Letras a ser eleito à revelia, ou, como disse, por uma
“fraude pia”. Quando o jovem médico, que não pretendia ser escritor, se en-
contrava no Egito (durante essa primeira viagem ao exterior, conheceu, ainda
no navio, a família de Alberto de Faria – outros dizem Araripe Júnior – a que
viria a integrar sete anos depois, ao casar-se com Francisca de Faria Peixoto), o
amigo Mário de Alencar falsificou sua letra nos cartões de visita em que pedia
votos aos acadêmicos. Por isso, o não-escritor, para fazer jus à honraria não
apenas da Cadeira 7, mas de nela suceder Euclides da Cunha, mestre e inspira-
ção, decidiu escrever ali mesmo um romance, o que fez em três meses: A Esfinge,
sucesso instantâneo, que o colocou no primeiro plano da literatura em língua
portuguesa. Não que não houvesse “cometido” (palavra sua) uma obrinha literá-
ria. Ainda na Bahia, escrevera e publicara numa edição luxuosíssima, impressa
em Leipzig (uma cor para cada ato) um drama, Rosa Mística, tragédia de um pai
que mata a filha para não vê-la poluída pelo amor. Um pecadilho de juventu-
de, que ele assim classificou: “Incorrigível. Só o fogo”.

É que, como Édipo, encontrara o destino na estrada de Tebas. Ali, ao medi-
tar sobre o enigma proposto pela Esfinge, concluiu que, com a mulher, não há
salvação e o homem acaba sempre devorado, quer a decifre ou não. Assim, o
tema da Esfinge se trasmuta nos seis romances, urbanos e rurais, em admiráveis
figuras femininas, tiranas inocentes, mas nem por isso menos cruéis – más ape-
nas por serem, existirem, e por mais bondosas que queiram ser. “Se a água
branda gasta a pedra dura, um afeto constante não haverá de amolecer um co-
ração teimoso de mulher”, resumiu. Em obras urbanas como A Esfinge (1911),
As Razões do Coração (1925) e Uma Mulher como as Outras (1928), onde o sertão só
aparece como reminiscências ou ponto de referência, o psicologismo está mais
para Flaubert e France que para as rudes e lúgubres ruminações de Graciliano
Ramos, e o tema, como naqueles dois autores, é sempre o mesmo – a mulher
esfinge.
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Nos romances rurais, Maria Bonita (1914), Fruta do Mato (1920), Bugrinha
(1920) e Sinhazinha (1929), todos sobre personagens femininas “do mato”,
longe de retratá-las como são ou seriam num romance regional, o autor as faz
tão sofisticadas, que vários críticos chamaram atenção para a rebuscada lingua-
gem delas, no que dizem e no que pensam. E o baiano bonachão se saiu com a
explicação mais estapafúrdia: assim era que se expressariam se tivessem o
vocabulário necessário.

Após mudar-se para o Rio em 1902, a convite de Juliano Moreira, e apesar
da formação acadêmica, de vir a ser catedrático na Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro (com a tese Epilepsia e Crime), diretor do Hospital Nacional de
Alienados, diretor da Instrução Pública do Distrito Federal, Afrânio jamais se
considerou, nem foi, homem de autoridade ou academia. Pelo contrário, com-
batia-as com a elegância de sempre, como um estorvo à renovação da cultura.
E, ao ser acusado disso pelos modernistas, que o tomaram, e a Coelho Neto,
como símbolo de tudo que não prestava na literatura, ele respondeu no livro
de ensaios Pepitas:

“Pode-se dizer, sem erro, que o maior obstáculo que tem encontrado o
conhecimento, a ciência, é a autoridade que os velhos idosos e os velhos jo-
vens, ou precoces, têm imposto ao mundo. Sem as universidades, Sorbonne,
Academias, Faculdades, o mundo estaria muito mais avançado, porque a
autoridade não impediria o progresso.”

E mais, em República das Letras:

“Todos os movimentos vanguardistas são úteis à cultura. O velho pro-
fessor, acadêmico, consagrado, teria empenho em conservar antigas fórmu-
las peremptas e exaustas, dificultando com isso o progresso da Humanida-
de. A negação, feita pelos novos, é sempre uma atitude salutar, estabelece a
controvérsia. Por isso jamais combati o Modernismo. O mérito de qual-
quer reação está menos nas ideias dos que a promovem do que na simples
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rebeldia contra os modelos estatuídos, que, do contrário, tenderiam a se
eternizar, sem proveito para ninguém. O moço irreverente, quando vencer,
será o velho desse momento e não escapará ao furor iconoclasta dos jovens
da hora seguinte. O incendiário vira bombeiro e muitas vezes um incêndio é
o único meio de desatravancar o caminho ou a cidade de velhas construções
obsoletas que devem desaparecer”.

Num momento de grande infelicidade, a crítica e historiadora literária Lú-
cia Miguel Pereira escolheu uma lúcida frase de Afrânio, “a literatura é o sorri-
so da sociedade”, como epígrafe para a excelente História da Literatura Brasileira,
uma das melhores até então, tirando a tendenciosidade a esse respeito. Com
isso, alienou dele e de Coelho Neto, a outra vítima, todas as gerações de leito-
res e escritores que vieram a seguir. E, de repente, Afrânio, durante décadas o
autor mais lido em língua portuguesa, caiu num ostracismo do qual até hoje
não emergiu.

E, no entanto, o autor, com essa frase, falava de uma era, a Belle Époque, em
que, antes das novelas de rádio e televisão, os romances e contos faziam o car-
dápio das conversas de salão. Quem imaginaria, hoje, uma cena como a seguin-
te, no comentário da personagem Sousa Bandeira (citada por Afrânio Couti-
nho na Introdução aos Romances Completos, da Aguilar)?

“Não há hoje mundana [grã-fina] de certo tom que, à hora dos chás ele-
gantes, ou nos intervalos do Municipal, não pergunte, num sorriso admira-
velmente malicioso: “Que me diz da Esfinge?’”.

E, com toda razão, não se redimiu.

“Não tenho motivos para modificar minha definição de Literatura... A
Literatura, ou as belas-artes, comparei-as ao sorriso da sociedade porque só
nas épocas felizes a gente sorri. Nas de apreensão e tortura, não há sorriso.
O erro dos que, sem atentarem bem para ela, combateram e combatem mi-
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nha definição, está em que eles supõem que eu tenha dito ‘sorriso do ho-
mem’, quando o que eu escrevi foi ‘sorriso da sociedade’”.

De um tempo em que a literatura tinha essa importância e a palavra de um
crítico, esse poder; mas que era boa, lá isso era.

Vivia-se uma época em que, mesmo sob a forte influência francesa, se tradu-
ziam os novos termos e respeitava-se o idioma (está aí o samba de Noel Rosa so-
bre alô, boy, alô, Johnny, luz da Light etc., para não desmentir). Havia, claro, as
exceções. O mulato, bêbado e demente Lima Barreto, por exemplo, escrevia num
português atroz – mas que verve, que lucidez, que humor e amargura ao mesmo
tempo e, sobretudo, que capacidade de expressar-se, comunicar-se, introduzin-
do na linguagem culta o falar do povo. Não por acaso, acabou considerado um
dos precursores do Modernismo. Machado de Assis, por sua vez, grafava de for-
mas diversas a mesma palavra, mas em que isso o diminui e o faz deixar de ser o
patrono de nossas letras? O cinema, já descrito como romances em imagens,
além de influenciado, começava a influenciar a literatura.

O rádio, invenção não reconhecida de um brasileiro – como a televisão, cria-
da por um padre – unificava mais ainda o país. Dos franceses, o então chama-
do feuilleton viria dar origem não só ao folhetim, mas ao próprio romance brasi-
leiro. Na autobiografia Por que Sou Romancista, Alencar fala das narrativas seria-
das Armanda e Oscar, Saint Clair das Ilhas e Celestina, que ele, ainda menino, lia nos
serões literários da família no Ceará – talvez a maior influência em sua voca-
ção. Vale a pena rever a descrição:

“Uma noite, daquelas em que eu estava mais possuído do livro, lia com
expressão uma das páginas mais comoventes de nossa biblioteca. As senho-
ras, de cabeça baixa, levavam o lenço ao rosto, e poucos momentos depois
não puderam conter os soluços que lhes rompiam o seio.

Com a voz afogada pela comoção e a vista empanada pelas lágrimas, eu
também, cerrando ao peito o livro aberto, disparei em pranto, e respondia
com palavras de consolo às lamentações de minha mãe e suas amigas.
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Nesse instante, assomava à porta um parente nosso, o Reverendo P. Car-
los Peixoto de Alencar, já assustado com o choro que ouvira ao entrar. –
Vendo-nos a todos naquele estado de aflição, ainda mais se perturbou.

– Que aconteceu? Alguma desgraça? – perguntou arrebatadamente.
As senhoras, escondendo o rosto no lenço para ocultar do P. Carlos o

pranto, e evitar os seus remoques, não proferiram palavra.
– Foi o pai de Amanda que morreu! – disse mostrando-lhe o livro aberto.”

�

Foi essa leitura contínua e repetida de novelas e romances que primeiro
imprimiu em meu espírito a tendência para essa forma literária que entre to-
das é a minha predileção?

Não me animo a resolver essa questão psicológica, mas creio que nin-
guém contestará a influência das primeiras impressões.

Já vi atribuir o gênio de Mozart e sua precoce revelação à circunstância
de ter ele sido acalentado no berço e criado com música.

Nosso repertório romântico era pequeno; acompanha-se de uma dúzia
de obras, entre as quais primavam Armanda e Oscar, Saint Clair das Ilhas, Celesti-
na e outros de que já não me recordo.

Esta mesma escassez e a necessidade de reler uma e muitas vezes o mes-
mo romance quiçá contribuíram para mais gravar em meu espírito os mol-
des dessa estrutura literária, que mais tarde deviam servir aos informes es-
boços do novel escritor.

Não que eu tivesse herdado de minha santa mãe a imaginação de que o
mundo apenas vê as flores, desbotadas embora, e de que eu somente sinto a
chama incessante, que essa leitura de novelas mal teria feito de mim um me-
cânico literário, desses que escrevem presepes em vez de romances.

A última obra, também intitulada de Tragicomedia de Calisto y Melibea¸ tida
como o primeiro romance moderno, do fim do século XV, foi escrita por Fer-
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nando de Rojas, embora não faça muito jus à classificação, por ser escrita em
forma teatral, longa demais para uma encenação. O título, por direito, caberia
a Lazarillo de Tormes, breve novelinha picaresca e muitíssimo engraçada, de autor
desconhecido e, por isso mesmo, desconsiderada.

�

Os autores, porém, não se resumiam apenas a esses; havia Eugene Sue, a po-
pular inglesa baronesa d‘Orczy, com o famoso Pimpernela Escarlate; Ponson du
Terrail, com Rocambole; o próprio Balzac, que só passou a escrever (mais ou me-
nos) bem ao copiar esses escritores nos últimos livros, com A Prima Bete e O
Primo Pons; e Bel Ami, de Guy de Maupassant, Alexandre Dumas. Segundo
Marlise Meyer, numa belíssima tese intitulada Folhetim, Uma História, publicada
pela Companhia das Letras, a segunda obra influenciaria as gerações seguintes,
até o próprio Guimarães Rosa.

Todos os grandes escritores do século XIX e princípios do XX recorreram a
esse veículo para aumentar a renda – Tolstoi, Dostoiévski, Hardy, Dickens,
George Eliot, France, Joseph Conrad, Theodore Dreiser, Stephen Crane. Por
muito tempo, o próprio Faulkner sobreviveu de contos escritos para jornais e
revistas. Embora hoje ignorado no Brasil, o folhetim continua em plena vitali-
dade nos países da Europa; um bom exemplo é o fenômeno de vendas interna-
cional O Perfume, de Patrick Sussekind, êxito também no cinema. Revistas e
jornais norte-americanos publicam contos e antecipam, em série, romances
com probabilidade de se tornar best-sellers. Muitos filmes de Hollywood, até
hoje, vêm dessas publicações seriadas ou contos de jornais como o Saturday
Evening Post. Basta lembrar o clássico Depois do Vendaval, de John Ford. Trata-se,
em geral, de coisas ruins, sensacionalistas, mas de vez em quando surge algo
bom, como a série O Poderoso Chefão, de Mario Puzo.

Tudo isso se deu num ritmo frenético, que, em cem anos, iria modificar
toda a história da humanidade e sepultar por algum tempo a cultura recente,
deixando no olvido os ídolos de então em todas as categorias – literatura,
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pintura, música, poesia. Quem se lembra hoje de Cruz e Souza, o próprio
Euclides, Macedo, Alencar, Humberto de Campos, o já citado Amando
Fontes, para ficar só nestes? De gente como Graça Aranha, Xavier Marques,
Lindolpho Rocha, Franklin Távora, Manuel de Oliveira Paiva, Alina Paim,
Paulo Dantas e outros sergipanos, os paulistas, os gaúchos, Adolfo Caminha
e os cearenses, os portugueses em geral, principalmente os modernos – des-
tes, então, nem é bom falar. Para não falar nos pregressos, Santa Rita Durão,
Fagundes Varela, Cláudio Manuel da Costa, Casimiro de Abreu. Como se
vê, mesmo a mente aberta e o pioneirismo de Afrânio Peixoto não o salvaram
do esquecimento. As novas artes visuais, ao contrário de servirem para a afir-
mação da nacionalidade, acabaram por tornar-se objeto de desnacionaliza-
ção. Quando se leem as recomendações de personalidades sobre o que an-
dam lendo, veem-se apenas autores e títulos estrangeiros, quase sempre no
original. Em vez das personagens de Monteiro Lobato ou Maria Clara Ma-
chado, dão-se aos parques nomes como Peter Pan, Alice no País das Maravi-
lhas, personagens de Walt Disney; não se fazem referências mitológicas aos
gregos, mas ao Super-homem (agora revertido a Superman), Homem Mor-
cego (Batman) – e por aí vai.

Que fazer, porém; é o progresso – combater, quem há-de, como escrevia
Euclides?

De qualquer modo, o pecadilho de A Esfinge se repetiu mais cinco vezes, em
cinco obras-primas da literatura brasileira. Agora, daí a chamá-lo de regiona-
lista, ou mesmo realista, não deixa de ser um exagero. Embora só no primeiro
romance, A Esfinge, abandone o que chama de sertão, no sudeste da Bahia, ele
foi tão regionalista quanto, por exemplo, os vitorianos George Eliot e Thomas
Hardy, cujos romances se passam no campo inglês. Essa escola literária, a úni-
ca original que o Brasil produziu até hoje, foi uma criação pós-modernista,
pós-Afrânio, digamos assim, fruto de obras pioneiras como O Quinze, de
Rachel de Queiroz, e A Bagaceira, de José Américo de Almeida.
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Dela surgiu uma geração de romancistas pujantes, como Jorge Amado, José
Lins do Rego, Graciliano Ramos, Amando Fontes e outros, maiores e meno-
res, até extinguir-se quase por completo na explosão da obra de Guimarães
Rosa. Ao contrário dos escritores anteriores, que sempre faziam uma literatura
copiada da Europa – romantismo, naturalismo, simbolismo, futurismo,
modernismo – e sempre inferior, com algumas exceções, o regionalismo consti-
tuía uma fusão antitética de todas essas escolas, e mais do realismo socialista
soviético e americano – na figura do autor de Judeus sem Dinheiro, Michael Gold-
man. Como antítese, pois se punha contra e a favor de tudo isso – e nada disso.
Brasileira, ponto final.

Amado confidenciou a este escriba que Goldman foi a principal influência
na sua adolescência, junto com Lindolpho Rocha e, pasmem, Vargas Villa, es-
critor boliviano de livros... digamos assim... prurientes, junto com o satírico
Pitigrilli, por isso mesmo muito populares, por motivos óbvios, entre os garo-
tos da segunda à quinta décadas do século passado. Depois, a partir dos anos
50, tudo voltou ao colonialismo de antes: nouveau roman na França, sub-nouveau
roman aqui; Joyce, Faulkner, Cortázar. Uma macacada só.

Leitor, como toda a sua geração, dos clássicos de fin de siècle francês tipo
Anatole France, Pierre Loti e os Irmãos Goncourt, e influenciado sobremanei-
ra por France, Afrânio jamais foi além do simbolismo, parnasianismo, impres-
sionismo. Nem a adoção, nos diálogos, de expressões do linguajar popular
chegava a ser novidade; já vinham dos primórdios do romance brasileiro, de
Manuel Antônio de Almeida, José de Alencar, Machado de Assis, Joaquim
Manuel de Macedo. Muito antes, o norte-americano Mark Twain realizara a
revolução completa, que nem os desvairados neologismos de Guimarães Rosa
superaram.

Quem leu as obras-primas de Twain em tradução para o português não
sabe que As Aventuras de Tom Sawyer e Huckleberry Finn foram escritas (e não só
nos diálogos) em inglês fonético, com a sofisticação extra de três dialetos: o in-
glês falado do preto analfabeto, do branco analfabeto e do preto e do branco
cultos. Por esse lado, pois, nada havia a inovar. E isso só constituía novidade
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até certo ponto, pois os mencionados vitorianos e alguns brasileiros havia
muito reproduziam nos diálogos o linguajar errado, mas pitoresco dos incul-
tos, em princípio como exotismo, mas ainda assim uma saudável inovação.

O primeiro romance de Afrânio Peixoto, A Esfinge, dá não apenas o tema de
todos os demais – a maldição da beleza feminina – mas a estética do autor; na
verdade, poderia chamar-se O Sorriso da Sociedade. Não é provável que ele haja
lido os romances e novelas de Henry James, mas os dois são, por assim dizer,
almas gêmeas nesse ponto. Embora com um estilo incomparavelmente supe-
rior ao do americano – romancista e teórico dos maiores, mas redator pompo-
so, medíocre – as histórias dos dois são intercambiáveis, pelo menos neste li-
vro. Basta substituir Boston e Nova York por Rio e Petrópolis, e, claro, os no-
mes das personagens, e teremos um Peixoto americano e um James brasileiro.

Há, porém, pelo menos uma diferença notável entre os dois. Enquanto a
prosa de James no ensaísmo já tem um ritmo mais moderno, jornalístico, em
contraste com a irritante pomposidade e prolixidade do autor, a de Afrânio,
mais enxuta na linguagem, ainda arrasta o peso do século XIX – descrições in-
termináveis, diálogos que são verdadeiros ensaios, interferência constante do
narrador. De resto, as mesmas intrigas de salão: moças que procuram marido,
mães que empurram as filhas nos melhores pretendentes, maledicências, esno-
bismo, adoração servil a tudo que vem da Europa e desprezo pelo próprio
país; enfim, o que o próprio escritor chamou de futilidade da vida social.
Também as tramas de James parecem muito mais intrigantes e absorventes –
de outro modo não se conseguiria lê-las – que a do nosso patrício.

O americano, no entanto, jamais confundiria ficção com ensaio, como faz
Afrânio. Só para dar um exemplo, necessariamente extenso para que se tenha
uma ideia. Numa reunião social em Petrópolis, a propósito do lançamento de
um livro sobre o período colonial brasileiro, pontifica Paulo Andrade,
personagem principal:

“O descrédito de Napoleão foi útil à França e ao mundo. Esbulhara a
Revolução os nobres em proveito dos burgueses, sem vantagem econômica
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para o povo... Das tradições arrasadas surgiu, porém, o benefício da liberda-
de política, procurando organizar-se na sangueira dos morticínios. Aparece
um grande facínora, que se aproveita do momento, como os salteadores, nas
ocasiões das catástrofes. Em falta do prestígio de raça, serve-se do heroís-
mo, impõe-se pelas armas e distrai a França de si mesma, fazendo-a investir
contra a Europa: venceu-a, subjugou-a, humilhou-a, inerme e desprevenida.
Mudou por isso a face da história, durante mais um século. Obrigou a Eu-
ropa a odiar, defender-se, agredir. Veio Waterloo. Mas a semente napoleô-
nica persistia. Depois das perturbações da segunda república, rebentou de
novo. Outro alarma no mundo: na Crimeia, na Itália, no México. Nova re-
vanche, veio Sedan. O perigo passou, mas ficou a ameaça. A Europa, a Amé-
rica, a Ásia vivem até agora aguerridas, por cautela: e, para estarem preveni-
das contra possíveis agressões, arruínam-se na paz armada. A barbaria habi-
tual veio de Napoleão. E, como um povo inteiro pasmava ainda delirante
em face do monstro, esquecido do mal que fez, pela fama das vitórias que
ganhou, um homem lúcido tornou-se historiador para curá-lo dessa ceguei-
ra... Taine é mais útil ao mundo que Thiers, Sorel, Vandal, Houssaye,
Masson. É melhor historiador que todos eles... O ceticismo desesperado de
Nogueira [autor do tal livro sobre o período colonial] não é útil a coisa ne-
nhuma: é desalentador. Uma terra árdua e desaproveitada, cinco sub-raças
carcomidas e inválidas, três séculos gastos num arrastamento miserável: aí
tem o epitáfio que ele escreveu para a nossa malograda nacionalidade: ‘A
gente acaba de ler aquilo e tem vontade de suicidar-se’”.

Muito lúcido, não muito correto como julgamento, mas que tem isso a ver
com uma reunião social por ele mesmo descrita como fútil – ou com um ro-
mance, sobretudo quando a prática se repete ao longo de todo o livro, quase
em todas as páginas? Dir-se-ia que, houvesse Napoleão feito todas essas estri-
pulias no Brasil, ou pelo menos na América Latina, ele não se mostraria mais
indignado. E a coisa torna-se ainda mais grave. Não se pense que, por conde-
nar o complexo de inferioridade nacional do autor criticado, Afrânio seja me-
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nos culpado do mesmo pecado de racismo; era, sim – contra si próprio:
deleitava-se com sua inferioridade, não pessoal, por certo, mas nacional.

Como quase todos os intelectuais brasileiros de princípios do século XX, a
começar pelo ídolo e inspirador de sua carreira, Euclides da Cunha, o baiano
rojava-se submisso aos pés dos “luminares” franceses, rezava pelas doutrinas
de Chamberlain e Gobineau e a propaganda, incluindo na música, de Wagner,
todos sumossacerdotes da teoria da supremacia racial que depois iria descam-
bar no nazismo. Mestiços eles próprios, e cientista o próprio Afrânio, diziam
seguir os ensinamentos de Darwin, e jamais lhes ocorreu que, segundo a teoria
da evolução, o mestiço resulta da seleção natural: mais forte que as etnias nele
resultantes, por misturar-se aos nativos originais, é o mais bem adaptado a um
novo ambiente hostil. Não reúne o pior, mas o melhor dos diferentes antepas-
sados; tanto que sobrevive e prospera – e cria uma nova nacionalidade. Será
isso degeneração? A propósito, convém recordar que a palavra mulato vem de
mulo, cruzamento de quaisquer duas raças, não apenas negra e branca. Mulo
era o nome dado a Ciro, imperador da Pérsia, filho de medas e persas. Passado
ilustre, portanto. Dificilmente, haverá no mundo hoje alguém, por mais bran-
co e louro, que não seja mulato. Arianos, só os iranianos, cujo país um dia se
chamou Airão, ou, na forma anglicizada, Ayram, mas nem mesmo eles podem
hoje declarar-se raça pura. Como dizem os portugueses, que respeitam e fazem
respeitar nossa língua – ai do poliglota diplomata luso que falar em inglês ou
qualquer outro idioma estrangeiro numa assembleia internacional – Irão e Te-
erão, em lugar de Irã e Teerã.

E tem mais. Em A Esfinge, o escultor Paulo de Andrade, vítima da bela e
nada inocente Lúcia, devoradora mencionada no título, certo dia, ao levar ao
Cais Pharoux um amigo que embarca para a Europa, encontra um engraxate
filho de imigrante italiano, e, encantado com a beleza do menino, mesmo em
trajes esmolambados, convida-o a posar para uma estátua a que dará o nome
de Ágora.

No estúdio, a visão do jovem efebo provoca o autor, formado em Paris, na-
turalmente, a compor mais um ensaio:
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“Na história, em formação, da nacionalidade brasileira, seria [a estátua]
um momento étnico capital. Ontem foram os estrangeiros que vieram buscar
a fortuna, a paz ou a morte no Brasil, cuidando volver com a felicidade de um
repouso farto, para a velhice tranquila, na mãe pátria... Agora era aquele re-
bento, aqui nascido, já impregnado do novo meio e dos nossos hábitos, es-
quecido da origem peregrina, brasileiro pela língua e a adaptação inconscien-
te... Amanhã seriam produtos destes, decantados, fixados, tornados estáveis
pela seleção dos melhorados pela variação, vitoriosos nos conflitos com os
elementos subalternos que os precederam. E seriam eles todos somas comple-
xas, o mesmo Brasil... Sobre o humo decomposto de degredados e escravos,
do crime e da bastardia, buscando a riqueza e achando a resignação, outras
gentes viriam implantar-se para anular e substituir estes brasileiros de hoje
pelos brasileiros de amanhã, povo diferente pelas origens e pelas possibilida-
des, mas o mesmo pela terra, pelos costumes, pela cultura...”

É ou não é a apologia de uma depuração étnica? (As reticências, como as da
citação anterior, não são saltos na descrição, mas do próprio Afrânio.)

Na Academia, conseguiu por intermédio do embaixador Alexandre Conty
a doação do prédio do Petit Trianon, que representou a França na Exposição
Internacional durante as Comemorações do Centenário do Brasil, e resumiu a
própria carreira em dois versos:

Estudou e escreveu
Nada mais lhe aconteceu.
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Euclides da Cunha*

(Feições do Homem)

Coelho Neto

Que diríeis se eu aqui fizesse ressoar em um disco voz há
muito calada na prisão do túmulo? Que diríeis? Nada, se-

guramente, porque tais discos são como alvos em que fica vibran-
do a flecha partida do arco ou, como se melhor dissesse: a palavra
saída da boca.

A sombra, parasita do corpo, deixa-o ao descer ele à cova, como
se ausenta o gaudério, quando o anfitrião, reconhecendo o seu erro
parvo, resolve pôr termo à pitança; a voz do morto fica perene em
uma placa, não em eco, que equivale à sombra, mas em palavras lím-
pidas, como órfã recolhida a asilo. Se nada direis, caso eu aqui vos
exibisse um fonógrafo, cofre de relíquias verbais, menos razão tereis
de censurar-me por eu trazer-vos palavras de um finado, registradas
por ele próprio em folhas de papel, lâminas em que a pena fixou di-
tados do cérebro e do coração, mais do coração que do cérebro.

115

Primeiro ocupante
(fundador) da
Cadeira 2
na Academia
Brasileira de
Letras.

Euclides da Cunha

Prosa

* Conferência realizada na Biblioteca Nacional em 15 de agosto de 1918.



Ninguém corrige o gravado dos discos: assim como a agulha o incide, assim
ele fica para fazer o som. Se o ponteado do estilete não suporta emenda, por-
que a mais leve rasura viciará o melograma, menos admitirá reparo a escrita,
porque com ele se prejudicará o próprio sentimento.

E por que me decidi eu a trazer-vos cartas? Para que ouvísseis falar o pró-
prio homem. Se eu vo-lo quisesse mostrar faria, no máximo, tanto como um
espelho refletindo imagem, e quem se vos vai manifestar é o mesmo Euclides,
não como espectro invocado por nigromante, mas vos falando no seu próprio
estilo, tal qual falaria se, rompendo o sudário, estalando a lápide e recebendo,
de novo, a chama etérea d’alma, aqui baixasse, vivo, por mercê divina.

Não me condeneis tão pouco por vos eu expor sem escrúpulos de modéstia,
a amizade grande e forte que nos ligava e que ainda nos liga, apesar da distância
infinita que nos separa: ele, no céu; eu, na terra; ele, com Deus; eu, convosco.

Não vejais vaidade no meu procedimento. As cartas, desentranhadas do
meu relicário estão cheias de mim, mas como me retirar, como me apagar se-
não corrigindo a escrita ou calando o que está dito? Nem uma nem outra coisa
me atreveria eu a fazer.

Revivam as palavras ao calor dos nossos corações como despertam ao lume,
e se revelam, as letras escritas com tinta simpática, e aqui não é a tinta apenas,
senão a mesma simpatia.

Ressurja o seu espírito do resíduo das letras, como se inflama a fogueira
vasquejante se alguém a revolve e assopra. Venha a nós o que partiu, cujo ras-
tro se cavou tão fundo na literatura que, por ele, correm copiosos rios de lou-
vores e, com o dobar dos tempos, se há de ainda alargar para conter oceanos.

Regresse por breve instante, à vida, desça até nós, fale-nos, diga-nos de si:
dos seus sonhos, dos seus trabalhos, dos seus amores, da sua Fé: conte-nos do
deserto e das cidades, da Natureza e dos homens; suspire baixinho as suas sau-
dades tão mal correspondidas e, no macegal do meu discurso, apareçam, de
quando em quando, floridas e luminosas, as clareiras que ele abriu com a sua
pena forte, não gandaras comburentes alvoroçadas por entreveros de exércitos
e hordas, como alguns capítulos desse livro trágico, possante e dolorosa epo-
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peia bárbara – Os Sertões –, mas clareiras para nós dois apenas, e ele só falará e
assim tereis oásis aceitosos na aridez da minha prosa.

Vamos!
Foi na manhã de 1.o de novembro de 1902, em Campinas.
Trabalhava eu na pequena sala de visitas da casa que, então, habitava, à

Rua Francisco Glicério, sala em que me instalara com os meus livros, quan-
do me apareceu César Bierrembach anunciando-me, desde a porta, Euclides
da Cunha.

Levantei-me de golpe e, d’olhos altos, para fitar em face o gigante fui, a sú-
bitas, surpreendido por uma voz áspera, um tanto rouca, que me saudava com
simplicidade.

– Bom dia!
Baixei o olhar e dei com um homenzinho seco, mal enjorcado em andaina

de brim escuro, sobraçando um rolo; rosto moreno, arestoso, como falquejado
em vinhático; queixo enérgico, olhar duro, que passara por baixo do meu raio
visual e, diante de mim, militarmente aprumado como em continência, encara-
va-me hostil.1

A Coelho Neto

Felizmente
Esta fisionomia
De onde ressalta ríspida a expressão
Da face de um tapuio espantadíssima,
Hás de achá-la belíssima
Porque saberás ver nitidamente,
Com os raios X da tua fantasia,
O que outros não veem – o coração.
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Pasmei. Quê! Pois era aquilo o titã, o escritor pujante cujos artigos tanto e
tão alto repercutiam?

Era aquele o caminheiro infatigável e destemeroso que palmilhava as aspér-
rimas estradas sertanejas, amigo das selvas e das montanhas, contemplador
enamorado dos rios largos e das lagoas melancólicas, que tanto lamentava a
destruição das florestas reclamando, a brados, proteção para as velhas árvores
vítimas do machado e do fogo?

Era aquele tamanhinho o herói que partira com as forças de Arthur Oscar e
acompanhara para, mais tarde, descrevê-la no seu poema épico, toda a campanha
fratricida, na qual só houve um triunfador, que foi o homérides: ele! Era aquele o que,
ainda aluno da Escola Militar, afrontara, com um gesto igual ao de Camilo diante
do gaulês, o Ministro Tomás Coelho? Era aquele o Euclides da Cunha?

Sim, era aquele.
Abri-lhe os braços como a velho amigo, sentei-me na rede, ofereci-lhe a mi-

nha cadeira de trabalho e entabulamos conversa. Em dado momento, porém,
como de hábito, levantei-me para apanhar na mesa de trabalho o pote de
fumo. Tornando à rede achei Euclides de pé, sombrio e, logo, estendendo re-
solutamente a mão, disse ríspido, em tom soturno:

– Adeus!
Estranhando tão insólita mudança, olhei-o aturdido, olhei Bierrembach e,

intrigado, perguntei:
– Que há?
– Nada. Preciso sair. São horas de trabalho. Voltarei outra vez. Adeus.
– Mas não veio para ler-me umas páginas?...
– Sim... depois. Outra vez.
Insisti, roguei. Tudo em vão. E foi-se hirto, cabeça alta, batendo fortemente

os tacões. Dei d’ombro. E, encostado à mesa, enrolava vagarosa, preocupada-
mente um cigarro quando ouvi uma casquinada fora. Era o riso estardalhante
de Bierrembach.

Cheguei à janela. Lá iam os dois: Bierrembach, parando de passo em passo,
dobrando-se esgargalhadamente; ele inflecto, pisando duro com o rolo debai-
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xo do braço. Uma hora depois o ardoroso tribuno reapareceu e, entrando de
esfusiote na minha sala, deixou-se cair na rede, a rir, a rir em desbordo, até ás
lagrimas.

– Que é? perguntei desconfiado.
– Não imagina! Sabe por que ele se foi naquele repente?
– ?
– Por causa do pote de fumo.
– Do pote de fumo?!...
– Sim. Convenceram-no em São Paulo (algum trocista) de que você, quan-

do se quer livrar de importunos, vale-se desse pote. Toma-o, põe-se a fazer in-
findavelmente um cigarro e...

– Eu! Ora essa! Que ideia!
– É verdade! Parece incrível que um homem como Euclides caia em esparre-

las tais. Pois, meu amigo, saiu feroz e não houve convencê-lo...
“Que sim! Que você o despedira com o pote. E atirou a culpa para cima de

mim, porque obriguei a trazer tamanha maçagada de originais”.
“Pois de certo... O homem tem razão. Entrar-lhe um canhestro, como eu,

pela casa dentro com um bacamarte destes debaixo do braço... Agarrou-se ao
pote. Fez muito bem. Eu faria o mesmo”.

– E agora! – exclamei desolado.
– Agora... Deixei-o mais calmo. Escreva-lhe você umas linhas para a Pensão

Pinheiro. Insista com ele para que volte à noite. Essas e que tais rebentinas
são-lhe frequentes, mas passam. É agreste. Fruto selvagem, de aparência híspi-
da; descascado, porém, no âmago é um favo. Enfim... Tente. Pode ser.

Fiz como me aconselhou o grande tribuno campineiro e, à noite, Euclides
tornou apaziguado, com o rolo, mas muito reduzido: um capítulo apenas.

Leu-mo em voz pausada, monótona, lançando, de vez em vez, d’esguelha,
um olhar escabreado ao pote. E eu, para não perturbá-lo, privei-me do cigarro
enquanto durou a leitura.

Terminada que foi, enrolou as páginas, amarrou-as e, indo e vindo ao longo
da saleta, pôs-se a falar do sertão e do sertanejo, envolvendo no mesmo espan-
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to o meio e o homem: a terra, maninha e adusta, atascada em ipueras, cadáveres
de lagos, armada de cardos, juremas e mandacarus, espinhais e agaves em pa-
nóplias de espatas serrilhadas, ardendo em moutas cáusticas de urtigas, com
estridor perene nas caatingas do chocalhar raivoso das cascavéis.

Com que largueza de traços ele desenhava a imensidão deserta, ora rasa, em
planura amarelenta e seca na qual avultam rochedos nus, disseminados, seme-
lhando, à distância, um rebanho prófugo de elefantes, ora eriçada em alcantis,
espigada em penhascos arestosos, vertebrada em muralhas escalonadas, a um
só lado ou aos dois, em paralelas, apertando desfiladeiros e tudo, terra e ro-
chas, ardendo a um sol implacável, sol de flagelo, diante do qual tremem, em
vibrações elétricas, o ar, o solo, a macega, o penedio e os olhos, por vezes,
instantaneamente, escurecem em cegueira queimados pela fulguração.

E o homem? Arrastemos das páginas de Os Sertões o titã do deserto talhado
pelo Miguelangelo bárbaro:

”O sertanejo, antes de tudo, é um forte. Não tem o raquitismo exaustivo
dos mestiços neurastênicos do litoral.

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário.
Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das

urbanizações atléticas.
É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasimodo, reflete, no

aspecto a fatalidade típica dos fracos.
O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a

translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente
acurvada, num manifestar de displicência, que lhe dá um caráter de humil-
dade deprimente.

A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou
parede que encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descasando sobre a es-
penda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, não traça trajetória reti-
línea e firme. Avança celeremente, num bambolear característico, de que pa-
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recem ser o traço geométrico os meandros dos trilhos sertanejos. E, se na
marcha, estaca pelo motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o is-
queiro, ou travar ligeira conversa com um amigo, cai logo – cai é o termo –
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio instável,
em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos grandes dos pés, senta-
do sobre os calcanhares, com uma simplicidade ao mesmo tempo ridícula e
adorável.

É um homem permanentemente fatigado.
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene em tudo: na pala-

vra demorada, no gesto contrafeito, no andar desaprumado, na cadência
langorosa das modinhas, na tendência constante à imobilidade e à quietude.

Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude.
Nada é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso.
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, transmuta-

ções completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente, exigindo-lhe o
desencadear das energias adormecidas.

O homem transfigura-se.
Impertiga-se estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e no ges-

to; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes, aclarada pelo
olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa descarga ner-
vosa instantânea todos os efeitos do relaxamento habitual dos órgãos; e, da
figura vulgar do tabaréu achamboado, reponta, inesperadamente, o aspecto
dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento inespera-
do de força e agilidade extraordinário.

Este contraste impõe-se à mais leve observação. Revela-se a todo o mo-
mento, em todos os pormenores da vida sertaneja – caracterizado sempre
pela intercadência impressionadora entre impulsos extremos e apatias longas.

É impossível idear-se cavaleiro mais descuidado e deselegante: sem posi-
ção, pernas coladas ao bojo da montaria, tronco pendido para a frente e os-
cilando à feição da andadura dos pequenos cavalos do sertão, desferrados e
maltratados, mas resistentes e rápidos como poucos.
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Nesta posição indolente, acompanhando morosamente, a passo, pelas
chapadas, o passo tardo das boiadas, – o vaqueiro preguiçoso quase trans-
forma o ‘campeão’ que cavalga na rede amolecedora em que atravessa dois
terços da existência.

Mas, se uma rês ‘alevantada’ enveredada, esquiva, adiante, pela caatinga
‘garranchenta’, ou se uma ponta de gado, ao longe, se transmalha – ei-lo, em
momentos, transformado, cravando os acicates, de rosetas larvas nas ilhar-
gas da montaria e partindo como um dardo, atufando-se velozmente nos
dedalos inextricáveis das juremas.

Vimo-lo neste steeple-chase bárbaro. Não há como contê-lo, então no ímpeto.
Que se lhe antolhem quebradas; acervos de pedras; coivaras; moitas de es-

pinheiros ou barrancas de ribeirões – nada lhe impede alcançar o garrote des-
garrado porque – ‘por onde passa o boi, passa o vaqueiro com o seu cavalo...’

Colado ao dorso deste, confundindo-se com ele, graças à pressão dos jar-
retes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco; emergindo
inopinadamente nas clareiras; mergulhando nas macegas altas; saltando va-
los e ipueiras; vingando cômoros alçados; rompendo, célere, pelos mocam-
bos trançados, precipitando-se, a toda a brida, no largo dos tabuleiros...

A sua compleição robusta ostenta-se, nesta ocasião, em toda a sua plenitude.
Como que o cavaleiro robusto que empresta vigor ao cavalo pequenino e

frágil, sustando-o nas rédeas improvisadas de caruá, suspendendo-o nas es-
poras, arrojando-o na carreira – estribando curto, pernas encolhidas, joe-
lhos fincados para a frente, torso colado no arção – ‘escanchado no rastro’
do novilho desgarrado aqui curvando-se agilíssimo, sob uma galhada, que
lhe roça quase pela sela; além, desmontado de repente, como um acrobata,
agarrado às crinas do animal, para fugir ao embate de um tronco, apercebi-
do no último momento, e galgando, logo depois, num pulo, o selim – e ga-
lopando sempre, através de todos os obstáculos, sopesando à destra, sem a
perder nunca, sem a deixar cair no emaranhado dos cipoais, a longa aguilha-
da de ponta de ferro encastoado em couro, que, por si só, constituiria, nou-
tras mãos, sérios obstáculos à travessia...
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Mas, terminada a refrega, restituído rebanho, a rês dominada, ei-lo, de
novo, caído sobre o lombilho retovado, outra vez desgracioso e indolente,
oscilando à feição da andadura lenta, com a aparência triste de um inválido
fatigado”.

Atentai bem nessa figura, imensa quando levantada. É um colosso do porte
das criações de Miguel Angelo. Se o “Moisés” pode ser tido como símbolo da
raça semítica no momento inspirado da revolta, condutor iluminado, em cuja
fronte ardem duas línguas de fogo que lhe ficaram da combustão miraculosa
da sarça do Sinai, com a audácia no olhar fulguroso, com o desafio na atitude
imponente, desde a sublevação da longa barba até o retorcido enérgico do bus-
to, forte com o escudo divino que eram as tábuas do Decálogo; se Moisés é a
encarnação de Israel, desde a hora do levantamento do Êxodo até o instante
triunfal da entrada, ao som de cânticos, nas veigas fartas e regadias da próspera
Canaã, esse sertanejo quem representa ou reflete? Reflete e com todas as carac-
terísticas que lhe infundiram três sangues, uma raça predestinada. E qual é ela?
A nossa.

Tingem-na três cores: a brônzea, a branca e a negra. Mas, assim como em
um disco, variegadamente matizado, a policromia se resolve em alvura, assim
na vertigem da evolução em que vamos as três cores fundamentais da raça, ain-
da que latentes, fundir-se-ão em uma única e essa será a que já predomina no
seu tipo: a branca.

No paradoxo a que se refere Euclides da Cunha não percebeis a imagem do
Brasil? Não está na descrição da figura toda inteira a nossa história? Não é bem
o nosso temperamento o disparatado contraste tão bem traduzido pelo
robusto escritor?

O que se lê no monumento euclidiano é a definição da alma brasileira, con-
traste caracterizado sempre pela “intercadência impressionadora entre extre-
mos impulsos e apatias longas”.

E não é assim que, por ondulações, temos vindo do passado até hoje, da ser-
vidão de colônia à soberania do Império e à democracia da República, ora de-
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primidos, ora alevantados; humildes até o cativeiro e sublimes na apoteose,
com os pulsos ainda vincados das algemas repelindo usurpadores e pondo
abaixo o trono; surgindo da escuridão úmida do ergástulo para correr, em ca-
valgada heroica, às margens do Ipiranga? Mas prossigamos no estudo das
feições do homem.

Euclides falava como escrevia: aos arranques, alternando suavidades, re-
mansados de voz, quase cochichos, com erupções de eloquência acompanha-
das de gestos desabridos. Ora, dava a impressão dormente de brando filete d’á-
gua, manando sumido em ervais, ora catadupejava violento, tonitruoso, aos
cachões.

Falava em recaído abandono, sentado amolengadamente na atitude lerda
em que nos descreveu o seu sertanejo paradoxal, ou caminhando hirto, emper-
tigado, sobrecenho, a bater com arrogância, rijamente, os pés.

Estacava de golpe, em alalia e, d’olhos altos, pasmado, como que ficava em
surpresa de haver perdido a palavra; docemente, porém, a retomava e prosse-
guia com as mesmas oscilações, entre doçura e ímpeto, sussurro e brados.

A natureza era-lhe o enlevo do coração – amava-a apaixonadamente. Falava
com volúpia de certas árvores, de certos recantos de paisagens, de lagoas flori-
das, de aspectos de campo e selva, carizes de céus ao amanhecer ou à tarde e
dos luares alvadios das grandes noites equatoriais.

Havia um quê de sensual, de afrodisíaco nesse culto panteístico. A floresta,
porém misteriosa, obumbrada e úmida, cheirando fortemente a seiva; os cam-
pos secos, aspérrimos, as caatingas esturricadas, os desfiladeiros áridos, mura-
dos a alcantis a pique; os vastos e ondulantes areais adunados, esses ele os des-
crevia em tom soturno, pávido, com o terror com que o campônio sabino se
referia aos lucos onde pressentia deuses trágicos caminhando às surdas.

O que mais o encantava nesses rincões remotos era a imponência solene do si-
lêncio com o fantasma do quiriri, esse murmúrio em que se fundem todos os pe-
queninos ruídos, desde o que faz a trêmula defluência da água oculta até o estalido
das folhas secas que se desprendem dos galhos, estrilo trépido dos grilos, crepitá-
culo perene de élitos e bicos, frulho fofo de asas leves em voejo, bolhar dos charcos
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e o rebentar, ao de cima d’água, das grandes flores geradas no lodo profundo e que
surgem à tona para receber o beijo mortal do sol. O silêncio...!

E sacudia a cabeça em gesto de desalento e saudade.
Encarando-me um momento, interrogativamente, exclamou:
– E a crítica?!
– Que tem? Deu d’ombros descorçoado:
– Sei lá! Um livro mal amanhado como esse, feito aos bocados nos interva-

los do trabalho... irmão gêmeo da ponte de S. José do Rio Pardo, acrescentou
sorrindo. Sei lá...!

Eu ouvia-o distraído, com a atenção nos rumores que vinham do interior;
da casa, levantando-me, de vez em vez, em pontas de pés para escutar à porta
de comunicação interna.

Euclides acompanhava todos os meus movimentos com um olhar descon-
fiado. Eu não achava o que dizer e ele, encolhido, de cabeça baixa, as mãos des-
caídas entre os joelhos, parecia meditar. Estávamos os dois assim desconcerta-
dos quando bateram, de leve, à porta da rua. Precipitei-me a abrir. Era o Dr.
Souza Brito, que fora chamado à pressa. Logo ao aparecer no limiar o médico
perguntou-me em voz descansada:

– E então? Já há novidade? Eu ia fazer as apresentações quando notei que os
dois sorriam-se, como velhos conhecidos.

– Por aqui!?
– É verdade. E o senhor?
– Ah! eu sempre na mesma lida: a receber gente nova. Euclides voltou-se de

golpe, encarando-me surpreso.
– Que há? Sorri. Mais um? Afirmei de cabeça. Ora essa! Porque não disse? E

eu aqui a aborrecê-lo. Foi logo enrolando mal, mal, as páginas impressas, to-
mou o chapéu atarantadamente e, sempre a resmungar, despediu-se, pedin-
do-me desculpas. Se eu soubesse... Devia ter dito.... Fazer cerimônia comigo e
num caso desses... Ainda o ouvi repetir, na rua, incomodado. Ora essa...!

Na manhã seguinte, cedo, batia-me à porta. Eu mesmo o recebi, insistindo
para que entrasse. Era a hora do café. Recusou.
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– Não. Vim apenas pedir notícias. E então?
– Um menino.
– Ainda bem. Estendeu a mão, felicitando-me. Sempre é melhor. Um homem

arranja-se de qualquer modo. Vai por si mesmo, não é verdade? E conserva o
nome, acrescentou entonado. E, com alegre sorriso: Esse cavalheiro tem obrigação
de me querer bem, porque entramos no mesmo dia nesta casa. Parabéns. E despe-
ço-me. Embarco hoje para Lorena onde tem às suas ordens, um rancho de caboclo
à beira da estrada, mas sem cachorro e sem viola. Abraçamo-nos.

– Não se esqueça de mim quando sair o livro.
Sacudiu a cabeça desdenhosamente e, chirriando um risinho de escárnio:
– Ah! o livro... Isso vai ser lenha para o meu auto da fé. Já começo a sentir o

calor das labaredas que se levantarão assopradas pelo Santo Oficio da Crítica.
Não é literatura de bastidor, para românticos, é massa bruta. Enfim... Escre-
va-me. E foi-se. Escrevi-lhe. Eis a sua resposta:

“Lorena, 10-9-1903
Coelho Neto

O vento sul que aí está destoucando as roseiras de Campinas, sacode, neste
momento, as palmeiras imperiais da minha melancólica Lorena... e é uma lufa-
da apenas, um fragmento do sudoeste bravo que, a estas horas, se estira e tumul-
tua precipitado nas planuras das pampas e dos charcos!... O diabo é que ele
também me bate nos nervos; e aqui estou doente, a vibrar, a vibrar à toa como
aquelas harpas da gongorica peroração de Mont’Alverne. Isto não me impede,
porém, de te responder logo – ainda que o faça impelido por um interesse. De
fato, sendo a eleição da Academia no dia 15 (disse-me isso Machado de Assis
quando estive no Rio) e que alguns imortais não votem, distraídos pelos acon-
tecimentos; e como não me ficaria bem lembrar-lhes tal coisa, peço-te que es-
crevas a respeito aos que te forem mais íntimos. Estou longe, a braços com esta
profissão, e a minha candidatura pode soçobrar. Mando-te a lista dos votos que
conto com absoluta segurança: o teu, e os do Lucio, Salvador, Araripe, Macha-
do, Rio Branco, Affonso Celso, Inglês de Sousa, Silva Ramos, Arthur, Veríssi-
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mo, João Ribeiro, Garcia, Filinto, Raimundo, Murat e Arinos (se tomar posse).
Já vês que há desgraçadamente nesta carta um móvel egoístico. Contingência
humana.

Adeus; até breve. Recomenda-me a todos os teus.
Abraça-te fraternalmente

Euclides da Cunha”.

A seguir uma carta queixosa do meu silêncio, motivado, se bem me lembro,
pela enfermidade que, então, me acabrunhava:

“Lorena, 16-11-1903.
Coelho Neto

Venho das cabeceiras do Tietê, depois de longa e penosa viagem, e con-
tava encontrar, ao chegar, notícias tuas. Nem uma carta, porém. Por quê? E
é a segunda ou terceira interrogativa que te faço profundamente surpreendi-
do. Mas como, felizmente, estas coisas não têm força para a minha sólida
estima, renovo-a sem mágoa e, já que não me dás notícias tuas, dou-t’as mi-
nhas. Graças à minha rigidez nativa de caboclo, continuo bem nos stee-
ple-chases desta profissão errante; e, neste momento, ao meu lado, três peque-
nos titãs de um côvado de alto – toda a minha prole – perturbam-me consi-
deravelmente com as suas risadas triunfais, cheias de vida.

Em resumo – tudo bem, aqui. E lá? Vou propositadamente fazer ponto
nesta pergunta, sem alongar esta, para não lhe desvirtuar o fim único de sa-
ber notícias tuas e dos teus. Adeus. Dá um pouco mais de atenção ao teu.

Euclides

Recomenda-nos muito à Exm. Senhora”.

Há um ponto obscuro em nossa intimidade, ponto ao qual Euclides res-
ponde na carta que passo a transcrever. Não me lembro de haver com ele con-
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versado nem dele haver recebido escrito algum relativo ao assunto transcen-
dente sobre o qual ele discorria em tal documento, que é uma verdadeira e elo-
quente profissão de fé. Diz ele:

“Lorena, 22-1.o-1903
Coelho Neto

Cheguei hoje ao Rio onde tomei revolucionariamente posse do meu lugar
no Instituto Histórico. Os jornais limitaram-se a transcrever a resposta do
Conselheiro Correia (que pronunciou o seu 10008.° discurso). Não trans-
creveram o meu; não podiam arquivá-lo, tão a fundo, tão de frente, embora
sob um aspecto geral, eu feri o presente abominável em que estamos. Sem vai-
dade – tive, por alguns momentos, em torno de mim, a simpatia tocante de
alguns trêmulos velhinhos e aqueles minutos irão consolar a minha vida intei-
ra.... Depois conversaremos: em dezembro (em princípios) irei visitar o meu
velho, e passarei aí para te abraçar. Então... eu não creio em Deus?! Quem te
disse isto? Puseste-me na mesma roda dos singulares infelizes, que usam do
ateísmo como usam de gravatas – por chic, e para se darem ares de sábios...
Não. Rezo, sem palavras, no meu grande panteísmo, na perpétua adoração
das coisas; e na minha miserabilíssima e falha ciência sei, sei positivamente,
que há alguma coisa que eu não sei..

Aí está neste bastardinho (e é a primeira vez, depois da aula primária, que o
escrevo) a minha profissão de fé. Há de adivinhá-la o teu valente coração. Se
existir o teu céu, meu brilhante amigo – para lá irei, direitinho, num voo, um
largo voo retilíneo desta alma aquilina e santa – com assombro de não sei quan-
tos rezadores, cujas asinhas de bacurau servem para os voejos, na penumbra do
Purgatório. E serás o meu companheiro de jornada porque é na nossa super
enervação, e é no nosso idealismo sem fadigas, e é na nossa perpétua ânsia do
belo, que eu adivinho e sinto o “que eu não sei”... Singuralíssimo ateu... Mas
não quero tomar-te mais tempo. Até breve. Recomendações e abraços do

Euclides”
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Correram meses de silêncio.
Onde andaria Euclides que não dava sinal de si?
Certa noite, em Campinas, encontrando-me com o Dr. José Rebouças no

salão dos pianos, no Livro Azul, onde nos reuníamos em tertúlias literomusicais,
o grande engenheiro deu-me notícia do escritor arisco:

“Está trabalhando comigo nas obras dos esgotos, em Santos”. E, sorrin-
do significativamente: “É um tipo. É preciso saber levá-lo. Espinha-se com
qualquer coisa. Que sabe, isso não se discute, e como trabalhador é dos que
não dão motivo a mais leve observação – sempre à hora e o que executa é
limpo... mas o gênio...”.

Rebouças e Euclides... duro com duro... Não augurei bem de tal aliança.
Homens de antes quebrar que torcer, duas vontades férreas, caracteres ríspi-
dos... Enfim...

Não levou muito a realizar-se o meu prognóstico. Euclides deixou as obras
de Santos para não se sujeitar a “imperativos categóricos”, recolhendo-se ao
tal rancho de Lorena para “viver da pena”. Conhecendo, por dura e longa ex-
periência, o valor de tal vara de condão, procurei dissuadi-lo da aventura que
se ia arriscar e escrevi-lhe uma carta de conselho, longa, abarrotada de provas,
induzindo-o a procurar um emprego que, ao menos, lhe assegurasse o teto e o
pão. Nada de fantasias.

Respondeu-me:

“Rio, 22-4-1904
Coelho Neto

Tens razão. Li a tua carta e, para logo rompendo com um propósito que
me parecia inflexível, procurei o Lauro Müller e pedi um emprego. Aquele
velho companheiro, com enorme surpresa minha – tão destemperados an-
dam os homens e os tempos! –, recebeu-me admiravelmente. Não era o mi-
nistro, era o antigo companheiro de ideal, o sócio daqueles estupendos so-
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nhos de mocidade (ó República!...) que não sei mais onde existem. Mas se
antepõe um obstáculo grave: a legião inumerável de engenheiros desempre-
gados, que entope as escadas das secretarias. Não imaginas o que eu vi .. Vê
se concebes, de momento com o melhor da tua fantasia o quadro de uma es-
pécie de ‘Encilhamento da Miséria’. Há em cada caracol das escadas que le-
vam aos gabinetes dos ministros uma espera de Dante. Considera agora
isto: eu entrei por uma delas; ninguém me conhecia; esquecera-me a preli-
minar de um cartão, de um empenho; de sorte que, a breve trecho, no aper-
tão dos candidatos afoitos, capazes de pagarem com dois anos de vida cada
degrau da subida, me vi flechado de olhares rancorosos... Estaquei, arfando,
espetado, em pleno peito, por um cotovelo, rígido e duro, de concorrente
indomável; não ouvi o trágico ranger de dentes; ouvi grunhidos. Quis vol-
tar; impossível: não havia romper-se a falange que se unia, em baixo, inteiri-
ça, ombros colados como os dos suíços medievais na hora da batalha. Tirei
desesperadamente o lenço e amaldiçoei-te, ó, homem que, a cem léguas de
distância, com um movimento da pena e um bater do coração, me atiravas
naquela ciscalhagem de almas, de músculos e de nervos! Mas, naquele ins-
tante, alvorou um rosto amigo e desconhecido e, logo após, sacudida por
um gesto, que roçou um impertinente cavaignac vizinho, como a asa de um
pássaro num capão de mato, uma pergunta:

É o Sr...? O cavaignac contemplou-me curioso, um sujeito gordo e tresuante
por sua vez recuou, e na face cheia espalmou-se-lhe um sorriso; um outro,
também gordo (que mais podem aspirar estes homens? Noto que na sua
maioria os candidatos são repletos de carnes) fez o milagre do afastar-se um
pouco... e, num minuto, nem sei como isso foi, estava eu lá em cima. E lá em
cima empolgou-me a vaidade porque, em verdade, quem me levara até lá,
com tanta facilidade, fora o Euclides da Cunha!

Estas tolices escandalosas só se dizem aos amigos.
Em resumo – volto amanhã para Guarujá, já repleto de esperanças, e

conto que dentro de 2 ou 3 meses estarei restituído à engenharia Tenho a
boa vontade incondicional dos dois Lauros – Müller e Sodré, além de mui-
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tos outros. Mas, como não poderei ficar inativo (repito: a minha demissão
foi uma cartada no vácuo; preciso trabalhar já e já), aceitei o convite que me
fez o Lage para escrever em O Paiz. Escreverei também em O Estado.

Mas tudo isso é provisório.
Conversaremos melhor depois.
Recomenda-me aos teus e aos bons amigos de Campinas.

Abraço-te
Euclides da Cunha”.

Uma grande rajada pôs a minha vida fora dos eixos durante meses. Em tal
cataclismo, no qual colaborou o céu com tremenda chuva de pedras, tocada de
ventania, que me arrasou a casa; destelhando-a e transformando-a em lago, no
qual boiaram livros, retratos e outras relíquias, perdi muitas preciosidades do
meu arquivo epistolar, entre elas cartas de Euclides, além de outras que me fo-
ram surripiadas por admiradores que, só depois do assassino do meu amigo,
lhe descobriram o gênio. Tais lacunas são sensíveis na correspondência de
quem nunca me deixou um mês sem notícias, pondo-me ao corrente da sua
vida trabalhosa e atormentada

Na carta que segue, uma das que recebi no Rio, pouco depois da minha reti-
rada de Campinas, de onde sai atraído por uma miragem, diz ele:

“Guarujá – 7-8-1904.
Coelho Neto

Cheguei neste momento da Ilha dos Búzios, onde estive com o Cardoso
de Almeida. Encontrei a tua carta e leio-a de pé, de mala a tiracolo e de bo-
tas, sem mesmo sentar-me, tal o desejo que tinha de notícias tuas. Obriga-
díssimo. Vejo que estás bom e com a melhor coragem para a luta, embora
digas o contrário. Impressionou-me apenas pouco agradavelmente o fato
do não ires mais para a Europa. Por quê? Conta-me isto. Egoisticamente
folguei com a nova, mas como amigo lamento o caso, prevendo-lhe causas
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que sejam para você um desgosto. Conta-me isto. Quanto a mim estou en-
tre miragens, tenho milhões de promessas, milhões de esperanças e creio
mesmo que, amanhã, hei de ver-me atrapalhado para escolher os empregos.
Enquanto isto não acontece, caio na engenharia a retalho das vistorias.
Quanto à Politécnica: ia tudo admiravelmente – eu queria, o governo queria
muito, a congregação queria muitíssimo a minha nomeação, porém à última
hora razões muito sérias e muito honestas, obrigaram-me a escrever ao Sr.
Garcia Redondo uma carta que era, afinal, o rompimento das nossas rela-
ções. Depois te contarei este caso melancólico. Renunciei desabridamente à
pretensão. Mas muitos não me entendem neste ponto, de sorte que talvez
ainda seja surpreendido com a nomeação.

Andas escrevendo muito. Três artigos diários! Não te esgota esta dissi-
pação da fantasia e esta caçada exaustiva dos assuntos? Quando voltas para
Campinas? Afinal, tive razão... Não devias ter deixado a boa cidade provin-
ciana. Vais fazer de filho pródigo de talento e de ideais – e como o da Bíblia
serás recebido com o melhor carinho daquela gente. Ainda bem. Habituei-
me ao Guarujá – ou melhor: o Guarujá comigo – tolera as minhas distra-
ções, o meu ursismo, a minha (*) ferocíssima de monge e de dispéptico – de
sorte que passo a melhor das vidas às voltas com o gárrulo H. Heine ou com
o Gumplowicz terrivelmente sorumbático. Ponto. Imagina que ainda estou
de botas, e de mala ao lado, e de chapéu à cabeça – com os meus dois peque-
nos a puxarem-me desesperadamente para a sala de jantar! Recomenda-me
aos teus.

Abraço-te muito afetuosamente.

Euclides da Cunha”.

“Impressionou-me apenas o fato de não ires mais para a Europa. Por quê?
Conta-me isto”.
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Contei-lhe, mas de viva voz, quando o recebi na minha casa da Rua do
Rozo, e não reproduzirei a nossa conversa, longa e triste, para não fixar horas
amargas. Foram-se com o Tempo, alegres umas, outras melancólicas. Não as
recordarei.

Euclides, que tanto reprovara a minha volta ao Rio, seguiu-me os passos,
sempre, porém, fiel ao seu culto da Natureza e do silêncio, em vez de ficar na
cidade com a sua balbúrdia irritante, procurou refúgio a seu gosto e achou-o.
No dia em que se instalou, veio logo avisar-me, radiante: “Um paraíso, meu
velho! Rua Indiana. Sabes onde é? Na aba do Corcovado. Um casarão de fa-
zenda: chácara, águas vivas, salas enormes onde se pode passear como em pra-
ças... E o silêncio!!! Vai ver-me.”

Fui. Era realmente um paraíso, com tudo que havia no outro, inclusive a
serpente.

Ali viveu ele, em ascetismo, descendo poucas vezes à cidade, sempre no es-
tudo ou então entre as grandes árvores, com os filhos. Dessa casa saiu como
chefe da comissão brasileira de limites com o Peru.

Partiu saudoso dos seus e dos amigos, mas contente por ter, enfim, ensejo
de entrar a fundo no seu grande assunto, que era o deserto, “o Brasil desconhe-
cido, o grande Brasil do futuro, a retaguarda da Pátria, onda se reservam as
provisões do mundo”.

De lá escreveu-me:

“Manaus, 10-3-1905.
Coelho Neto

Quando fui hoje ao correio para assistir à abertura da mala do ‘Gonçal-
ves Dias’, levava a preocupação absorvente de encontrar cartas de casa –
porque vai para dois meses que não as recebo. Nem uma! Mas (tempera-
mento singular o meu, feito para todas as dores e para todas as alegrias!), re-
cebi toda garrida, embora vestida de preto, a tua carta gentilíssima. E foi
como uma janela que se abrisse de repente no quarto de um doente... Obri-
gado, meu esplêndido companheiro de armas! Jamais avaliarás os resultados
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da tua verve tumultuária neste meu tédio lúgubre de Manaus. Manaus – há
uma onomatopeia complicada e sinistra nesta palavra – feita do soar melan-
cólico dos borés e da tristeza invencível (?) do Bárbaro. Não te direi os dias
que aqui passo, a aguardar o meu deserto, o meu deserto bravio e salvador
onde pretendo entrar com os arremessos britânicos de Levingstone e a de-
sesperança italiana de um Lara, em busca de um capítulo novo no romance
mal arranjado desta minha vida. E eu já devia estar dominando as cabeceiras
do rio suntuoso, e nos primeiros boléos dos Andes ondulados. Mas, que
queres? Manietaram-nos aqui as malhas da nossa administração indecifrá-
vel e só a 19 ou 20 deste receberemos as instruções que nos facultarão a par-
tida. Imagina, se puderes, as minhas impaciências. Esta Manaus, rasgada em
avenidas, largas e longas, pelas audácias do Pensador, faz-me o efeito de um
quartinho estreito. Vivo sem ar e sem luz, meio apagado e num estontea-
mento. Nada te direi da terra e da gente. Depois, aí, e num livro: “Um paraí-
so perdido”, onde procurarei vingar a Hiloe maravilhosa de todas as brutali-
dades das gentes adoidadas que a maculam desde o século XVII. Que tarefa
e que ideal! Decididamente nasci para Jeremias destes tempos. Faltam-me
apenas umas longas barbas brancas, emaranhadas e trágicas. Vamos a outro
assunto. Chegou tarde o teu pedido sobre a próxima eleição da Academia.
Já o Veríssimo me comunicara a renúncia do Vicente, indicando-me o Sou-
sa Bandeira. Mandei-lhe o meu voto pelo vapor passado. Entretanto, da tua
carta à dele me deram apenas 30 e poucas horas, que foram do avançamento
do ‘S. Salvador’ sobre o Gonçalves Dias. Caprichos da fortuna.

Não te esqueças de vir com tua Senhora visitar as minhas quatro enor-
mes saudades na minha fazendinha, de Laranjeiras. Escreve-me sempre e
sempre. As tuas cartas serão recebidas mesmo no Alto Purus.

Décimo segundo filho! Não sei se devo dar-te parabéns por esse trans-
bordamento de vida. Neste tempo e nesta terra, as criancinhas deviam nas-
cer de cabelos brancos e coração murcho, meu velho Coelho Neto. De mim
penso que uns restos de mocidade nacional estão nas almas de meia dúzia
de sexagenários dos bons tempos de outrora. Entre esses desfibrados e jo-
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vens imbecis tenho, às vezes, vontade de perguntar a um Andrade Figueira,
a um Lafayette e a um Ouro Preto se já fizeram 20 anos. Mas façamos pon-
to, alto! Neste rolar pelo declive do meu pessimismo abominável.

Adeus. Até a volta, porque – infalivelmente – ainda te apertará em um
abraço o teu

Euclides da Cunha”.

Quanto tempo andou ele nessa expedição, demarcando lindes, maravilhan-
do-se, a cada passo, com a grandeza e os aspectos estranhos dessa terra vasta e
úmida, mundo ainda embrionário, extraído violentamente do seio da Natureza.

No seu regresso trouxe-me, de presente, um riquíssimo chapéu de Chile,
que lhe dera o chefe da comissão peruana, e uma palmeirinha arrancada no va-
radouro do Purus, no próprio sítio em que fora chantado o marco de limites.

Não encareceu o chapéu. Da palmeira, porém, falou com exaltado entusias-
mo, dizendo o quanto lhe custara conduzi-la desde o rincão remoto: os traba-
lhos que lhe dera, os cuidados com que a zelara na longa viagem terras e rios
abaixo e, depois, a bordo, resguardando-a dos ventos oceânicos.

Enquanto ele discorria, olhando a planta murcha, resseca, flacidamente
pendida na lata de querosene em que viera, eu não tinha esperança de a ver em
serviço. Entregando-a ao jardineiro, que andava a tosar a grama do canteiro,
recomendei-a.

O homem, coçando a caluga, mirou-a, remirou-a, sentenciando, por fim:
– Quer V. S. a minha opinião? Isto o melhor é pô-la no lixo.
Euclides assomou-se e, ferrenho, de busto a prumo, sobr’olho carregado,

encarou o jardineiro: – No lixo! Sabe você de onde vem essa planta? Do extre-
mo Norte do Brasil, das cabeceiras do Purus.

– Ah! isso não sei... Mas que está morta, garanto a V. S. Eu posso não en-
tender de política, mas em coisas de plantas sei o que digo. São 30 anos a lidar
com elas. Essa não há quem a levante, digo-o a V. S. E não houve.

Euclides nunca perdoou ao jardineiro o escarninho desdém pela palmeiri-
nha histórica. O mais que eu pude fazer por ela foi dar-lhe sepultura condigna
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em um canto do meu jardim, acamando-a na mesma terra natal em que viera na
lata de querosene.

Pudesse eu reproduzir as palestras com que o grande escritor, por vezes
com arrebatamentos hiperbólicos, descrevia que vira na misteriosa Amazônia!
Mas como fixar as cenas de um caleidoscópio maravilhoso!?

De algumas lembro eu e, ainda que as não repinte com as mesmas cores com
que ele as iluminava, vou tentar tracejá-las e, assim, os que me lerem, à falta dos
esplêndidos originais, que ilustrariam esse livro que a Morte nos arrebatou,
Um Paraíso Perdido, terão de algumas das suas páginas rápidos esboços feitos de
memória.

Ouço-lhe ainda a voz narrando:

O Rato Coró*

Uma noite, a um d’aqueles luares em que se prolongam os dias equato-
riais, dias pálidos, como devem ser os polares, fatigado, como me achava,
deitara-me na rede com o mosquiteiro cerrado contra os carapanãs que zu-
niam. À entrada da barraca um indiozinho campa, encarregado dos meus
instrumentos de engenharia cantava nostalgicamente baixinho e as vozes
que zumbem em surdina no grande silêncio dos desertos mantinham perene
murmúrio. De repente um regougo soou soturno. Fera, decerto! Pensei.

A floresta lá estava reluzindo, como de prata. Era de lá que vinha o frê-
mito e aproximava-se, cada vez mais rouco. Levantei-me de salto, tomei a
carabina e já a aperrava, nervoso, quando o indiozinho, ao rumor dos meus
passos, voltou-se e, dando comigo à espera da temerosa visita, pôs-se de pé,
ligeiro:

– Que é, seu doutor?
– Isso aí fora...
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Atinando com o motivo do meu espanto o campa casquinou um riso es-
tridente:

– Vosmecê está tomando a sério essa ronqueira? Isso é uma ruindade. É
arroto só. Não vale um tiro de pica-pau, quanto mais de uma arma de con-
fiança como essa. Olhando de perto vosmecê até acha graça.

– E que é?
É o rato coró. Um porqueira de bicho, que ronca na barriga. Faz esse ba-

rulhão todo e não vale nada. Isso a gente mata à toa, até com um cipó. Não
estrague bala, seu doutor.

E Euclides concluiu:
– Aí tem você como a natureza titânica faz as suas caricaturas. Esse rato

coró é um símbolo: símbolo da mediocridade petulante, que bravaeia de
longe, tronando importância. Roncos de ventriloquia. Chega-se-lhe a gente
perto e logo desata a rir ao dar com um rato. É o caso do famoso verso de
La Fontaine: De loin c’est quelque chose; et de près, ce n’est rienI.

No deserto ouvi apenas esse arganaz, mas aqui...! aqui são tantos! Alguns
mordem, os de cá; o do deserto apenas ronca.

Outro símbolo:

O Apuiseiro

Imagina uma dessas possanças vegetais que se impõem na floresta, desta-
cando-se, soberbas, muito acima da espessura, como os antigos heróis de
batalhas quando levantados no escudo, dominavam d’alto as legiões triun-
fantes. Pois bem, nas raízes de um de tais colossos nasce um misérrimo fia-
po de cipó, estira-se humildemente, enrosca-se no tronco, como a pedir am-
paro, e por ele vai subindo terebrantemente, em espiras.

À medida que avança, engrossa; é já uma corda, a meio d’arvore é cálabre;
e o corpo vai-se-lhe inchando; encrava-se, percinge o tronco, vinca-o; e mais
arrocha, constringe e remonta cada vez mais grosso, retravado e incerto.

137

Eucl ides da Cunha



A árvore começa a dar mostras de asfixia, sente-se-lhe a agoniada angús-
tia. E o parasita a encorpar-se, peando-a até alcançar-lhe a fronde. Acirra-se
a mais e mais e oprime-a, como a sucuri a preá. E o colosso, entalado vai en-
languescendo aos poucos: as folhas amarelecem e caem, o tronco esfolia-se,
rebenta pelas fibras e, por fim, de exausto, afogado, resseco, começa a de-
lir-se. Então, em seu lugar, tendo-o de todo esmagado, triturado, moído
campeã, triunfante, o cipó assassino, usurpando a terra e impondo-se sobre
o cadáver do seu protetor.

Lembrei-me de Renan quando, em um dos seus dramas filosóficos des-
creve a tragédia pérfida do sacerdote que, para assumir a direção suprema
no templo de Diana, em Nemi, devia matar, com as suas próprias mãos,
aquele que a exercia.

Mas o que, em verdade, se me afigura, nesse cipó misérrimo, é a imagem
do ingrato. Como o apuiseiro ele insinua-se de rasto, humílimo, achega-se
ao protetor, apega-se-lhe e, por espiras servis de bajulação, vai subindo, en-
lace a enlace, elo a elo; ora um serviço, ora um louvor e, lisonjeando-o, cada
vez com mais baixeza, prende-o e lá vai até o momento em que o prestígio
de empréstimo lhe dá força, engrandece-o, e, elevando-o, torna-o uma po-
tência.

Então, para que se não saiba a história da sua origem reles trata de fazer
desaparecer o que lhe serviu de esteio e, se o não mata, como faz o cipó das
selvas amazônicas, trai-o, infama-o, o que ainda é pior que a morte.

Em que mata de apuiseiros vivemos nós, meu amigo! Concluía Euclides.
Quanto cipó usurpador! Na política, isso, então, eles são tantos, que fariam
uma floresta mais extensa e de mais medonho aspecto do que a “selva hórri-
da” de que nos fala Tácito na Germânia.

Agora dois episódios que revelam o patriotismo do grande escritor:
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O Hino

Muita vez, atravessando o cauchal, detive-me diante de misérrimas pa-
lhoças, que eram escolas dentro da selva, atraído por vozes de suave acento.
Eram pequenos índios campas que cantavam em coro.

Finda a aula, todos, de pé diante do mestre, em atitude respeitosa, como
se rezassem, entoavam o hino peruano e, assim, do deserto bravio, confra-
ternizavam com os seus irmãos de Lima, repetindo, dentro do arvoredo, o
canto nacional, comungando a mesma Fé, praticando a mesma religião os
da cidade e os da floresta, em culto à mesma Pátria.

E a bandeira lá estava, alçada, como um deus no altar.
Vem a propósito um episódio.
Acampadas na mesma margem do Purus, as duas comissões repousavam.

A noite de 28 de julho descia tranquila e estrelada, envolvendo em pálido
luar o remontado trecho de sertão. Aqui, ali acenderam-se fogueiras, as bar-
racas vermelhejavam ao lampejo das labaredas e, pouco a pouco, surgindo
de vários pontos, sombras acercaram-se do pavilhão do comando, o chefe,
D. Pedro Buenaño, homem ríspido, disciplinador severo e inflexível, ante o
qual os soldados não ousavam, sequer, levantar os olhos, em transmutação
amável, recebia a todos com afabilidade, apertando a mão a um por um e
acolhendo-os hospitaleiramente.

Os nossos, estendidos ao longo da ribeira, sob a ramagem baixa e hori-
zontal das caliandras, olhavam surpresos o estranho espetáculo daquele ho-
mem ferrenho tão íntimo, então, e gentil com os camaradas.

Em dado momento, como em conjura, dez apareceram todos no pavi-
lhão. Houve um largo silêncio cortado, a espaços, por algum pio de ave no-
turna. Súbito um canto elevou-se na serenidade. Era uma grande voz enér-
gica que parecia apregoar heroísmo e logo um coro possante vibrou, atroou
em som de vitória.

Pus-me de pé, atento, à escuta e, curioso, adiantei-me pelo areal, sempre
protegido pelas caliandras e, sorrateiro, como um espião, cheguei ao acam-
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pamento peruano, tendo logo, no surpreendimento da cerimônia votiva, a
explicação da cena admirável.

Formados em círculo, ante a bandeira solar, que um deles mantinha le-
vantada, os homens, reunidos na tenda do chefe, celebravam o aniversário
da independência peruana.

O sargento entoava o solo e os demais, e entre eles o comandante Buena-
ño, cantavam o coro do hino pátrio, comemorando no deserto a grande, a
maior data da nação materna. Era verdadeiramente um ato religioso e eu,
comovido, com o coração a bater presto, regressei ao meu campo e, reco-
lhendo-me à barraca, a ouvir o cântico, cada vez mais entusiástico dentro da
maravilhosa noite equatorial, como se também as árvores ramalhando, o rio
acachoando, tudo em volta, a Natureza toda nele tomasse parte, fiz um
voto íntimo a Deus para que a comissão findasse antes de 7 de Setembro, de
modo a não darmos aos peruanos, com um triste, apagado silêncio, a prova
humilhante do nosso patriotismo, de que somos um povo sem apego às
suas raízes, indiferente, morno que, nem o hino nacional, o canto da Pátria,
sabemos entoar para com ela nos comunicarmos, através das distâncias,
como, pela oração, nos comunicamos desde a terra ao céu, com Deus.

E, francamente, concluiu o escritor, naquela hora triste... senti a nossa in-
ferioridade.

Éramos um bando de mudos diante de um coro de patriotas que nos
afrontavam com o seu hino, como os que têm pais escarnecem os que nasce-
ram sem nome.

A bandeira

Terminados os trabalhos da comissão mista brasíleo-peruana, já nos
aprestávamos para deixar o rincão agreste onde havíamos cantado o marco
definitivo da nossa fronteira, quando recebi convite do Comandante Bue-
naño para um banquete que oferecia à comissão brasileira.

Compareci com os meus companheiros.
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Era no barracão de um caucheiro peruano, tipo altanado, de arrogância
agressiva, que nos olhava soberbamente, com sorriso escarninho.

Fomos recebidos com uma salva de rifles e aclamações atroantes.
Introduzidos no recinto, todo empavesado de bandeiras, flâmulas e ga-

lhardetes, com troféus d’armas pelas paredes em aparato belicoso, Buena-
ño deu-nos as boas vindas e, tomando-nos a frente, guiou-nos ao salão,
onde se estendia, lauta e graciosamente ornada de plantas silvestres, a
mesa do festim.

Ainda que eu já estivesse afeito à ostentosa prodigalidade d’aqueles “se-
nhores” sertanejos, o que então vi surpreendeu-me sobremaneira

Era o abarrotamento agravado pela abundância de garrafas, ameaça de
excessos, sempre de consequências graves entre homens como os que ali se
achavam.

E eu olhava aquele cenário de intemperança quando senti tocarem-me no
braço e logo uma voz trêmula cochichar-me:

– Onde está a nossa bandeira?
Voltei-me de golpe. Era um dos meus homens. Encarei-o severamente,

com o que mais o incendi, porque, levantando a voz, insistiu:
– Procure-a. Estão todas, menos a nossa. Relancei um olhar vagaroso

pelo recinto e dei razão ao homem. Remordi-me, fechando nervosamente
os punhos. Compreendendo, porém, o inconveniente de uma rebentina,
mascarei a ira com um sorriso e tratei de acalmar a minha gente que já mur-
murava, disposta a retirar-se com escândalo em protesto contra a vila.

– Calma! segredei ao mais árdego. Não nos iremos daqui sem desafronta.
Nada de darmos mostras de ofendidos. Deixem o caso por minha conta.

Ao champagne levantou-se o Comandante Buenaño e, em palavras enco-
miásticas, ofereceu-nos o banquete como homenagem prestada ao Brasil,
tão nobremente representado naquele trecho do território peruano, sob o
teto de um desbravador de matas e civilizador de “cashibos” e campas.

Tomei a taça para agradecer. O coração, em estuo, latejava-me no peito,
aos esbarros. O sangue parecia estourar-me as têmporas. Comecei quase
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sem voz. Súbito, porém, inflamando-me em entusiasmo, olhos fitos em
uma dracena que ocupava o centro da mesa, com as suas folhas malhadas de
auriverde, disse com ardor raro em homem frio, como eu:

– Agradeço pelo Brasil a homenagem que lhe prestais, senhores. Mas o
que, principalmente, nela me comove, mais do que as vossas formosas pala-
vras, senhor Comandante Buenaño; mais do que as vossas calorosas aclama-
ções, amigos peruanos; mais do que a imponência deste festim de concór-
dia, é a demonstração singular de destaque com que destes tanto realce às
cores da nossa insígnia nacional.

Para reunirdes em assembleia simbólica as nações, com as quais estamos
ligados por amizade, recorrestes aos regatões, a armazéns e lojas, adquirin-
do bandeiras de pano, pagas a dinheiro. Para representar o Brasil, fostes
buscar o símbolo na floresta, que é um empório de Deus. E, assim, no-lo
dais como o próprio país que ele representa, vivo e com as suas raízes, toma-
do no solo fértil, como o sacerdote, para encender a lenha no altar, não se
servia do lume terreal, mas dos próprios raios do sol que é o esplendor má-
ximo, o centro mesmo da Vida, em uma palavra: a Luz.

Entre todos os pavilhões que aqui panejam, o nosso, graças ao vosso
sutil e delicado engenho, é o único que vive, porque o fostes buscar, não
em balcão de comércio, mas na terra criadora e na claridade solar. E,
apontando a dracena, disse altivamente: Ei-lo vivo na planta aformosea-
da com as cores que temos sempre ante os olhos, não só porque as vemos
na terra e no céu, em esperança e esplendor, como por havê-las adotado
a Pátria, glorificando-as na sua bandeira. Obrigado pelo Brasil, amigos
peruanos!

No silêncio de pasmo que se fizera estrondaram, súbitas, as palmas e Bue-
naño, verdadeiramente comovido, avançou de onde estava e, estenden-
do-me a mão, exclamou:

Bravo! O senhor compreendeu a intenção de nós outros. Foi isso mesmo
que pretendemos fazer. Abraçamo-nos ao estrondo de vivas ao Brasil e ao
Peru.
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Voltei-me para meus homens: tinham todos os olhos flamejantes, mas o
fogo não era tanto que secasse as lágrimas que lhes desciam, em fios, pelas
faces brônzeas, à flor de enternecido sorriso.

Foi assim que, no deserto, repeli uma afronta ou corrigi um descuido, fa-
zendo com que premeditada humilhação se transformasse em glória e exal-
tação da nossa bandeira.

A primeira vez que o visitei na casa da Rua Humaitá, recebendo-me à
porta, disse-me com o seu ar severo, aparentemente irônico:

– Não repares. Isto é uma barraca, quase tão desconfortável como a
do Amazonas, mas sem o misterioso encanto da Natureza. Entra. Um
jardinete à frente, sem trato, com umas plantas hirsutas asselvajando-o.
Um lance de seis degraus de pedra levava à sala onde o escritor trabalha-
va e recebia. Móveis – uma mesa pequena, de vinhático, uma estante de
ferro atochada de livros, quatro cadeiras austríacas, e só. Simplicidade
ascética.

– Aqui me tens. E encarou-me como se me intimasse a um juízo. Ao si-
lêncio em que me cerrei após um sorriso crispado. É assim. No interior da
casa, cantavam ao violão e uma criança enfezada choramingava manhosa-
mente. Euclides acendeu um cigarro e pôs-se a andar pela sala.

– Que houve contigo e o Barão? Perguntei, lembrando-me do que me ha-
viam contado de uma rusga entre os dois, a propósito de vencimentos.

– Ah! Já sabes, é curioso! Isto é um país escancarado. O que houve foi o
seguinte: fui ao Tesouro receber os meus vencimentos e recusei-os por m’os
haverem pago como se eu estivesse ainda em comissão.

– Mas, a meu ver, ainda estás.
– Não, senhor. A minha comissão terminou no dia em que desembar-

quei no Pharoux. Desde então, entrei no regime ordinário e devo receber
pela tabela comum. Não entende assim o Barão dizendo-me teimosamente,
que só dará por finda a comissão quando eu lhe entregar o relatório. Absur-
do! Por estas e outras é que este país anda à matroca.

– Não tens razão, discordei!
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– Como não tenho razão? Ora essa! Pode ser que não tenha razão, mas
supro-a com o escrúpulo. Não quero ser tido como apaniguado. O favor
exagerado é esmola, humilha. Quero ser pago às claras, pelo que faço, e não
clandestinamente pela verba secreta da amizade.

Durante um mês ou mais, bateram-se os dois gigantes e uma das maiores
vitórias do grande Chanceler foi convencer Euclides a receber aquilo a que
tinha incontestável direito.

Ali naquela sala paupérrima, que o Barão pensou em mandar mobilhar,
não só para conforto do escritor como pela posição de destaque que assu-
mira, principalmente entre os diplomatas sul-americanos que o frequenta-
vam assiduamente devido ao grande êxito do seu livro Peru versus Bolívia, tra-
balhava e sofria o titã.

Lá dentro, no extremo de um comprido corredor, alumiado por um bico
de gás mortiço, uma voz doce guaiava modinhas ao som de violão. E, ali, até
altas horas da noite, “as melhores para pensar”, ele laborava na construção
desses livros tersos que saíam da pena ríspida, enquanto o abutre, que já o
rondava, preparava o bote ao seu generoso coração. Nessa noite da minha
visita, noite de evocações das maravilhas e dos assombros da terra bárbara,
que ele descrevia com arranques de entusiasmo fazendo, por vezes, pensar
nos homerídes da idade de ouro quando improvisavam cantos heroicos, ou re-
petiam rapsódias épicas, entre outras páginas que desentranhou da pasta
embarrigada, onde se acumulavam, confusamente, em cadernos, páginas de
almaços ou simples pedacinhos de papel notas de viagens, episódios, im-
pressões da natureza, citações de autores, esbocetos que só ele interpretava
no esbatido da escrita a lápis, tirou duas poesias, uma das quais, antiga, em
papel que o tempo amarelecera, ali mesmo me dedicou em recordação da-
quela noite. Leu-ma com a sua voz pausada e rouca, por vezes rascante
como o rilhar de lima em ferro. Em certo ponto, irritado com o descante es-
ganiçado em langores românticos, adiantou-se resolutamente até o corre-
dor, detendo-se, porém, com o sorriso sarcástico a refranzir-lhe o rosto. Ali
esteve um momento a ouvir, por fim, atirando abandonadamente um gesto
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de desdém, tornou e, sentando-se muito chegado a mim, prosseguiu em voz
baixa, como se segredasse.

Eis a poesia, literalmente transcrita do original precioso:

As Catas

A Coelho Neto
1908

Que outros adorem vastas capitais
Aonde deslumbrantes

Da Indústria e da Ciência as triunfais
Vozes se erguem em mágico concerto.

Eu, não; eu prefiro antes
As Catas desoladas do deserto
– Cheias de sombra, de silêncio e paz...

Eu sei que a alma moderna alta e feliz
E grande e iluminada

Não pode sofrear estes febris
Assomos curiosos que a endoidecem

De ir ver emocionada
Os milagres da Indústria em Gand ou Essen
E a apoteose do século – em Paris.

Não invejo, porém, os que se vão
Buscando, mar em fora,

De outras terras a esplêndida visão...
Fazem-me mal as multidões ruidosas

E eu procuro, nesta hora,
Cidades que se ocultam majestosas
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Na tristeza solene do sertão.

Cidades ante as quais são como anãs
As Londres extensíssimas

E as Babilônias, Bagdás pagãs –
Tão colossais, tão cheias de grandeza

Nas construções amplíssimas
Que, as contemplando, eu penso na rudeza
De uma raça, já morta, de titãs

E abandonadas... no entretanto quem
As observa, no extremo

Dos horizontes afastados tem
O religioso espanto e o extraordinário

Êxtase supremo
De um muçulmano austero ou de um templário

Diante de Meca ou de Jerusalém.

Divisa, então, soberbos Coliseus
Templos de forma rara

Amplas mesquitas, vastos mausoléus
E góticas igrejas tão imensas

E tão frágeis que, para
Compreendê-las, crêmo-las suspensas
Por ignota atração vinda dos céus...

Mas não as procureis, vós que as fitais,
Fogem da humanidade

Essas necrópoles de silêncio e paz...
Se vos aproximardes bruscamente,
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Extingue-se a cidade
E fica-vos adiante unicamente
Uma porção de argila e nada mais.

No entanto, tumultuaram multidões
Dentro delas, outrora;

E, ao ritmo de esplêndidas canções,
Levantou-lhes os muros triunfantes
A corte febril dos Bandeirantes
Nas marchas triunfais pelos sertões.

Mas passaram – e o solo que tremeu
A seus passos, deserto,

Revolto e imoto – é como um mausoléu
Imenso que pelo sertão se estende,

Calcando-o, sentis perto
Um deslizar sinistro de duende:
O fantasma de um povo que morreu.

Viajantes que rápidos passais
Pelas serras de Minas

Vindos de fulgurantes capitais
Evitai as necrópoles sagradas,

Passai longe das ruínas,
Passai longe das catas desoladas,
Cheias de sombra, de tristeza e paz.

Campanha, 1895
Euclides da Cunha
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Desenha-se nesta poesia o vigoroso autor, que foi, d’Os Sertões. As estrofes
não revelam a tortura a que as submeteria um lapidário, são blocos, arestosos
como deviam, mais tarde, aparecer talhados, não mais em miúdo, mas à manei-
ra ciclópica, nessa obra típica, única e uma das mais características da literatura
brasileira, montada teatralmente para o espetáculo grandioso, com o cenário,
as personagens e, por fim, a tragédia lúgubre.

Na poesia, sentem-se todas as tendências sentimentais do homem: a paixão
do deserto, o apego ao passado, o culto merencório das ruínas, a religião da
tristeza no silêncio. É a predestinação que se revela.

“Não te direi os dias que aqui passo, a aguardar o meu deserto, o meu
deserto bravio e salvador, onde pretendo entrar com os arremessos britâni-
cos de um Levingstone e a desesperança italiana de um Lara”, escreveu-me ele
de Manaus e, na mesma, carta, pouco adiante: “Decididamente nasci para
Jeremias destes tempos. Faltam-me apenas umas longas barbas brancas,
emaranhadas e trágicas”.

Os êxtases, verdadeiras síncopes mentais em que, tantas vezes, o surpreendi,
com os quais, de contínuo, intervalava a palestra, estacando, a súbitas, d’olhar
ao longe, perdido num horizonte que só ele avistava, eram as suas visões do de-
serto desejado, das regiões invioladas, pelas quais se sentia atraído e que dese-
java penetrar explorando-lhe os mistérios, desvendando-lhes os segredos, des-
virginando-as, enfim, amando-as com enlevos de noivo e arroubos de poeta.

No soneto que se segue, quando ele mo leu soturnamente, não vi mais do
que uma glosa, um comentário breve do tipo cervantino. Mais tarde, porém,
depois do crime nefando, em que o perdemos, relendo esses versos sombrios,
neles vi o desventurado. Era ele, ele próprio que se descrevia naquelas quadras
e naqueles tercetos; era ele, e não o da “triste figura”, que regressava da peregri-
nação já, talvez, suspeitoso e que, entrando o lar, encontrava os vestígios da
afronta, as provas da vilta ingrata, os estigma pelos quais se guiou na desvaira-
da surtida em que, pelo caminho da Honra, foi ter à morte na manhã sinistra
daquele dia de Glória.

Eis o soneto:
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D. Quixote

Assim à aldeia volta o da triste figura
Ao tardo caminhar do Rocinante lento;
No arcabouço dobrado um grande desalento,
No entristecido olhar uns laivos de loucura.

Sonhos, a glória, o amor, a alcantilada altura
Do ideal e da fé, tudo isto num momento
A rolar, a rolar num desmoronamento,
Entre risos boçais do bacharel e o cura.

Mas, certo, ó D. Quixote, ainda foi clemente
Contigo a sorte ao pôr nesse teu cérebro oco
O brilho da ilusão do espírito doente;

Porque há coisa pior: é o ir-se, a pouco e pouco
Perdendo, qual perdeste, um ideal ardente
E ardentes ilusões e não se ficar louco.

Estranhando-lhe eu a desordem da pequena mesa em que trabalhava atulha-
da de livros, cigarros a esmo, papéis contidos por pesos de vários tipos, até
uma amostra niquelada de trilho, soldadinhos de chumbo ali deixados pelos
filhos, o tinteiro de barro, lápis, canetas e uma faca de mesa que lhe servia de
espátula, disse-me, em tom enfático:

– A desordem é o método da Natureza. Não sou homem de jardins, pre-
firo a brenha emaranhada. Entre milhões de árvores, o pássaro vai direito
àquela em que tem o ninho. Assim eu. Entendo-me nesta barafunda. Estou
habituado ao caos.
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Efetivamente, assim como, por uma citação, ia certo ao volume em que a
mesma se achava, naquele atabalhoo sabia onde deixara uma nota tomada às
pressas, em um pedacinho de papel, o telegrama ou carta a que havia de res-
ponder, o canivete, os fósforos, a caixa de penas, a carteira de cigarros.

Mas também, tal orientação era só ali, naquele “laboratório”. Fora dele,
perdia de todo o tino e, à hora de vestir-se, por exemplo, eram sempre rusgas,
enfezamentos, por um borzeguim que não aparecia, pelo casaco que não se
achava no cabide, pela gravata que andava a rastos. “Não cuidam de mim, la-
mentava-se. Deixam as minhas coisas ao léu”.

Certa vez, queixou-se intrigado:

– Não sei como perco tanto dinheiro! São as minhas distrações. Ando
sempre longe, aí por esses fundões por onde tenho peregrinado com a mi-
nha engenharia. Há dias foram-se-me quinhentos mil réis, onde e como,
não sei. Recebi os meus vencimentos no tesouro, paguei umas contas miú-
das, recolhendo-me logo à casa. No dia seguinte, dei falta da nota. Não
sei...! E, de cabeça em recacho, olhar parado, quedou em um dos tais êxtases,
com o rosto ossudo crispado em sarcasmo.

Uma noite, chovia torrencialmente quando me bateram à porta. Fui eu pró-
prio abrir. Era Euclides.

– Que andas a fazer com este tempo, homem?
– Jantei com o Carlos Peixoto. De lá aqui é um pulo. Vim ver-te.
– Mas estás encharcado.
– Não faz mal. Engenheiro não se resfria. Estou habituado. Escovou-se e

passamos ao meu escritório. Euclides estava visivelmente preocupado: le-
vantava-se de instante a instante e punha-se a andar, parando diante dos ar-
mários, a olhar os livros. Chamaram-nos para o chá.

À mesa, como sempre, lá estava a sua malga, ou palangana e, diante dela,
o bule de mate, a leiteira com leite condensado que ele preferia, por hábito
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de sertanista, e as torradas. De repente, levantando vivamente a cabeça e di-
rigindo-se à minha mulher em tom repreensivo, disse:

– Sabe, dona Gabi, esta sua casa faz-me mal...
Foi um espanto de revolta.
– Pois nós o recebemos como pessoa da família e o senhor diz que a nos-

sa casa lhe faz mal!! – retorquiu-lhe minha mulher. Ele manteve-se um mo-
mento em pausa, de olhos baixos, tamborilando na mesa. Por fim, explicou
em voz sufocada:

– É justamente pelo acolhimento que aqui tenho que assim falo. E, em
repente: A senhora já leu a História da Literatura Inglesa, de Taine?

– Já. Por quê?
– Pois, no primeiro volume dessa obra, na parte referente aos saxônios,

conta o autor um episódio que lhe vou recordar. No salão de um castelo, à
noite, acham-se em volta do grande fogão aceso o rei e seus cavaleiros. Con-
versam. Eis que, por um postigo, ou seteira, penetra um pássaro fugido da
neve. Voa, revoa na claridade, acerca-se do lume, recebe um pouco de calor
e, investindo a outro postigo, regressa à noite agreste. É mais ou menos isto.
Lembra-se?

– Lembro-me.
– Pois é o que me acontece. Eu sou como esse pássaro. Foi tudo quanto

disse e, baixando, de novo, a cabeça, recomeçou a tamborilar na mesa.
Viera da noite chuvosa, ia tornar à inclemência. Como havíamos nós de

descobrir a dolorosa alusão à sua vida de tormentos, se a ignorávamos de
todo? Pobre Euclides!

Ainda ao despedir, repetiu-me à porta com o sorriso, que era nele um es-
gar:

– Lá vai o pássaro para a invernia.

Esse homem de têmpera acerada era um supersticioso. Conversávamos, cer-
ta vez, sobre fenômenos espíritas – aparições, premonições, tiptologia, quan-
do ele interveio:
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– Eu contemplo essas coisas de longe, como espectador apenas. A verda-
de, porém, é que já passei um mau momento e, o que mais é: em pleno dia,
com o sol a pino. Foi em S. José do Rio Pardo, quando eu andava a constru-
ir a ponte. Descia eu a cavalo uma ladeira, quando senti o animal refugar,
aos arrepios. Procurando o motivo daquele espanto, avistei em baixo uma
mulher de branco, debruçada à cancela de uma casa, que eu sabia achar-se
desabitada. À medida que eu me aproximava como que o vulto se dissolvia,
esvaecendo, e quando defrontei com a cancela, da tal mulher... nem sombra!
Quem sofreu com o caso foi o rocim que, em toda sua vida, nunca apanhou
tanto nem tanto foi rilhado a esporas como nesse dia.

Uma das cartas de Euclides, íntima, ficará aqui para complemento do que
resta da nossa correspondência e porque, de tal homem, tudo deve ser aprovei-
tado, como pó de ouro. Ei-la:

“Rio, 30-6-1908.
Coelho Neto

Elysée Reclus, Aires do Casal, d’Urville, Varnhagen, Pero Lopes, Capistra-
no (vai de cambulhada) e todos os fazedores de mapa e todos os melhores
cronistas do século XVI, são, com certeza, os sujeitos mais pacientes e so-
fredores deste mundo! Suportam-me. Aturaram-me. Não se rebelam contra
a minha curiosidade agressiva e insaciável! Agora ando às voltas com um es-
panhol de nome arrevesado... Em compensação, vingam-se tranquilamente,
tirando-me o tempo para outros deveres.

Como vai o teu filhinho?
Há mais de oito dias que me ocorreu ir pessoalmente fazer esta pergunta.

Mas, neste adestrar-me em pular por cima dos séculos, já perdi a noção do
tempo. As horas andam-me às disparadas... Desculpa-me, portanto, a inda-
gação tardia.

Trazia hoje um exemplar d’O Inferno Verde para você, mas o Arthur Aze-
vedo tomou-mo. Levarei breve outro.
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Manda-me pelo portador o que aí está.
Aguardo o prometido artigo sobre o livro do meu velho companheiro do

tempo de ‘calças curtas’.
O Medeiros e outros escreverão; mas não dispenso o teu juízo. Reco-

mendações nossas a D. Gabi e a todos. Abraço-te.
Euclides”.

Homem fechado em si, arredio da sociedade, “sem jeito para maneirismos
de salões”, sempre que, nas suas frequentes visitas, encontrava senhoras em mi-
nha casa, retraía-se, canhestro, “enconchando-se no seu caipirismo”. E di-
zia-me: “– Não sei lidar com elegantes, atrapalho-me e, se não espinoteio em
disparates, emburro a um canto e aí fico”.

Certa vez, instado pelo Barão do Rio Branco para comparecer a um ban-
quete e recepção diplomática no Itamarati, amuou enfezado, dando como ra-
zão principal da sua desanuência ao convite o não ter casaca. Gastão da Cunha,
que o tinha em grande apreço e estima, encarregou-se não só de lhe arranjar o
trajo como até de o vestir. Efetivamente, à noite, levou-lhe o terno à casa. Eu-
clides recebeu o fato de mau humor, dispensando, porém, o auxílio do amigo
para alinhá-lo: “– Não. Eu não me visto, diante de ninguém. O mais difícil
será o laço da gravata. Se eu não acertar a dá-lo, então, sim, recorrerei à tua
experiência. Espera-me um instante. E meteu-se no quarto com o embrulho”.

Experimentou a casaca, mirando-se, remirando-se ao espelho, sempre com o
sorriso engelhado. Por fim, saiu, muito teso. Gastão da Cunha cumprimetou-o.

“– Estás admirável! Nem deves usar outra coisa. Ele desconfiou do elogio
e, depois de um momento de hesitação, embarafustou pelo quarto e, arran-
cando a casaca, que atirou, com desprezo, à cama, explodiu: ‘– Qual! Não vai!
Não nasci para isto. Fico um gafanhoto com esta história. E não foi’”.

Assim avesso a arrebiques, despreocupado de elegâncias de trajo e maneiras,
era, entretanto, do mais rigoroso escrúpulo em assuntos de ciência e arte. Os
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seus estudos, fazia-os com o mais apurado esmero, passando dias em bibliote-
cas em cata de informes, coscovilhando antigualhas em alfarrabistas, sempre
em busca de documentos e o que lia anotava com miudeza. Tenho disso prova
em um exemplar da obra de Durval Vieira de Aguiar: Descrições Práticas da Pro-
víncia da Bahia, copiosamente anotada por ele, que dela muito se utilizou para a
composição de Os Sertões.

Em cadernos, cadernetas de campo e folhas avulsas, que se conservam no
arquivo do Grêmio Euclides da Cunha, encontrei notas e fragmentos dos
mais curiosos: pensamentos de Marco Aurélio, trechos de Paul de Saint
Victor, do General Cunha Mattos: nomenclaturas várias, achegas verbais
de Camillo, notas diversas, impressões sobre homens e fatos, estudos ligei-
ros, esbocetos de paisagens e uma carta que parece haver sido escrita a Julio
de Mesquita a propósito da sua candidatura a deputado à constituinte do
Estado de S. Paulo.

Ei-la:

“Aceitando o seu convite, espontaneamente feito, para ocupar um lugar
no próximo Congresso Constituinte do Estado, faço-o principalmente
porque ele partiu de um velho companheiro de lutas que, conhecendo-me
desde menino, sabe perfeitamente que eu seria incapaz de o aceitar se me re-
conhecesse sem atitude para o cargo. E faço esta declaração agora, rompen-
do o silêncio que tenho mantido sobre o assunto, porque, estando vulgari-
zada a minha candidatura sem que, para tal, eu contribuísse com a revelação
mais breve, preciso preveni-lo para que me não veja amanhã na posição de-
plorável de pretendente, infeliz mantendo a linha segura que sempre manti-
ve até hoje. Seria dolorosa injustiça.

Não repare em tão exagerado escrúpulo. Apesar de uma mocidade revo-
lucionária, sou um tímido. Assusta-me qualquer conceito dúbio ou vacilan-
te. E está nisto explicada mesmo a anomalia de ter permanecido engenheiro
obscuro até hoje, num regime cuja propaganda me levou até a revolta e ao
sacrifício franco, como sabe.
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Assim, meu ilustre amigo, já que me desviou, num belo impulso de espí-
rito generoso e forte, do modesto programa da minha vida, reduzido à con-
vivência, tranquila de alguns livros, para me apontar destino mais alto, sus-
tente-me.

Ademais, sabe que não iludirei sua expectativa. Serei no Congresso o que
sou aqui – um trabalhador. Porém, se na engrenagem complicada das can-
didaturas, se anular a minha, eu terei, certo, mais um desapontamento que
recalcarei como muitos outros, mas continuarei a ser sempre o mesmo ami-
go certo.

Euclides”

Quando encontro certos escrevinhadores, desses que trazem os bolsos ata-
fulhados de versos mancos ou prosa solecistica para impingi-los a incautos, e al-
rotam, com muita empáfia, elogios a tais babugens, proclamando-se gênios,
reformadores da Arte, lembro-me da encolhida timidez de Euclides e ocorre à
lembrança o que se deu quando lhe chegaram às mãos as provas de À Margem da
História.

Entrou-me ele, uma noite, pela casa, esbaforido e, desdobrando um rolo
que levava, destacou umas páginas, dizendo-me: – Vou tirar isto do livro.
Acho ridículo. Tem-me jeito de palhaçada. Esse bonifrate desengonçado des-
cendo rios ‘de bubuia’ numa jangada, debaixo de tiroteio, pedradas e vaias de
seringueiros... não sei...!

O “isto” condenado era apenas essa tragédia-sátira que tem por título “Ju-
das Ahasverus”, uma criação a Holbein que, por si só, faria a glória de um es-
critor.

Quando nos insurgimos contra o atentado, minha mulher e eu, Euclides en-
carou-nos boquiaberto:

– Quê! Falam sério?!
– Se falamos sério? E tens dúvidas?

155

Eucl ides da Cunha



– Se tenho dúvidas...? Tanto tenho que... se a crítica, me cair em cima eu
me defenderei narrando o que aqui se deu e os responsáveis pela pantomi-
ma que se avenham como puderem.

Os responsáveis orgulham e orgulham-se pelo que fizeram.
Tal procedimento de Euclides prova que ele não era assíduo em cafés nem

fazia ponto à porta de livrarias, centros de bazofia pedante e de maledicência
invejosa, onde se congregam os gênios que vivem de uma glória comparável ao
gozo em que se comprazia esterilmente o segundo filho de Judá.

À falta de quem os aplauda, escrevem eles o próprio encômio, cuja publica-
ção pedincham de jornal em jornal. Aparecem à força de gadanhos, mas é um
surto efêmero, porque logo murcham.

O grande escritor, ao invés disso, tendo talhado uma estátua, não de már-
more ou bronze, mas com todas as misérias dos degradados dos seringais, dan-
do-lhe por pedestal uma jangada, espécie de alpercata imensa, para andar sobre
as águas, vulto sinistro, símbolo do judeu maldito na concepção rude do ho-
mem do deserto, não a achou digna da sua pena. Tão grande lhe saiu a obra
que ele próprio não lhe media o tamanho, não lhe via a expressão, nem lhe jul-
gava o mérito e, por lhe parecer um monstro, quis repudiá-la do livro.

Que diferença desses trapeiros de esquina que, com uma farraparia de lin-
guagem, fazem uns calungas reles que opõem, com muito pernosticismo, aos
gigantes de Miguelangelo!

Batem-me à porta vivamente. Insistem. Quem quer que seja vem aforçura-
do. Abro. Euclides. Encara-me hirto e, surdamente, murmura: – O velho Ma-
chado agoniza. Disse-me o Mário. Veste-te. Vamos até lá. Seriam oito horas
da noite de 29 de Setembro de 1908. Fomos.

Em todo o trajeto da minha casa ao abrigo do grande solitário, poucas pala-
vras trocamos. Ao descermos do bonde à porta do chalé, que se foi com o seu
habitante, como se aqueles velhos muros não devessem agasalhar outra vida,
eles que haviam resguardado o cérebro do misantropo, cercando-o de silêncio.
Euclides olhou em volta como se procurasse alguma coisa e, abanando a cabe-
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ça, murmurou entre dentes: – É extraordinário! Ninguém! E aí dentro agoniza
o maior vulto das nossas letras. Entramos.

No silêncio em que fôramos, tornamos. Euclides propôs descermos a pé. A
vida vibrava intensa cá fora e, lá na pequenina casa, santuário do idioma, laborató-
rio hermético onde aquele homem estudara tantas almas, a Morte começava o seu
ofício lúgubre com a mesma indiferença com que as estrelas brilhavam lá em cima.

Euclides concentrava-se em meditação, caminhando vagarosamente de
olhos baixos. Um som de piano fê-lo estacar.

Lançou-me um olhar em que senti revolta. Compreendendo, desculpei:
– Que queres? Talvez nem de nome o conheça.
– É possível! – exclamou indignado.
– Se é!
Acompanhou-me à casa, demorando ao portão, a fumar. De repente, esten-

dendo-me a mão, despediu-se:
– Adeus! Quem sabe se, a esta hora, o nosso Machado... Qual! E frenético: não

compreendo a morte, palavra! É uma sombra que passa e repassa na outra margem,
sombra que a gente avista e não sabe o que é... Adeus! – e foi-se pisando forte.

Com a morte de Vicente de Souza, catedrático de Lógica do Ginásio Nacio-
nal, foi a cadeira posta em concurso. Euclides consultou-me: “Se devia inscre-
ver-se?”. Animei-o a fazê-lo e, depois de muita hesitação da parte dele, conse-
gui que o fizesse.

Desde o Alea jacta est! até à primeira prova, não exagero dizendo que o homem só
deixava os livros quando a fadiga o derrubava no leito ou no sofá, porque até a
mesa, às refeições conservava um autor qualquer junto ao prato, prestando mais
atenção ao texto do que aos bocados que levava dissaboridamente à boca.

As suas visitas à minha casa tornaram-se menos assíduas e nelas o assunto
único da palestra era o tremendo concurso. E o que ele dizia dos demais con-
correntes! Nem que fossem os sete sábios da Grécia. “Vai ser formidável!”, ex-
clamava de olhos arregalados.

A prova escrita saiu-lhe a contento, posto que a houvesse feito conturbado,
não pelo ato propriamente: por motivos íntimos, “Coisas...!”.
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Nesse dia, para distraí-lo, convidei-o a ver um pantafaçudo film americano,
que, então, se exibia na estufilha do Cinema Ouvidor. Goulart de Andrade,
com quem nos encontramos, acompanhou-nos.

Eram cenas de brutalidade selvagem entre vaqueiros do Far West – corre-
rias a cavalo, rixas tiroteadas, incêndios, rausos de mulheres com peripécias
equestres, da mais desabusada ousadia. Por último, o indefectível adultério.
Quando o marido ultrajado, arrombando a porta do rancho, caiu sobre os
adúlteros a tiros, Euclides pôs-se de pé d’um salto, bradando na escuridão da
sala: “É assim que eu compreendo!”. Surpreendidos com a rebentina, que fi-
zera escândalo, procuramos contê-lo, ele, porém, continuou exagitado, lou-
vando o procedimento do cowboy barbaçudo e já na rua, gesticulando nervo-
so, ainda rusgava: “Fizessem todos assim e não haveria tanta miséria como há
por aí. Essa é a verdadeira justiça. Para a adúltera não basta a pedra israelita,
o que vale é a bala”.

Na prova de arguição, a que não assisti, disseram-me não haver sido feliz:
“hesitante, titubeando nas respostas, tímido”. À noite, em minha casa, confes-
sou-me “que fizera uma prova reles, abaixo da crítica”; não tinha esperança al-
guma. “Demais a mais os meus antagonistas estão fortemente amparados.
Vou ser derrotado, não por valores mentais, mas por pistolões de dois canos”.

– Não creio. Contra os tais pistolões, tens um escudo mais válido do que o
de Hércules: teu nome.

– Ah! sim... meu nome... Faço ideia! Que valem nomes?
Em volta desse concurso foi tal o alvoroço, tal o esfervilhamento de boatos,

que Euclides, em superexcitação frenética, esteve, por vezes, a retirar-se.
– O que ainda me mantém é o brio, o amor próprio, a dignidade. Não que-

ro dar margem aos comentários dos meus inimigos, que são inúmeros. Bem
que eu os distingo pelos olhares, pelo sorriso. Debato-me num mar de sargaço.
Na véspera da preleção, atendendo ao pedido que ele me fizera, cometi a im-
prudência de telegrafar-lhe, informando-o do que me constara. Na manhã se-
guinte, cedo, voltava eu da ducha quando, ao defrontar a minha casa, avistei
Euclides ao portão.
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– Que é isto? Por aqui tão cedo...
– É verdade. Vim comunicar-te que desisti do concurso.
– Estás louco!
– Não. Estou com a razão. Eu já desconfiava da marosca e o teu telegrama

confirmou a minha suspeita. Deixei um bilhete em cima da tua mesa. É isto! –
exclamou decidido. Fi-lo entrar. O bilhete lá estava sobre a minha pasta. Ei-lo:

“Coelho Neto,
um bravo pela tua delicadeza moral!
Seria cruel se eu recebesse à noite aquele telegrama...
Mas não seguirei o teu conselho. O revés desafoga-me: merecido castigo

ao deslize de haver tentado deslocar um concorrente oficialmente mais am-
parado pelo Direito.

A linha reta, diante das vacilações do Governo, é esta: renunciar. É o que
vou fazer já, por telegrama.

E sinto-me verdadeiramente feliz, porque nesta longa fox-hurvting, que
principia no voto do (X) e termina nas tendências simpáticas de alguns
poderosos – em tudo isto, descobri uma alma honesta e perfeitamente cla-
ra, a tua.

Logo ou amanhã te abraçará agradecido o teu
Euclides”

Não o deixei partir e, tocando-lhe na tecla do brio, convenci-o a prosseguir
nas provas. Almoçamos juntos e seguimos para o Ginásio. A preleção foi um
deslumbramento!

Começavam a adensar-se as trevas. E eu que as não via!
O infeliz ocultava a chaga do coração, sofria-lhe as dores sem um gemido.

As agonias subiam-lhe do íntimo, espraiavam-se-lhe, no rosto em esgares,
como as vagas bravias rebentam no pedregal das praias. Por vezes, um rugido
surdo, cavo, retumbava-lhe no peito, fechava o punho e esmurrava a mesa;
logo, porém, sorria disfarçadamente.
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Quando me anunciou o nascimento de um filho, no bilhete em que me
mandava a notícia, pediu-me que fosse, com minha mulher, ver o “recém-che-
gado”. Fomos. Ele fez questão de que eu visse o infante. Vi. Pouco, porém, me
demorei junto ao berço.

Enquanto as senhoras conversavam, Euclides trouxe-me para a sala e pôs-se
a falar dos seus planos de trabalho, de Um Paraíso Perdido, o livro que pretendia
escrever sobre o Amazonas, do qual tinha quase pronto o primeiro capítulo.
De repente, porém, atirando os papéis que tinha às mãos à mesa, encarou-me
mui de fito, sombrio, e perguntou-me de chofre:

– Que impressão te causou esse pequeno?
– Boa. É um robusto menino.
– Sim, é... Mas compara-o com os outros.
– Não te compreendo...
– Realmente... E, sacudindo a cabeça, com o sorriso que lhe repuxava o ros-

to em caramunhas, disse: Não reparaste. O quarto estava escuro. É louro. Os
outros são morenos, caboclos como eu. Esmoeu como se rilhasse nervos e, em
voz surda, rangente: Pois a mim ele causa a impressão de um pé de milho num
cafezal. E riu de novo, trágico.

E eu não percebi o horror contido naquela frase amarga. Era a suspeita que
lhe subia do coração à cabeça desvairando-o, como uma serpe remonta da raiz
da árvore tronco acima, insinuando-se nas ramas.

Quando nos retiramos, à porta, despedindo ele fez a mesma pergunta à mi-
nha mulher:

– Então, D. Gabi, como achou o pequeno?
– Lindo. Meus parabéns. – Ele respondeu com uma gargalhada sinistra

como o chirriado lúgubre da coruja. – Deixamo-lo estatelado diante da noite.
Pouco tempo depois, uma semana, talvez, ele entrou-me pelo escritório ale-

gre, expressivamente gárrulo e, desde logo, me foi propondo um passeio, uma
incursão pitoresca à floresta. Seriamos três: o Dr. Loëfgren, ele e eu.

– Ver a selva com um sábio, um cicerone que nos fale dos vegetais, desse povo
verde; que nos descreva a vida das varias famílias, de cada indivíduo, desde o
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feto, precursor do Homem, até a mais humilde gramínea. Que dizes? Queres
vir conosco?

– Vou.
– Ainda bem. Prevenir-te-ei com tempo. Será num domingo.
Falava com desusada vivacidade, alegre, e alegremente despediu-se. E foi o

seu ultimo adeus.
Ouço-lhe ainda os passos sonoros no silêncio da rua adormecida.
Uma semana depois, dia da Glória, borrifado a chuvisco, seria, mais ou me-

nos, uma hora da tarde, achava-me eu na minha sala a ouvir Martins Fontes re-
citar os seus últimos versos, quando me trouxeram um telegrama:

“Euclides gravemente ferido Estrada Real Santa Cruz 2142.
Venha. Traga Afrânio3”.

Olhamo-nos estarrecidos. Afigurou-se-me imediatamente um desastre e,
lembrando-me do convite, disse a Martins Fontes:

– Isso, com certeza, foi queda, escorregão de barranca, senão acidente de arma.
Também só um louco se atreveria a tal extravagância em dia como o de hoje.

Saímos em busca de Afrânio. Não se achava em casa. Martins Fontes pron-
tificou-se a acompanhar-me. Durante a viagem, quantas conjecturas!

Ao chegarmos à Piedade, logo na estação, sentimos o ambiente trágico.
Grupos aqui, ali, aos cochichos. Um homem olhou-nos com espanto e segre-
dou aos que o cercavam e todos voltaram-se para nós. Tomamos pela estrada
um lameiro de fojo, mole, peganhento em que se nos afundavam os pés. Crian-
ças corriam chapinhando pastosamente no lamaçal. Havia gente às janelas, às
porteiras, comentando.

Ao chegarmos à casa sinistra, um chalezinho azul, com uns palmos de mal-
tratado jardim à frente, diante do qual se ajuntavam mirones, batemos. Da casa
contígua, disseram-nos:

161

Eucl ides da Cunha

2 Atualmente Avenida Dom Helder Câmara, 2552.
3 Afrânio Peixoto.



É melhor os senhores entrarem. Estão todos nos fundos. Seguimos o conse-
lho. Uma escadinha de pedra levou-nos à sala, cuja porta se achava apenas en-
costada. À esquerda, estendido em uma cama de ferro de lençóis enxovalha-
dos, um cadáver: Euclides.

Recuamos como se a Morte, que o guardava, ciumenta da sua presa, nos repe-
lisse daquele altar de imolação. A vítima conservava no rosto a serenidade do hero-
ísmo, mostrando que vingara o passo tremendo sem terror. E ali jazia o que restava
do colosso defensor da Natureza, poeta épico dos humildes, demarcador de fron-
teiras, o grande Euclides, caído em defesa do seu nome puro, morto covardemente
agarrado à Honra, como os mártires antigos morriam abraçados à cruz.

Lá dentro, os gritos lancinantes de Clitemnestra.
A sala miserável tinha apenas a orná-la, em brasão ostentoso, uma panopla

de armas de fogo. Olhando-a, pareceu-me ouvir um coro vindo de muito lon-
ge, do começo dos tempos, coro de vozes trêmulas, lugentes, que me recorda-
ram as dos anciãos na tragédia esquiliana quando, diante do Paço de Agame-
não, bradam contra o assassínio do atride:

“Um homem criou um leão funesto, apenas desmamado. Nos primeiros
tempos, o animal portou-se mansamente, brincando com as crianças, dei-
xando-se afagar pelos velhos. Muitas vezes, o homem o carregou ao colo,
como se fosse um infante. E o leão lambia-lhe as mãos, porque tinha fome.

Com o correr dos tempos, crescendo, manifestou-se nele o instinto da
raça. Cevado com o alimento que lhe davam, quis refeição mais farta e in-
vestiu com as ovelhas, devorando-as. Toda a casa encharcou-se de sangue.

Os que cercavam o homem não tiveram força para combater esse flagelo
sanguinário. Foi, decerto, algum sacrificador da Morte que o introduziu no
paço, treinando-o para o grande lance cruel”.

E Clitemnestra atroava a casa lúgubre com os guaiados histéricos da hipo-
crisia.

E assim acabou o grande trágico da epopeia maior das nossas letras.
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A obra e a crítica numa
cultura dependente*

Fáb io Lucas

Toda obra autêntica produz uma iluminação no espírito de
quem lê. Tanto a escrita quanto a leitura são funções liberta-

doras, formas de conhecimento, técnicas de aproximação gradativa
ao coração do real. Depois da escrita ou da leitura, resta uma vibra-
ção, um entusiasmo da alma, que experimenta uma agitação inédita.

A prática literária, portanto, introduz-se na margem ambivalente
do conhecimento, alimentando ao mesmo tempo o pensamento siste-
mático e a apreensão sensível através dos nexos da afetividade. Razão
e emoção se conjugam na mesma euforia de avanço na essência huma-
na, enquanto se desdobra o prazer da leitura. Intuições sensível e cate-
gorial (sentidos e conceitos) associadas na investigação eidética.

O texto literário produz um efeito de realidade e um efeito de
fantasia, de modo simultâneo. É um apelo ao leitor, um desejo de re-
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alizar-se enquanto leitura. Encontrado o leitor, dá-se um jogo de perguntas e
respostas. O leitor espera encontrar na obra a resposta para as suas indagações.
Mas a obra não foi feita para isso, antes propõe novas questões. Devolve per-
guntas ao leitor, ajuda-o a perlustrar o caminho do real.

O crítico lê e relê para recolher o máximo da potencialidade da obra. Vai
além de uma leitura fluente, procura uma leitura aparelhada a fim de realizar as
articulações intratextuais e extratextuais. Entrega-se a operações metalinguísti-
cas de vários níveis, na intenção de alcançar o sentido íntimo da obra, a trans-
parência de suas partes. Em seguida, escreve, isto é, registra o efeito da leitura
de uma forma organizada. Gera uma segunda leitura. E procura realizar uma
escrita autônoma, externando razão e emoção.

Há aqueles que enxergam na atividade crítica uma função criadora como
qualquer outra. A crítica, assim, faz parte do repertório literário de uma comu-
nidade. Estando do lado da criatividade, pode ser a capacidade de suscitar a
existência de qualquer coisa (até de um ponto de vista novo). Para Roland
Barthes, a literatura restringe-se à crítica (para Calinescu, a literatura restrin-
ge-se à história da literatura, que inclui a crítica).

É função da crítica prolongar duradouramente na inteligência e na afeição
dos que leem o choque da obra literária.

Alguns autores consideram qualquer obra literária como fruto das obras literá-
rias anteriores. E a Literatura, abstratamente vista, seria marcada pela copresença
de todas as obras. Que dizer, então, da crítica literária, cuja ação pressupõe inevita-
velmente um texto que a precede? Operação secundária, dependerá sempre de uma
atividade anterior, à qual se liga dialeticamente. Há quem chegue a afirmar a im-
possibilidade de uma grande literatura sem uma grande crítica.

Nesta era tecnológica, tem-se proposto a obra literária como crítica, assim
como a crítica como criação.

A crítica procura a inteligibilidade da obra e, por detrás desta, a do mundo.
Não realiza uma leitura fria e passiva de mero e prazeroso acumulador de in-
formações. O crítico é principalmente perquiridor, deseja alcançar os porquês.
Sua função é a análise (a anatomia, para Northrop Frye).
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O lugar geométrico da crítica no espaço literário tem sido de árdua localiza-
ção. Se tivermos a literatura como consciência da humanidade – e isto é signi-
ficante para os povos latino-americanos –, a crítica opera como consciência da
literatura.

A América Latina tem feito da Literatura a sua consciência: muitas vezes, as
Letras são chamadas a ocupar o lugar da Sociologia, da Psicologia Social, da
Antropologia, da Política, no jogo de dizer nas entrelinhas o que a repressão
organizada não permite que se contenha nas linhas. A Literatura é, deste
modo, quase sempre crítica e a crítica é muitas vezes criação literária, na tática
de colimar nova escala de observação.

Entre nós, as Ciências Sociais se tornam formas imperfeitas de autoconhe-
cimento, pois dependentes, em larga escala, da metodologia das nações domi-
nantes. Quem importa método acaba importando pensamento, insista-se. As
Ciências Humanas aqui tradicionalmente já chegaram elaboradas e a custo
receberam alterações adaptativas ao conhecimento interno.

Diferentemente, a Literatura, mais ligada ao pensamento mágico que ao
pensamento lógico e racional, usuária da linguagem afetiva, cedo exclui-se da
dependência metodológica, é mais livre para reproduzir as relações internas e
criticá-las em termos de autenticidade.

E, sendo a Crítica a consciência máxima da Literatura, é aí que se nucleariza
a consciência crítica terceiro-mundista, a formulação original e energética do
contraditório dentro do largo sistema global de dominação.

Perante o esquema saussuriano, a equivalência é breve: obra, língua; crítica,
fala.

Entretanto, ultimamente privilegia-se o consumo do objeto literário, não a
produção. A leitura e a crítica consideram-se condicionantes da criação. Daí o
deslocamento do impulso genético: só uma boa crítica gera uma notável
literatura.

A literatura, dissemos, encerra a copresença de todos os tempos, de todas as
correntes e obras. A crítica é o ajustamento de todos os tempos à historicidade,
moldura ideológica.
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O termo “crítica” perfaz longo percurso, sempre trazendo de início o com-
promisso de emitir juízo: kritikós quer dizer “juiz de literatura” e aparece desde
o século IV a.C., segundo René Wellek (cf. Concepts of criticism, Yale University
Press, 1963).

Na tarefa de julgar, reside o princípio de distribuir valores. Sem uma visão
do mundo, não há como escalonar valores. Chega-se, deste modo, a uma extre-
ma indagação filosófica. Sem o jogo de valores, sem a arte de distribuir prê-
mios, por assim dizer, a crítica decai de sua força persuasiva. Não há público
que se satisfaça com uma recensão sem cláusulas judicativas, por mais disfarça-
das que estas se apresentem. É preciso apontar virtudes e lapsos.

Por isso, os pilares da crítica, para I. A. Richards, estão nas teorias do Valor
e da Comunicação: “Crítica, como eu a entendo, é o esforço para discriminar
experiências e avaliá-las. Não podemos fazer isto sem algum entendimento da
natureza da experiência, ou sem teorias de valor e de comunicação”. (In: Princí-
pios de Crítica Literária, trad. de Rosaura Eichenberg e outros. Porto Alegre: Glo-
bo, 1967, p. X).

Tudo, é claro, de acordo com as expectativas da época, as conexões intrin-
cadas em que os valores se enovelam.

E mais: houve tempo em que se costumava falar tão somente do conteúdo
das obras. Hoje é moda dar ênfase à forma, pois esta não somente consubstan-
cia o conteúdo, mas também, para muitos, é o próprio conteúdo.

Mark Schorer contempla o problema de modo original, ressaltando, entre
forma e fundo, a técnica: “A crítica moderna tem mostrado que falar de conteú-
do como tal não é, de modo algum, falar de arte, mas de experiência; somente
quando falamos do conteúdo realizado, da forma, da obra de arte como obra de
arte, é que falamos como crítico. A diferença entre o conteúdo, ou experiência,
e o conteúdo realizado, ou arte, é a técnica”. (“Tecnique as Discovery”, em
Hudson Review, primavera de 1948, p. 67.)

Mas a crítica, no seu caminho para a objetividade, defronta-se permanente-
mente com a “obscuridade congênita da linguagem” (MERLEAU-PONTY, La
Prose du Monde, Paris: Gallimard, 1969, p. 169).
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Em seguida, constitui esforço continuado de ordenar o caos de informações
que a obra institui. Propende a denotar o que a mensagem literária conota, com
o devido cuidado de não cair na redundância, ou seja, de não produzir informa-
ção nova. Controla a liberdade de interpretação, ao mesmo tempo que se insatis-
faz com a perda de qualquer liberdade. Gera um discurso a partir de outro dis-
curso já pronunciado, com o horror de pilhar-se na paráfrase ou de envolver-se
no preconceito, que é forma de radicalizar o já sabido. Abjura o dogma...

Essencial na crítica é a capacidade de estabelecer relações. Os simbolistas
diluíam todos os comentários à sombra da analogia universal das coisas. Os
tempos modernos reclamam do crítico a faculdade de realizar os nexos neces-
sários. É que os fenômenos se modificam segundo a escala de observação, con-
forme já notou o pintor Lecomte de Nouy. É a escala de observação que gera o
fenômeno. Cada vez que mudamos a escala de observação, encontramos fenô-
menos novos. Tais observações encontram correspondência em Saussure que,
na introdução ao Cours de Linguistique Générale (Paris: Payot, 1922, 2.a ed.), diz:
“É o ponto de vista que cria o objeto”.

Desse modo, a obra se apresenta ao crítico como uma casa de mil portas.
Por dever de coerência e rigor metodológico, o crítico deve optar por uma en-
trada e escolher uma saída. Do contrário, transformará a obra, aos olhos do
leitor, num labirinto, numa casa de mistérios.

A crítica aspira ao estatuto de ciência, mas, ao lidar com um fenômeno de
tantas ambiguidades, de tal polissemia, reconhece que a ciência progride entre
erros e acertos, a ponto de nova descoberta ou nova escala de valores superar o
estágio anterior. Enquanto a obra literária não pode jamais ser superada por
outra; antes, sobrevive no tempo, oferece novos aspectos, ilumina-se a cada
novo prisma de observação. Atualiza-se a cada época e encerra a copresença
das idades e das literaturas, a contemporaneidade de todos os tempos.

A crítica, como criação, goza da mesma intemporalidade que a obra. Como
expressão de um juízo ou formulação de um pronunciamento ideológico, ser-
ve para tornar histórica, isto é, datada, a obra a que se refere. A crítica como
ciência, mais do que como arte, paga tributo à noção de época.
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Não há limite para a operação interminável de atribuição de valores, pois
esta é uma função do conhecimento: opor um código à entropia, sugerir uma
ordem ao caos, tentar uma hierarquia de valores. Quando código, ordem e hie-
rarquia viram dogma, cumpre à crítica ser veículo dos valores novos que agem
em ruptura da formação tornada arcaica.

Pode-se determinar estatisticamente a elevada taxa de mortalidade das
obras literárias. Num período relativamente curto, digamos 20 anos, sabe-se
que 90 a 95% das obras aparecidas caem no olvido. Salvam-se 5 a 10% da
produção. Quem garante essa sobrevivência? Fundamentalmente, a crítica.

Esta, além de estabelecer conexões da obra com o grande sistema literário
da humanidade, com o sistema literário nacional e com as outras obras do
mesmo autor, fixa padrões de gosto, tem o talento de orientar preferências.

O êxito comercial das obras se deve, em grande parte, à publicidade, aos meca-
nismos do mercado, o mesmo que impulsiona a moda. Esta, como é sabido, visa a
tornar obsoletas as mercadorias em plena utilidade, substituídas pelas mais recen-
tes, ou seja, as bafejadas pela moda. Dito de outro modo, o valor de uso é absorvi-
do pelo valor de troca. Mas este, em consequência das leis do mercado, sofre de
grande mutabilidade. Depende, entre outros fatores, da raridade que, quebrada
pelo efeito de imitação, desaparece como critério de valor. É perecível, portanto.
Não depende da crítica, que, antes, procura resgatar o valor de uso, mais perma-
mente, menos sujeito às flutuações do mercado consumidor.

Assim, a crítica se torna companheira da perenidade da obra. Estabelece o
vínculo da obra à razão de cada época.

Uma das fascinações dos cientistas da área periférica consiste em importar
métodos da área dominante para pesquisar fenômenos internos. Quando se
importa o método, repita-se, importa-se também o pensamento. Desse modo,
a ciência é mais vulnerável que a arte na relação de dominação. Somente o po-
der de imediata redução fenomenológica será possível converter a metodolo-
gia importada em fator de expansão da realidade local, de apreensão e apro-
fundamento dos fenômenos datados e situados. Caso contrário, o que se tem é
pura alienação.
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É muito comum a elaboração de teses e ensaios sobre autores nacionais,
carregadas de esquemas de abordagem vendidos por pensadores das áreas
dominantes. A metodologia dessa maneira induzida, é claro, não funciona.
Propp, Greimas e Claude Bremond, geralmente mal assimilados, pouco
ajudam para aclarar a leitura do texto nacional, seja este de Mário de
Andrade ou Guimarães Rosa, seja de Julio Cortázar, Vargas Llosa, Fuen-
tes, Rulfo, Donoso, ou de quem quer que seja no continente americano. A
exposição categorial, de ordinário feita com luxo de pormenores, mera
transladação de língua a língua, corre paralela à obra a ser analisada, repon-
ta como um exotismo.

É que os métodos, além de mecanicamente expostos e aplicados, não con-
têm a história da obra analisada, seus antecedendes culturais, nada dizem dos
nexos que ela estabelece com o seu contexto, são ineptos para estabelecer as
relações necessárias.

Na América Latina, a crítica, além de separar a literatura da publicidade, indi-
cando o caráter de plenitude das obras aderidas ao fator gerador de liberdade
na História, fora da temporal idade curta do mercado, pode colaborar na for-
mação da consciência crítica. Sendo a literatura a consciência da sociedade, a
crítica será a consciência da literatura. Exerce a liberdade de atribuir valor,
interpreta o gosto nos altiplanos da jornada estética.

O crítico, como o escritor, na América Latina, carrega o estigma de escrever
para a elite, já que a sociedade tende a perpetuar-se na desigualdade, dividin-
do-se entre letrados e iletrados (correlato linguístico da divisão social entre ri-
cos e pobres). Sendo os letrados os que se isolam no vértice da pirâmide social
e havendo estreita e limitada comunicação entre o vértice e a base, a consciên-
cia crítica torna-se a única forma de estabelecer o contraditório dialético na
classe dominante da sociedade periférica.

As letras ainda trazem, em muitas áreas latino-americanas, a marca da colo-
nização, simbolizam o poder colonizador, constituem signos misteriosos con-
geminados às letras de forma que exprimem a presença da lei e da dominação,
o braço avançado do Estado cartorial.
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Não adianta à crítica desejar o diálogo com a maioria pobre, pois esta é
mistificada pelos meios de comunicação de massa, manipulada nos seus gos-
tos e nas suas alternativas de consumo. Apenas sabe preservar a arte popular,
os seus valores imutáveis, os seus modelos pouco sujeitos à transformação. A
invariância é, para a grande população destituída, o foco de resistência à mu-
dança ... para pior. A sua consciência crítica somente se formará ao nível das
aspirações imediatas, pois ainda não tem capacidade de pensar-se dominan-
te, de imaginar a sua própria perpetuação. Seria, no caso, formular um racio-
cínio a contrário senso, ou seja, a eternização da injustiça de que ela é vítima.
Desse modo, os iletrados não terão projetos de longa duração, por serem es-
tes incompatíveis com o projeto existencial, ligado às condições primárias de
subsistência.

O refinamento intelectual do crítico dirige-se aos seus semelhantes, aos le-
trados, os coparticipantes da minoria de uma sociedade dual. Seu pronuncia-
mento opositivo, formador de consciência crítica, instala-se no aparelho ideo-
lógico superior, de onde se propagam por todo o sistema global de informação
os jogos de polarização.

Nos países periféricos, a noção da dependência tem sido extremamente fe-
cunda para o estudo da diferença e para o aprofundamento da causação inter-
na. É naquele âmbito que a crítica poderá exercitar sua originalidade, utilizan-
do a tradição como ponto de apoio para a exploração das riquezas locais e não
se sujeitando a ela como imposição do centro hegemônico.

Ao mesmo passo, a consciência crítica torna o escritor um aliado e, não, um
opressor dos iletrados.

Da produção literária mais recente ocupou-nos a atenção, de modo especial,
o texto História Natural da Ditadura (São Paulo: Ed. Iluminuras, 2006) de Teixeira
Coelho, que ajuda a questionar várias ideias-feitas brotadas no campo da fadi-
ga intelectual que se apossou do jornalismo literário e da sua periferia: peque-
nos noticiaristas, suplementos “culturais” da grande imprensa, organizadores
de encontros literários e espaços universitários picados pela moda e pelos reta-
lhos do vanguardismo moribundo.
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História Natural da Ditadura escapa da noção simplória da narrativa folheti-
nesca, que procura “motivar” o público leitor com a avalanche de sinais e co-
nexões que amarram as mentes singelas ao aparato comercial da TV, do rádio
e da imprensa formatados para o espetáculo e a vulgaridade. Vasto olhar hori-
zontal a reverenciar a quantidade.

A narrativa, altamente crítica, informativa e querelante, não compactua
com o paradigma das telenovelas e não abre concessões às mentes semiletra-
das. Dirige-se ao leitor armado de alguma noção das conquistas políticas e in-
telectuais até o século XX. E não deixa, um só momento, de emitir juízos, con-
frontos e protestos contra os “desvios” éticos e estéticos da era da globaliza-
ção. Tudo numa linguagem polida, funcional, de raro efeito emotivo.

O narrador deixa de tatear conceitos ambíguos de pós-modernidade, não se
curva ao eurocentrismo deslumbrado, nem se mira nos exemplos bem sucedi-
dos da tecnologia. Cuida do destino humano, das coisas e das inter-relações.
Tem alto pendor para a visualização de cenas e episódios, tenta militar contra
a prepotência ao mesmo tempo que se vai despindo de preconceitos herdados
da era da guerra-fria, à esquerda e à direita.

Leva o seu protesto às instituições, seus prógonos e epígonos, chega perto
de certa linha do pensamento anarquista (cf. pp. 227-228), relê e reconsidera
os paradigmas que se foram formando ao longo das macro-unidades vitorio-
sas, portadoras da bandeira da globalização oportunista.

O Homem, com H maiúsculo, sai mal da História Natural da Ditadura. Astu-
ciosamente o narrador, em perfeito diálogo com os amigos contestadores, víti-
mas de todos os sistemas, deixa exprimir as análises calorosas da amada que o
acompanha. E o leitor se delicia com a ideia de que todo governo se baseia no
estado de exceção, de que o indivíduo, em nome do qual se acena com o arpão da
cidadania, se tornou um condenado em situação de sursis, a gozar às cegas a li-
berdade condicional.

Liberdade? A História Natural da Ditadura se abre com a visita ao local em que
Walter Benjamin, uma espécie de Messias romântico, teria cometido suicídio
em sua tentativa de fuga ao aparelho nazista. O narrador pormenoriza as cir-
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cunstâncias derradeiras do pensador e sente, na reconstrução da história inau-
têntica, a transformação de tudo num turismo da memória intelectual.

O enredo progride com a descrição de episódios documentados pelo artista
Leon Ferrari no livro La Bondosa Crueldad, no qual se contam ações extermina-
doras da ditadura Argentina em 1976 contra suspeitos da área progressista da
Igreja Católica.

Em síntese: Teixeira Coelho monta indignado libelo contra a instituciona-
lização do poder autoritário na fase final do Capitalismo, pós-queda do muro
de Berlim. O mesmo esquema de absoluta injustiça propaga-se nas “aberturas”
pseudodemocráticas, mostrando que a patologia do ser humano torna inviável
o equilíbrio entre necessidade e vontade, obtenível em regime comunitário.

A liberdade se torna uma busca vã, mesmo aquela incendiária, que recusa as
autoridades governamentais e as leis que as criam e fortalecem. Mesmo tam-
bém, aquela outra aponta aos atos inconscientes, irrefletidos, impulsivos e ale-
atórios, sem responsabilidade moral ou jurídica do indivíduo que a pratica.
Mesmo a liberdade de Spinoza, da qual se aproxima o homem que se eleva aci-
ma das paixões. Mesmo a de Kant, que se persegue mediante o imperativo
categórico da razão.

A narrativa de Teixeira Coelho não oferece saída para a entidade nacional
chamada Brasil. O Capitalismo globalizado tem sua lógica instrumentalizada:
acumular riqueza através do lucro nesta fase da economia financeira, através de
ganhos especulativos. O mecanismo totalizado conduz à sua contradição
inicial ou ao seu supremo paradoxo.

As grandes nações que compõem o Conselho de Segurança das Nações
Unidas (e aqui deveria caber um comentário, no estilo do narrador, da trans-
mutação semântica das palavras “Segurança” e “Unidas”), portanto, as gran-
des nações, todas elas, são produtoras de armas para o mercado globalizado.
Se o Estado de Bem-Estar se alcança pelo pleno emprego das forças produtivas
e se estas oferecem, de preferência, mercadorias de destruição, em armas e ata-
ques à natureza, como conduzir o paradoxo do “progresso” que nos rege
desde o Iluminismo?
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A entidade chamada Brasil aparentemente apresenta argumentos cabais da
impossibilidade de perfilar um programa de democracia e paz social mediante
o emprego do sufrágio universal. O lamaçal em que se converteu o Senado Fe-
deral e a Câmara dos Deputados diz tudo. A grande imprensa jorra diariamen-
te elementos descritivos da história natural da ditadura. O poder executivo
tende a ser absoluto. Legisla fartamente através das medidas provisórias. E seu
aparelho repressor, segundo estatísticas fartamente divulgadas, julga alegados
delitos e até comete execuções punitivas sem sequer ser molestado pela força
dos fatos, ou por sanções legais ou éticas. Na prática, não se autolimita. O po-
der judiciário, dada a sua imperfeição, tem-se constituído em corporação ho-
mologatória da impunidade. Reza o noticiário ter havido, em quarenta anos, o
grau zero de impunidade para a elite de colarinho branco. A suprema injustiça
do modelo brasileiro se exprime na desigualdade econômica e social. O IPEA
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) aponta que a distância entre a
menor renda pessoal e a maior, no Brasil, é de 1714 vezes, enquanto, nos
países mais avançados economicamente, é de 20 vezes.

Mas a História Natural da Ditadura não nos ajuda a pensar a longo prazo. Seria
suicida a humanidade? O Brasil, lastreado na parcela ignorante ou mal infor-
mada, deixar-se-à cair na armadilha do autoextermínio, ritmado pelas banali-
zações da sociedade do espetáculo? A indústria cultural virou o ópio do povo?
A textura e contextura da narrativa de Teixeira Coelho não autorizou essa úni-
ca conclusão. Abre-se ao debate e mostra que a ficção ajuda a refletir sobre o
real. Quando os deuses criaram o homem mortal, mal poderiam suspeitar que
os artistas desafiariam a temporalidade e se tornariam mais ou menos divinos.
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Didier Lamaison



E N T R E V I S T A

Conversando com
Didier Lamaison

Rachel Bertol

Oescritor e tradutor francês Didier Lamaison lançou um de-
safio a si próprio e aos participantes do ciclo de palestras

“A França Volta ao Petit Trianon”, realizado de 20 a 23 de julho na
Academia Brasileira Letras. Lamaison, eleito sócio-correspondente
da ABL em 2009, proferiu a palestra “A França e o imaginário bra-
sileiro”, em que perguntava: “Versalhes ou Bastilha: que França nu-
tre o imaginário brasileiro?”. A resposta possui muitas nuances e,
nesta entrevista, concedida por telefone de Paris, enquanto prepara-
va o texto que iria apresentar no Rio, o escritor ainda juntava dados
e concatenava ideias a respeito. Certamente, se a pergunta fosse pos-
ta em debate, geraria controvérsias. Lamaison busca analisar até que
ponto os valores do Classicismo francês, predominantes nos séculos
XVII e XVIII, mantêm sua influência no Brasil, mesmo que, politi-
camente, os ideais revolucionários de 1789 tenham sido vitoriosos.
Íntimo da obra de autores brasileiros como Carlos Drummond de
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Andrade e Ferreira Gullar, que já traduziu para o francês, define-se como polí-
grafo, por conta da abrangência de temas e questões que suscitam seu interesse.
Além do português, traduz do latim e do grego antigo, é autor de ensaio sobre
Léopold Sédar Senghor, de peças de teatro, poesias e tem pronto um novo ro-
mance, que deverá ser publicado na França pela Gallimard e no Brasil pela
Topbooks, sobre o encontro de um francês com uma brasileira. “O livro conta
a história desse encontro e o diálogo dessas duas pessoas cultas, na idade ma-
dura. Não há uma página em que não falem da França e do Brasil. É um ro-
mance sobre o diálogo França-Brasil”, afirma.

�

Como situar, historicamente, a influência exercida pela França, entre Versalhes e a Bastilha, en-
tre o Classicismo e os ideais revolucionários?

Devemos nos voltar ao período de Dom Pedro II. É um momento essencial,
na minha visão, na história cultural do Brasil. Nesse período, o Brasil se sente
independente pela primeira vez e podemos dizer que, na época, a influência
cultural da França se faz sentir mais fortemente. O título da minha palestra
pode dar a entender que pretendo falar sobre a história política do Brasil, mas
não é o caso. Quero falar sobre a história cultural do Brasil, que fez uso da
França para se liberar de Portugal. Isso é muito claro no século XIX. Quero
mostrar como esse quadro acabou por repercutir no Brasil de hoje, mas falo de
uma repercussão no inconsciente cultural. Uma das questões a levantar, muito
importante na minha opinião, é de onde vem, no Brasil, a necessidade de pro-
curar modelos, de imitar, de mimetismo. A resposta clássica seria a de uma
mentalidade alienada, herdada da colonização, etc. Mas isso não é verdade –
quero dizer, é verdade só pela metade. A paixão pelo mimetismo, de encontrar
modelos no exterior, eu não analiso como alienação. Vejo essa questão um
pouco como René Girard, através do conceito girardiano de mimetismo. Tal-
vez minha análise seja mais inocente, mas é algo que considero importante, in-
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clusive para a compreensão da condição humana. Não se trata de conceito uti-
lizado em psicologia nem em quaisquer outras disciplinas, mas se refere à ca-
pacidade de admirar. Não é algo negativo; ao contrário, mostra-se extraordi-
nariamente positivo. São os países e os seres com capacidade de admirar que
conseguem fazer grandes coisas. A necessidade de imitar, e de imitar a França
no caso, não paralisa ou diminui o Brasil. Ao contrário, é algo que faz com que
o país avance.

Nesse período, qual França é vitoriosa no Brasil: a de Luís XIV ou a de Robespierre?
Existe uma ambiguidade, uma ambivalência extraordinária da imagem da

França, que é a grande força da cultura francesa no mundo. A cultura francesa
é como um albergue espanhol, onde cada viajante leva sua comida, etc. Na cul-
tura francesa, cada um leva a inquietação que quiser, na medida em que há uma
extraordinária amplitude do material cultural oferecido, desde um universo
mais reacionário, encarnado pelo século de Luís XIV, com todos os valores do
classicismo francês, até a extrema-esquerda, a partir dos ideais revolucionários
de 1789. Nesse enorme leque de valores culturais, cada país ou cultura pode
achar o que lhe interessa. No caso do Brasil, o país vai encontrar os valores
revolucionários de 1789, que inundam o país através do Positivismo e da
franco-maçonaria, que tiveram um papel essencial na constituição do Estado
brasileiro moderno, na arquitetura do Brasil moderno. A maior contribuição
da imagem revolucionária da França se deu através do Positivismo, da promo-
ção de todos os valores de ordem e progresso, de Benjamin Constant.

Mesmo assim, podemos falar da permanência dos valores do Classicismo, pelo menos literaria-
mente?

Sim, temos a presença dos valores do Classicismo francês, do Humanismo
francês dos séculos XVII e XVIII. Falo do século das Luzes, quando a França
era reputada ser o centro do mundo e da Europa, quando se dizia que a Euro-
pa era francesa. Nesse ponto, trago algumas novidades. Interrogo-me sobre o
fundo desse humanismo, sobre os valores essenciais que podem ser legados ao
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exterior e particularmente a um país como o Brasil. Nesse sentido, defino a
cultura francesa como essencialmente feminina, feita pelas mulheres francesas.
E isso nos leva ao século XII, a Alienor d’Aquitaine e a toda a história absolu-
tamente prodigiosa, ocultada hoje pelo feminismo, da mulher francesa. Uma
história que vai passar por Christine de Pisan, Joana D’Arc, Jeanne d’Albret,
Louise Labé, Diane de Poitiers, Marguerite de Navarre – e tudo isso até o sé-
culo XVI. Depois, no século XVII, torna-se incrível a presença das mulheres,
que desempenham papel preponderante principalmente – embora não apenas
– através dos salões. As mulheres dão essência à cultura francesa. Aliás, esta
não é uma ideia minha, mas de uma historiadora italiana extraordinária, que eu
adoro, chamada Benedetta Craveri.

É um lado menos conhecido, diante da influência de 1789, não?
E, justamente, o que ocorre depois de 1789 é uma tragédia para a mulher

francesa. Os direitos do homem fizeram muito mal aos direitos da mulher.
Depois da Revolução, a mulher torna-se o que as feministas francesas criticam
– são ignoradas, desprezadas. As causas disso eu não sei. Não tenho tempo, ca-
pacidade ou competência de analisar a questão, não sou um pensador da Re-
volução. Vejo apenas o resultado. E, desde o início do século XIX, a mulher
não ocupa mais o lugar político e cultural que ocupava antes. Isso é evidente,
os fatos não deixam dúvida. Os combates, aliás, do feminismo francês visam à
mulher francesa a partir do século XIX; ao se referir à situação anterior, as fe-
ministas ficam constrangidas, porque a mulher francesa de então dá o exemplo
de uma emancipação e de um prestígio inesperados para as feministas. Mas,
por outro lado, elas têm toda a razão de criticar a condição feminina francesa
posterior.

Podemos falar da cultura feminina como literária?
Sim, as mulheres estão no centro das letras francesas. A força da presença da

mulher, no coração da cultura francesa clássica e humanista, deu à literatura
francesa, às letras francesas, aos intelectuais franceses, seu verdadeiro caráter,
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seu caráter original, e sua riqueza. O que sobressai dessa herança cultural fran-
cesa é a figura do escritor, que tem na cultura francesa um lugar central. Nos
termos de historiadores notáveis, como Paul Bénichou, o escritor francês, ao
longo dos dois séculos precedentes ao das Luzes, pouco a pouco beneficia-se
de um prestígio excepcional, que não se encontra em nenhuma outra cultura. É
um fenômeno que analisei. Não há nada parecido na Inglaterra, na Alemanha,
na Rússia, na Itália – onde há algo nesse sentido, mas não é como na França.
Trata-se de um fenômeno puramente francês, da cultura francesa, de ter feito
do escritor, do pensador, do intelectual uma figura central da sociedade. Isso
culmina com Voltaire, o conselheiro de todos os príncipes da Europa no seu
tempo. O escritor quase sagrado e divinizado, consagrado, é o resultado dessa
evolução cultural, que começou com a ascensão da imagem da mulher na Fran-
ça. Foi este conjunto de valores que o Brasil desejou imitar. E constatamos, de
fato, que, muito cedo na História do século XIX no Brasil, o escritor adquire
esta dimensão totalmente excepcional. O Brasil quis imitar, reproduzir, se
inspirar nesse sistema de valores.

Mas como, de fato, a mulher contribui para esse status do escritor?
Vou citar um exemplo rápido. Alienor d’Aquitaine, no século XII, que, por

si, produz uma revolução nos hábitos franceses, algo totalmente inacreditável.
Depois de ter sido, sucessivamente, a mulher do rei da França e depois do rei da
Inglaterra – o que já é algo extraordinário –, ela se retirou para suas terras, em
Poitiers, que herdou de seu pai, Guillaume d’Aquitaine, que tinha sido um gran-
de poeta. Era o maior reino da França na época. Nele, Alienor d’Aquitaine criou
o fenômeno da corte, que antes dela era um ponto de encontro de senhores guer-
reiros ou caçadores, que bebiam, tinham prostitutas à sua volta, etc. Eram reu-
niões seja de estratégia política, militar, guerreira, seja de caçadores, sempre em
torno da bebida. Alienor d’Aquitaine é a primeira a impor uma corte de poetas,
músicos, pintores, tapeceiros, malabaristas. Eram artistas vindos de todos os
cantos da Europa. Pela primeira vez, temos uma corte que não era de guerreiros
ou caçadores, mas refinada, onde se cultivam as artes e as letras. Depois dela,
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suas filhas, uma que se casa com o duque da Bretanha e a outra com duque de
Champanha, criam cortes desse tipo. O fenômeno se expande para toda a França
e depois pela Europa. Inicia-se a era da courtoisie, um período culturalmente fun-
damental na França. É um exemplo para mostrar como a mulher se encontra na
origem dessa cultura que vai ser posicionada no centro político do Estado.

Junto começa a valorização do escritor...
Sim, começa de maneira muito simbólica com Alienor d’Aquitaine. Mais

tarde, teremos os grandes salões literários, todos com mulheres à frente, nos
séculos XVII e XVIII. Nunca homem algum esteve à frente de um salão, o
centro da vida intelectual na França no período. Temos o salão de Madame de
Rambouillet, e de muitas outras grandes figuras, como Madame de Sévigné,
de La Fayette, de Pompadour, etc, até Maria Antonieta, a última. É este
modelo que exerce sua maior e permanente atração no Brasil.

Mas o que fica é a valorização do escritor, inclusive para o Brasil. Há algum reflexo, ainda hoje,
do papel dessa presença das mulheres?

O que exerce a mais profunda influência no Brasil, desde a época de D. Pe-
dro II, é a imagem do escritor, do intelectual valorizado na sociedade. A ima-
gem da mulher francesa vai se perpetuar de muitas maneiras. Por exemplo, o
comércio de luxo, da moda. Muitos países se perguntam como a França pode
ainda estar em primeiro plano na moda, mas tudo isso é uma antiga herança da
realeza da mulher francesa. Outro dado surpreendente refere-se ao estudo da
língua francesa no Brasil. Sabemos que o estudo do francês está em declínio
constante, há pelo menos 20 anos ou mais, mas isso não impede que as Alian-
ças Francesas funcionem realmente bem no Brasil. E qual é o público das
Alianças Francesas? As mulheres, que correspondem a 80% dos alunos no
país. No mundo inteiro, as mulheres são maioria nos cursos de francês. O que
faz a força atual da língua francesa, quando tudo faz pensar que ela não tem fu-
turo? O público. Se, no mundo inteiro, os homens de negócios, burgueses, fa-
lam inglês, suas mulheres sonham em francês. E isso é muito forte no Brasil.
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E literariamente, no Brasil, como vê a influência desse Classicismo?
Não vejo tanto. Escrevi um artigo para mostrar a influência francesa na

obra de Machado de Assis. E não é decisivo, não é uma demonstração muito
convincente. A herança francesa, infelizmente, não consigo formulá-lo melhor
a não ser como uma herança de humanismo, em que os valores literários, filo-
sóficos, artísticos são situados no centro essencial da vida do país. Basta ver a
que ponto os escritores brasileiros gozam de um prestígio incrível na socieda-
de. Já nos EUA, o prestígio é diluído em torno de grandes figuras capitalistas.

A Academia Francesa é uma herança também do Classicismo...
Sim e, para responder à pergunta lançada pelo título do meu artigo, é claro

que é Versalhes que predomina na presença da cultura da França no Brasil.

E na França também há essa influência cultural, já que politicamente a Bastilha é sem dúvida
vitoriosa?

Eu acho, mas é uma pergunta difícil. É verdade que o escritor na França
continua a exercer certa realeza, mas bem menos que no Brasil.

O senhor acredita?
Sim, a referência literária é muito prestigiosa no Brasil.

O senhor é íntimo da obra de muitos autores brasileiros, que traduziu para o francês. Acredita
que os brasileiros deveriam ser mais publicados na França?

Podemos lamentar que não são suficientemente traduzidos. Mas muitos
brasileiros já foram publicados na França e o fato é que não atingem o grande
público. Mas esses livros existem. Os escritores brasileiros, além de Paulo Co-
elho, que tiveram presença no mercado francês são poucos. Chico Buarque,
por exemplo, vende bem, fala-se do livro, mas não é um sucesso extraordiná-
rio. E eu adoraria traduzir os primeiros textos de Chico, como a peça “Roda
Viva”. A última grande revelação de um brasileiro na França eu acho que foi
João Ubaldo Ribeiro. Minha impressão é que a literatura brasileira, pelo me-
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nos nos últimos 50 anos, tornou-se muito elitista, intelectualizada. E isso não
corresponde a uma expectativa do público francês vindo do Brasil, que aprecia
mais Jorge Amado.

Hoje em dia, o brasileiro, em geral, sente muita dificuldade de se informar sobre a boa literatura
francesa contemporânea, uma literatura de passado tão rico. Por que será?

Há diversas explicações para isso. Claro, a cultura brasileira está mais angli-
cizada. Mas há o fato de que a literatura francesa, nos últimos 20 anos, não
tem sido muito brilhante. Não temos mais muitos grandes autores. Quem to-
mou o lugar dos escritores e dos romancistas franceses no Brasil foram os inte-
lectuais, as ciências humanas, com Edgar Morin, Jean Baudrillard, Bourdieu,
com todos os sociólogos, antropólogos franceses, historiadores, que têm uma
verdadeira audiência no Brasil – mas, em geral, são intelectuais que obtêm re-
percussão antes nos EUA. O Brasil continua atento à cultura francesa, mas não
à literária. Em parte porque esta talvez esteja em declínio. Há alguns grandes
autores, que não são conhecidos no Brasil. Eu penso em alguns dramaturgos
franceses, como Jean-Claude Grumberg. Mas, em geral, assistimos a um
declínio da literatura francesa. Depois de cinco séculos com tantos grandes
autores, a França tem direito de descansar um pouco.

Escritores de língua francesa de fora da França têm obtido bastante destaque...
Sim, da África, da América Central, do Oriente Médio, muitos árabes, liba-

neses, egípcios. Alguns são muito bons. É possível que a criação literária em
língua francesa hoje esteja sobretudo ativa na periferia, na francofonia. Talvez
tenha ocorrido um sufocamento produzido por um hiperintelectualismo nii-
lista na cultura francesa, do surrealismo ao nouveau roman – embora não tenha
sido o caso do existencialismo. Enfim, em todo caso, acredito muito nesse au-
tossufocamento. Mas, pensando bem, também temos coisas novas. Há um fe-
nômeno novo nas letras francesas, muito interessante, que é a renovação do
que chamo de literatura panfletária. É algo recente, com autores satíricos, ex-
tremamente críticos da sociedade contemporânea. Pessoas que, ao mesmo
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tempo, são admiráveis prosadores. Por exemplo, Philippe Muray, que infeliz-
mente acaba de morrer de câncer do pulmão, depois de ter publicado um livro
com o título “Eu fumo, por que você não?” (escrito com outros autores). É uma cri-
tica social sem compromisso político, um panfleto apolítico. Muray publicou
crônicas por duas décadas em jornais ou revistas de direita ou de esquerda. Há
muitos outros autores hoje nessa linha. É um renascimento surpreendente do
panfleto, fenômeno que me dá muita alegria. Temos a impressão de que há
consciências que acordam um pouco em toda a França e revelam verdadeiros
talentos de escrita. Mas Muray é dificilmente traduzível. Há livros dele que
poderiam funcionar no Brasil, mas é um problema da sociedade modernizada,
tal como vivida na França – não é muito exportável, é um produto de consumo
francês e europeu.
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Ao Erasmo, cartas
amputadas de Alencar

Gilberto Araújo

Se conhecemos o Alencar romancista, o Alencar prosador e orador é muito pouco
conhecido.

BRITO BROCA, Românticos, Pré-românticos, Ultra-românticos

Não há do que se discordar da afirmação de Brito Broca em
epígrafe. No entanto, a ela emprestaríamos entonação mais

incisiva: se pouco conhecemos o Alencar romancista, o Alencar pro-
sador e orador é muito pouco conhecido. De fato, José de Alencar
parece autor mais citado que lido. E “citado” talvez ainda seja exces-
sivo, pois a crítica, negligenciando muitos títulos, detém-se, com
maior frequência, em apenas algumas vertentes da obra alencariana:
a histórica, com O Guarani (1857), a urbana, com os perfis de mu-
lher Lucíola (1862), Diva (1864) e Senhora (1875) e a indianista, com
Iracema (1865). Tanto é assim que, por exemplo, a maioria dos leito-
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res possivelmente não atribuiria a frase seguinte, algo realista, ao romântico cea-
rense: “Limitou-se o trabalho ao estudo consciencioso da atualidade. Dos fa-
tos ressalta a verdade” (ALENCAR, 1866a: 1). A declaração integra, porém, a
“Advertência” às Cartas Políticas destinadas por Alencar, sob a pena de Erasmo,
ao Imperador D. Pedro II. Como se vê, a ênfase crítica em Alencar, romancista
imaginativo, obscureceu Erasmo, polemista “consciencioso da atualidade”1.

Entretanto, ao contrário do silêncio hoje dominante, as chamadas Cartas de
Erasmo provocaram “acalorada celeuma” (MENEZES, 1977: 221) na época de
publicação, sendo efusivamente disputadas pelo público: “à parada do vende-
dor muitas outras mãos ávidas procuravam adquirir o libelo” (Id., ibid.: 218).
Embora, a rigor, o gênero utilizado por Erasmo não fosse o libelo, forma mais
combativa, o emprego impreciso da palavra (por Afrânio Peixoto, transcrito
por Raimundo de Menezes em José de Alencar: Literato e Político) denuncia que o
suporte de divulgação das Cartas não era o jornal, mas provavelmente o opús-
culo ou a plaquete, folhetos de ampla circulação no Brasil Império.

A essa hipótese parecem favorecer mais duas pistas: uma, biográfica; outra, ti-
pográfica. A primeira, o fato de Alencar “não [ter] então jornal e [estar] tolhido
pelo exercício do cargo de consultor jurídico do Ministério da Justiça”
(MAGALHÃES JÚNIOR, 1971: 173), encaminha a segunda: custear a edição da
própria obra, recorrendo a um pseudônimo, Erasmo, e a uma tipografia, a carioca
Typographia de Cândido Augusto de Mello, localizada na Rua do Sabão, 130. A
falsa folha de rosto das Cartas, por meio da inscrição “Vende-se nas principais li-
vrarias”, patenteia a formatação livresca das correspondências2.
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1 Ocorreu também de a crítica acusar Erasmo de abusiva impregnação alencariana: “Mas estas cartas
[de Erasmo] traziam um vício de origem, o mesmo que notamos nos artigos do Diário do Rio. J. de
Alencar, espírito poético, privado de instrumento de análise, aprimorado só na ideologia francesa e
apaixonada, sem o sentimento da força individual da raça cujas ideias procurava apropriar, estava
muito longe de poder acertar com a verdadeira interpretação dos fatos, a verdadeira causa dos males
que minavam o progresso do país” (ARARIPE JÚNIOR, 1882: 127-8).
2 A inferência encontra respaldo também na mais recente biografia de José de Alencar, assinada por
Lira Neto: “O mistério deixou muita gente intrigada. Em 17 de novembro, começou a circular pelas
ruas do Rio de Janeiro, de mão em mão, um panfleto de oito páginas intitulado Cartas Políticas. Era
dirigido diretamente ao imperador e assinado com o pseudônimo de Erasmo” (NETO, 2006: 247).



A primeira epístola data de 17 de novembro de 1865. A ela seguiram mais
nove cartas assim distribuídas:

Número da carta Data assinada Número de páginas

I 17 de novembro de 1865 6

II 25 de novembro de1865 8

III 3 de dezembro de 1865 8

IV 9 de dezembro de 1865 8

V 20 de dezembro de 1865 8

VI 25 de dezembro de 1865 8

VII 31 de dezembro de 1865 8

VIII 7 de janeiro de 1866 12

IX 16 de janeiro de 1866 8

X 24 de janeiro de 1866 8

Conquanto não possamos aferir a periodicidade de divulgação das Cartas,
uma vez que as datas indicadas acima referem-se mais acertadamente à escrita
que à publicação dos textos, asseveramos que Alencar não cumpriu à risca o
prometido na folha de rosto à Carta I: “Publica-se às quintas-feiras: cada carta
conterá pelo menos 8 páginas”. Apesar de a maioria contemplar o número de
páginas anunciado, a primeira e a oitava cartas infringem a promessa: para me-
nos e para mais, respectivamente. A oscilação funciona como um sismógrafo
do terremoto erasmiano: o vale (Carta I) parece indiciar uma pena que ainda
tateia o público, então desconhecedor da verdadeira identidade de Erasmo; a
crista (Carta VIII), o aumento da ebulição gerada pelas Cartas, quando os lei-
tores, já cientes de quem o pseudônimo acobertava, reagem mais assiduamente
às epístolas.

A efervescência desse período também se evidencia pela publicação de Ao
Redator do Diário, opúsculo de Erasmo datado de 12 de janeiro de 1866, inter-
mediário, portanto, entre as Cartas VIII e IX. O texto, de oito páginas, teve
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como mote o posicionamento satisfatório do redator do Diário do Rio de Janeiro:
“Sua folha, sempre lida com prazer, trouxe-me, há dias, grande satisfação”,
declara Alencar. Não queremos, porém, com isso dizer que não houvesse re-
ações importantes às Cartas em momentos anteriores. Prova disso é a Resposta
à Primeira Carta Política de Erasmo a S.M. o Imperador, de Scaliger, pseudônimo de
Eduardo de Sá Pereira. O folheto é normalmente apontado como emblema da
repercussão gerada por Erasmo. A despeito de sua importância, a Resposta de
Scaliger, pelo que temos notícia, ainda não logrou reedição3. Dessa forma, a
metade do mês de janeiro de 1866 assinala o provável ponto alto, mas não ex-
clusivo, do sucesso de Erasmo.

Corrobora-se o êxito crescente de Alencar pela reunião, também em janei-
ro de 1866, das dez cartas de Erasmo em livro: Ao Imperador, Cartas, nova-
mente editado pela Typographia de Candido Augusto de Mello 4. Não obs-
tante a folha de rosto informe tratar-se da segunda edição, o volume consti-
tui, na verdade, a primeira publicação em livro, visto que anteriormente as
cartas circulavam em opúsculos in separato. A importância desta segunda edi-
ção, chamemo-la assim, consiste na inclusão da “Advertência”, de um
“Argumento” sumarizador e da epístola Ao Redator do Diário. Naquela, datada
de janeiro de 1866, o escritor cearense confirma a popularidade de Erasmo
(“A tentativa foi bem decidida. O favor público a acompanhou e deu-lhe
forças e estímulos, para progredir” (ALENCAR, 1866a: 1) e promete novas
aparições do pseudônimo: “Continuando a benevolência dos leitores a alen-
tar a empresa, ela se abalançará a esses novos cometimentos” (Id., Ibid.). Além
disso, justifica a anexação de Ao Redator do Diário a Ao Imperador, Cartas: “No
fim publica-se em nota a carta dirigida a redação do Diário; pela conexão que
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3 Além da Resposta à Primeira Carta de Erasmo a S.M. o Imperador (1865), Scaliger publicou, no ano
seguinte, a Resposta de Scaliger à Segunda Carta de Erasmo a S.M. o Imperador, ambas editadas pela Typ. de
Pinheiro & Comp.
4 Em Alencar 100 Anos Depois, homenagem da Academia Cearense de Letras feita ao escritor, registra-se
uma segunda edição de Ao Imperador, Cartas publicada em 1865, em Paris. Não localizamos, todavia,
nenhum dado que comprove essa informação.



tem com o assunto aqui tratado. Nela se acha como em relevo breve o pensa-
mento desta série” (1866a: 1).

As Cartas, ainda em 1866, ganhariam uma terceira edição. Somente agora
elas se tornam, no frontispício, Políticas, sendo também a primeira edição a tra-
zer à capa o nome de Erasmo, até então restrito à assinatura no fim de cada epís-
tola. Interessante observar que, à gradual repercussão das Cartas de Erasmo, o re-
alce editorial parece deslocar-se do destinatário para o remetente: se nas duas
primeiras edições, o destaque da folha de rosto estava em “Ao Imperador”,
nesta última, “Erasmo” não só emerge na capa, como também concorre, mais
niveladamente, com o tamanho da fonte reservado “Ao Imperador”. Não bas-
tasse ser a versão definitiva de Ao Imperador, Cartas Políticas de Erasmo, a terceira
edição detém a peculiaridade de ter ficado aos cuidados da Typographia de
Pinheiro & Comp., que editaria as demais cartas de Erasmo. Aliás, a localiza-
ção da nova casa editorial indicia a reputação ascendente do polemista: pas-
sou-se da Rua do Sabão, onde se situava a Typographia de Candido Augusto
de Mello, à Rua Sete de Setembro, paralela à do Ouvidor, núcleo intelectual
do Rio de Janeiro oitocentista.

Segundo Raimundo de Menezes, “de fins de junho até começos de agosto,
Erasmo lança outras Cartas Políticas, desta vez endereçadas Ao Povo, como outrora se
dirigira ao Imperador” (MENEZES, 1977: 222). Podemos assegurar a pertinência
das informações fornecidas pelo biógrafo de Alencar, salvo a datação das cartas,
pois somente a nona e última aparece datada de 6 de agosto de 1866; as outras
contêm apenas a assinatura do pseudônimo. A data de aparição de Ao Povo, Cartas
Políticas de Erasmo não é, além disso, consenso entre os biógrafos do escritor; Luís
Viana Filho, por exemplo, situa os textos em tempo anterior ao indicado por Rai-
mundo de Menezes: “no início de Junho, [Erasmo] voltou ao combate, dirigin-
do-se ao Povo” (1981: 162). Da terceira edição de Ao Imperador, Cartas Políticas de
Erasmo permanecem dois aspectos na compilação Ao Povo: Erasmo no frontispício,
onde também aporta o adjetivo Políticas qualificando as epístolas.

Entre a folha de rosto e a primeira missiva, somos informados de que Ao
Povo, Cartas Políticas de Erasmo
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“São publicadas regularmente nas terças-feiras.
Cada carta conterá nunca menos de oito páginas.
As pessoas que as desejem receber em suas casas terão a bondade de dei-

xar seus nomes em qualquer livraria.
Não se aceitam assinaturas.

O Editor”

Em relação a Ao Imperador, em Ao Povo, garantiu-se com mais firmeza o limite
de páginas, passando de “pelo menos” a “nunca menos” de oito páginas, bali-
za desobedecida por Alencar somente na Carta I, de seis páginas. Acresce que
as epístolas, anteriormente publicadas “às quintas-feiras”, têm agora a regula-
ridade de circulação afiançada pelo advérbio “regularmente”. Antes elas eram
vendidas nas “principais livrarias”; com a notoriedade progressiva de Erasmo,
já podem ser encontradas em “qualquer livraria”.

A ressalva destacada pelo Editor também merece atenção: “Não se aceitam
assinaturas”. O veto incide sobre uma maneira bastante comum de editar li-
vros no século XIX: a subscrição, por meio da qual “os interessados em adqui-
rir a obra assinavam a lista e efetuavam o pagamento de seu exemplar. Quando
o número de subscritores igualava o de exemplares projetados para a edição, a
obra entrava no prelo” (MACHADO, 2001: 70). A subscrição não descartava,
portanto, a possibilidade de o livro não chegar ao prelo. Assim, a restrição do
Editor denuncia a imprescindibilidade da publicação; afinal, assinatura tão vi-
rulenta quanto a de Erasmo não poderia aguardar a cota mínina de assinantes
para sair dos originais. Como a impressão é certa (e lucrativa), basta “deixar
seus nomes em qualquer livraria”, apenas para que a Typ. de Pinheiro &
Comp. disponha de tempo suficiente para prensar as altas tiragens. Ressalte-
mos ainda que, diferentemente de Ao Imperador, Cartas, em que a informação
“publica-se às quintas-feiras” era anônima, a nota é, em Ao Povo, assinada pelo
Editor, com maiúscula. Com o renome conquistado por Erasmo (alavancado
pelo nome de Alencar), impôs-se a necessidade de um mediador comercial: O
Editor, que obviamente conhecia a rentabilidade das discussões suscitadas pe-
las Cartas. Não esqueçamos que a Typ. Pinheiro & Comp. publica, no ano an-
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terior, a Resposta à Primeira Carta de Erasmo a S.M. o Imperador e, em 1866, a Resposta
de Scaliger à Segunda Carta de Erasmo a S.M. o Imperador, agregando, na mesma casa
editorial, os antípodas do debate político da Corte.

A despeito de Ao Imperador, Cartas Políticas de Erasmo terminar com a inscrição
“Fim”, sugerindo calar-se ali a musa inflamada, Erasmo publicou as epístolas
Ao Povo, cujo final contém “Fim da 2.a série”, o que aponta a continuidade en-
tre as cartas. Como D. Pedro II “parecia permanecer surdo à voz de Erasmo”
(VIANA FILHO, 1981: 161), o polemista, no esforço de fixar os desvios da
atualidade, deslocou, temporariamente, o interlocutor para o povo.

Todavia, no ano seguinte, o destinatário volta a ser o Imperador, nas Ao
Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo. Apesar de a data da primeira carta não
informar o ano, tudo indica que ela tenha sido escrita em 1867, pela afinidade
formal e temática com as outras epístolas, todas de 1867. A estrutura das No-
vas Cartas é mais complexa que a das Cartas de 1865-6, principalmente em de-
corrência da segmentação interna e da disposição dos textos:

Ordem
de cartas Subdivisões Tema Data

Número
de páginas

Primeira I (não numerada) – VI Sobre a
emancipação

24 de junho 8

Segunda I (não numerada) – V Sobre a
emancipação

15 de julho de
1867

12

Terceira VI – IX Sobre a
emancipação

20 de julho de
1867

12

Quarta X (não numerada) – XII Sobre o donativo
imperial

26 de julho de
1867

12

Quinta – Sobre a guerra 20 de setembro
de 1867

8

Sexta – – 23 de setembro
de 1867

8

Última I – VI 15 de março de
1868

22
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Conforme sucedera em Ao Imperador e Ao Povo, as Novas Cartas de 1867 igual-
mente saíram em folhetos separados, só posteriormente coligidos em livro.
Desta vez, porém, não obstante o editor ser da Typ. Pinheiro & Comp., não se
firmou compromisso a respeito da frequência de publicação das epístolas. A
sequencialidade de Ao Imperador, Cartas foi, assim, cortada pela insularidade das
Novas Cartas, segregadas em focos de produção espaçados: junho-julho, setem-
bro e março. A publicação capsular dos textos faz paralelo com a variação, de
larga amplitude, do número de páginas.

Ironicamente, a carta mais longa, a Última, é, a menos conhecida. Examine-
mos a descrição de Raimundo de Menezes (similar à de Luís Viana Filho) das
Novas Cartas Políticas de Erasmo, na clássica biografia José de Alencar; Literato e Político:
“escreve meia dúzia delas, todas em sua maioria sobre o tema: a emancipação, res-
pectivamente a 15, a 20 e a 26 de julho, e a 20 e 23 de setembro (que são as duas
últimas). Versam sobre o donativo imperial e a guerra” (MENEZES, 1977:
223)5. A quantificação registrada pelo autor é reproduzida pela maioria dos es-
tudiosos: seis epístolas, em vez de sete, sendo a Última Carta a reiteradamente
esquecida. Múcio Leão, por exemplo, em José de Alencar: Ensaio biobibliográfico, men-
ciona: “Ao Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo. Rio de Janeiro – 60p.” (LEÃO,
1955: 43). Se, todavia, o leitor se dispuser a somar o total de páginas da obra,
verificará que faltam vinte e duas (as últimas...) à conta do biógrafo. No Catá-
logo da Exposição de História do Brasil (1881), organizado por Ramiz Galvão, não
há menção detalhada às Novas Cartas. Na Obra Completa de José de Alencar, edi-
tada pela Aguilar em 1960, as Novas Cartas não foram enfeixadas, sequer no
Volume IV, dedicado, dentre outros gêneros, aos escritos políticos do escritor.
No acervo da Biblioteca Nacional, um dos mais respeitados do país, encon-
tram-se apenas as quatro primeiras cartas. Por que terão sido tão vilipendiadas as
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5 Curiosamente, o mesmo autor, no Dicionário Literário Brasileiro, informa que “no período de
17 de novembro de 1865 a 24 de novembro de 1866, [Alencar] compôs a primeira série das
epístolas de Erasmo, a que se seguiram Novas Cartas Políticas, entre 24 de junho de 1867 e 15 de
março de 1868” (MENEZES, 1969: 32). Como se vê, ao registrar a última data, o autor inclui,
implicitamente, a Última Carta.



Novas Cartas Políticas de Erasmo? Uma possível resposta está no próprio texto de
Raimundo de Menezes: “todas em sua maioria sobre o tema: a emancipação”.

De fato, as Novas Cartas estão acorrentadas tematicamente pela escravidão.
Na argumentação nelas desenvolvida, Alencar endossa o coro das opiniões
desfavoráveis à libertação imediata dos escravos no Brasil, alegando ser a escra-
vidão etapa indispensável à evolução histórica nacional; abolir precipitada-
mente a escravidão agravaria a crise do país. O silêncio perpetuado sobre as
Novas Cartas, consiste, parece, numa manobra histórica para alijar José de Alen-
car de um atributo crescentemente censurado pela posteridade: escravista. Se-
questrar as Novas Cartas, portanto, libertaria a priori o patrono da literatura na-
cional de uma futura condenação.

O conteúdo das epístolas, quando não raptado, foi, por vezes, driblado pe-
los biógrafos de Alencar, ocupados em recortar ou parafrasear as Novas Cartas,
menos para apresentá-las do que para justificá-las à luz do tempo do autor.
Bastante eloquentes nesse sentido são as palavras de Arthur Motta em José de
Alencar (o escritor e o político) – Sua Vida e Sua Obra: “nem eram compatíveis com o
espírito superior do político brasileiro as ideias de um escravocrata” (MOTTA,
1921: 188). Embora seja um dos poucos a referir a existência de sete, e não
seis Novas Cartas Políticas de Erasmo, e isso em 1921, sem escamotear o conteúdo
delas, o biógrafo empenha-se em dignificar as “ideias escravocratas” de José de
Alencar, destacando-lhes a lucidez ponderativa: “José de Alencar tentou pro-
var a impossibilidade do extermínio da praga que nos infestava, analisando as
consequências econômicas e financeiras que adviriam para o país, e estudando
a sorte da raça oprimida perante a liberdade súbita” (Id, ibid.: 1921: 188). Curio-
samente, Arthur Motta dedica, com louvores, a biografia ao filho da entida-
de biografada: Mário de Alencar, que, no ano seguinte, publica a antologia José
de Alencar, pela Livraria Garnier, na Coleção Áurea – Páginas Escolhidas dos Maiores
Escritores...

Na introdução à coletânea, Mário de Alencar afirma ser “inútil hostilizar a
memória do escritor”, uma vez que “ficava-lhe a obra para o julgamento dos
séculos” (ALENCAR, 1922: XIV). A obra fica, mas o que fica na obra? Para sa-
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ber, recorremos à bibliografia de José de Alencar estampada no mesmo livro.
A seção, bem fornida de detalhes, como o número de páginas das obras, as di-
ferentes edições e as tipografias / editoras que as publicaram, espraia-se por
três páginas e meia (XVII-XX). Entretanto, à revelia da minúcia geral, depara-
mo-nos, na página XVIII, com o seguinte: “1866 – CARTAS DE ERASMO – 1.a,
2.a e 3.a ed”. Para pouparmos o leitor de comentários mais extensos, limita-
mo-nos a transcrever outro item impresso na mesma página: “1865 – IRACEMA

– Typ. Vianna; B.L. Garnier: 1870, 1875, 1878, 1894, 1895, 1910 (foi tradu-
zida para Inglês por Isabel Burton, London, 1886; e por Norman Biddell,
1921; e para Alemão, em verso, por Von Düring, Hamburg, 1898)”.

A patente economia descritiva de Mário de Alencar na entrada de Cartas de
Erasmo (provavelmente esforçado em salvaguardar o pai das primeiras flechas
modernistas) abre caminho para outras penhoras de Ao Imperador, Novas Cartas
Políticas de Erasmo. Em 1929, por exemplo, Oswaldo Orico traz à lume A Vida de
José de Alencar, livro em que se apresentam estas informações: “Cartas de Erasmo:
“1.a, 2.a e 3.a edições (1865 a 1866)” (ORICO, 1929: 213). Nota-se, desse
modo, que diluir as diferentes epístolas no título genérico Cartas de Erasmo, sem
datá-las ou datando-as vagamente, foi estratégia recorrente da crítica. A neu-
tralização de textos distintos no rótulo Cartas de Erasmo constitui mais uma ci-
rurgia melindrosa para amputar do “espírito superior” de Alencar, “dominado
pela imaginação, pelo sentimento e pela fantasia” (1922: VIII), as “ideias es-
cravocratas”. Não é gratuita, portanto, a amostragem das Cartas de Erasmo na
Coleção Áurea: escolheu-se da Carta X de Ao Imperador, Cartas um trecho iniciado
por “A honra é sempre a melhor política” (ALENCAR, 1922: 267), citação
de Washington via José de Alencar.

As Novas Cartas são ainda rodeadas de mais enigmas. Um: a maioria dos
exemplares (para não arriscarmos “a totalidade”) não contém folha de rosto.
Outro: a Última Carta, distanciada seis meses da Sexta, apresenta um post-
scriptum intrigante: “Motivos imperiosos retardaram a publicação desta carta”.
“Motivos” é substantivo de semântica vaga; o adjetivo é dono de radical cap-
cioso para um texto dedicado Ao Imperador...
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Quebrou-se, em 2009, por iniciativa da Academia Brasileira de Letras, o
quase ineditismo da Última Carta, o qual, aliás, justificaria chamá-la efetiva-
mente de uma Nova Carta. Dizemos “quase ineditismo”, pois houve empre-
endimentos anteriores para (re)por as Novas Cartas em circulação, inclusive a
Última. Em 1996, nos Cadernos de História Social (Campinas, n.o 3, p. 69-95),
Sílvia Cristina Martins de Souza anexou ao artigo “Um panfletista pouco co-
nhecido do império” às segunda, terceira e quarta epístolas. Hebe Cristina da
Silva, em dissertação de mestrado defendida em 2004 na Unicamp, transcre-
veu as quatro primeiras correspondências; a autora informa que “a edição por
[ela] encontrada na Biblioteca Nacional contém apenas quatro cartas, datadas
respectivamente de 24 de junho, 15, 20 e 26 de julho de 1867” (SILVA,
2004: 34). A investida de maior alcance até então foi a de Tâmis Parron, que,
em 2008, compilou em edição bem cuidada as Cartas a Favor da Escravidão, abar-
cando todas as Novas Cartas de Alencar; da Última, contudo, o autor reprodu-
ziu apenas o epílogo, uma vez que seu recorte centrava-se no Alencar escravis-
ta. Dessa forma, a Academia Brasileira de Letras foi a pioneira em reeditar inte-
gralmente Ao Imperador, Novas Cartas Políticas de Erasmo.

Existem mais duas epístolas de Erasmo: Ao Visconde de Itaboraí: Carta de Eras-
mo sobre a Crise Financeira e Ao Marquês de Olinda. Naquele, o pseudônimo apare-
ce no frontispício; nesta, a irreverência contida no nome, agora ausente,
transfere-se para a epígrafe: “Accinge, sicut vir, lumbos tuos; / interrogabo te, responde
mihi”6 [Cinge, como um valente, os teus rins, / vou te interrogar e tu me ins-
truirás]. Ao contrário das demais Cartas de Erasmo, parcial ou integralmente
datadas, destas últimas só temos notícia do ano de publicação: 1866. Rai-
mundo de Menezes situa Ao Visconde de Itaboraí entre Ao Imperador, Cartas e Ao
Povo, portanto entre janeiro e agosto de 1866. Segundo o mesmo biógrafo,
depois de Ao Visconde de Itaboraí, “animado pelo êxito sem igual que as suas tão
bravas Cartas vêm despertando na opinião pública, principalmente pela in-
trepidez com que enfrenta o descalabro em que se afunda a nação, escreve
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uma outra Ao Marquês de Olinda” (1977: 222), também pela Typ. de Pinheiro
& Comp. Luís Viana Filho localiza imprecisamente Ao Marquês de Olinda “al-
guns meses” (VIANA FILHO, 1981: 161) depois de Ao Imperador, Cartas.
Lira Neto é ainda mais vago: “logo depois de fazer circular as Cartas de Eras-
mo, José de Alencar publicou, com o próprio nome [sic], também em forma
de folhetos, duas cartas abertas a dois figurões da política nacional: o Vis-
conde de Itaboraí e o Marquês de Olinda” (NETO, 2006: 250-1). Na edi-
ção da José Aguilar, que parece privilegiar a disposição cronológica dos tex-
tos, Ao Visconde de Itaboraí e Ao Marquês de Olinda aparecem, nessa ordem, entre
Ao Imperador e Ao Povo, Cartas Políticas de Erasmo, confirmando ser a edição pos-
sivelmente impressa no primeiro semestre de 1866.

Das Cartas de Erasmo, as correspondências ao Visconde de Itaboraí e ao Mar-
quês de Olinda são as únicas em cuja folha de rosto não está gravado o Nemini
cedo [A ninguém cedo], marca da resistência de Erasmo e, por extensão, de José
de Alencar, que não cedia ao medalhão Gonçalves de Magalhães, nem ao pin-
gente Franklin Távora, nem ao instruído Joaquim Nabuco, tampouco sequer
ao número de páginas combinado com o editor! No entanto, conforme anun-
ciava a epígrafe, se a crítica eventualmente examinou as polêmicas de Alencar,
Erasmo, amputado, ainda está na fila de espera.
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Guimarães Rosa



De Lalinha a Leandra:
Lala em travessia

João Pedro Fagerlande

E a vida inteira parecia ser assim, apenas assim, não mais que assim: um seguido
despertar, de concêntricos sonhos – de um sonho, de dentro de outro sonho, de
dentro de outro sonho... Até a um fim?

GUIMARÃES ROSA, Corpo de Baile

� Introdução

Nossa busca neste ensaio é acompanhar os passos da personagem
Lala ao longo da novela “Buriti”, publicada por Guimarães Rosa no
volume Corpo de Baile em 1956.

Importantes estudos foram elaborados sobre o texto, porém ne-
nhum teve como objetivo analisar especificamente a trajetória de
Lala. Nosso intuito, portanto, é acrescentar à bibliografia crítica so-
bre o “Buriti” um estudo mais detalhado sobre esta personagem, que
nos parece de suma importância para a narrativa.
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Sabemos que grandes protagonistas rosianos são caracterizados por uma
travessia, que se realiza tanto em termos espaciais como existenciais, dimensões
que se coadunam no universo mitopoético de Rosa. Podemos citar o exemplo
primeiro que é Riobaldo, “personagem que não se fixa num só caminho e que,
em seu permanente fluir, toma o rio por modelo” (MACHADO, 1976, p. 60).
Desde seu nome – que se transmuda ao longo do romance nas diferentes alcu-
nhas assumidas/recebidas, como Professor, Tatarana e Urutú-Branco –, o
protagonista de Grande Sertão: Veredas pode ser considerado como representação
do devir, como homem que, integrado à terra, se enraíza ao princípio de muta-
bilidade característico da natureza.

Outro importante personagem em travessia é Augusto Matraga, de Sagarana.
Se, no início, ele se configura como arrogante e indiferente aos sentimentos hu-
manos, a reviravolta da trama – em que ele perde a família, os bens e a guarda de-
fensiva dos bate-paus – o fará arrepender-se de seus atos anteriores, implicando
em sua conversão existencial (SOUZA, 2008). Após a descida aos infernos, Ma-
traga passa a trabalhar na roça e a se dedicar fervorosamente às rezas, até decidir
viajar conduzido por um burrinho. Atravessando o sertão, o protagonista acaba
morrendo (e matando) numa peleja para defender uma pobre família que consi-
dera injustiçada – o ápice na transformação radical de seu caráter.

Percebemos travessia não apenas nos personagens de Guimarães, mas tam-
bém – e principalmente – na linguagem através da qual ganham vida. Isomór-
fica, a narrativa realiza uma incessante peregrinação estilística, explorando um
vasto território de recursos literários. Conforme aponta Ronaldes de Mello e
Souza sobre “A hora e vez de Augusto Matraga”:

“No intuito de corresponder aos vários estilos do sertão multiforme, o
narrador rosiano recorre à politropia estilística, que consiste na mobilidade
metamórfica do discurso correspondente ao caráter mutável das coisas ser-
tanejas”. (SOUZA, 2008 p. 111)

Ressaltemos que a travessia rosiana não se trata de um caminho linear, em
que o objetivo se esgota na chegada a um determinado ponto fixo. O que está
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em jogo é a tessitura do(s) caminho(s), num processo multilinear em que os
planos narrativos se entrecruzam, resultando numa espécie de percurso em
arabesco. Assim, o ponto de destino não suplanta o de origem; pelo contrário,
é por ele complementado numa trajetória emaranhadamente cíclica, como su-
gere o símbolo do infinito ao término de Grande Sertão.

Voltando ao “Buriti”, consideramos Lala como a personagem que realiza a
maior metamorfose na novela. Se no início ela é comparada a uma princesa (na
perspectiva de Miguel), no final ela se aproxima à imagem de uma meretriz,
convidando o ex-sogro Liodoro para sua cama. É verdade que a meretriz já se
encontrava latente na princesa, assim como permanecem traços desta naquela.
Nosso objetivo, porém, não é somente contrapor seu destino à sua origem,
mas sim mostrar como Lala supera o pensamento dicotômico pudor x impudor
para alcançar a conciliação dos contrários, num processo de travessia.

� De Lalinha a Leandra

A origem de Lala é a cidade. Após o fracasso de seu casamento com Irvino,
o (ex)sogro Liodoro vai buscá-la, encaminhando-a para o Buriti Bom. Lá ela
convive com a família de Irvino e a geografia erótica da fazenda, elementos es-
senciais a seu processo de transformação.

José Maurício Gomes de Almeida (2001) salientou o caráter erótico da natu-
reza que constitui o Buriti Bom, em que o Brejão-do-Umbigo alude ao órgão se-
xual feminino e o Buriti Grande (“a palmeira real”), ao órgão sexual masculino,
como símbolo fálico. Ambos formam o “Eros cosmogônico” (SOUZA, 2008),
em que a natureza representada espelha o universo humano ficcionalizado, regi-
do pela força de Eros1. Neste espelhamento, Liodoro e o Buriti Grande se cor-
respondem, ambos servindo como centros irradiadores de erotização.

1 Deve-se ressaltar que nem todos os personagens estão sintonizados com a paisagem erótica. Maria
Behú e Dona-dona são as únicas que não enxergam beleza no Buriti Grande – e, não por coincidência,
a primeira acaba morrendo e a segunda, enlouquecendo.
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É neste universo que chega a urbana Lalinha, sorridente, querendo agradar a
todos em sua volta. A preocupação com sua imagem torna-se uma constante
no período de transição, em que ela ainda não incorporou o Eros telúrico da
fazenda.

Ao chegar, Lala é alocada no melhor quarto da casa, cuja descrição vale a
pena ser exposta:

“Seu quarto, que era o melhor e o mais espaçoso, e que correspondia
quase ao meio do corredor, respeitava ao nascente, dando as janelas sobre o
úmido jardinzinho – menos um lugar onde se estar por prazer, que um hor-
to em que cada dia pudesse colher flores e folhagens; e, para além, escuro, o
laranjal, que desconhecidos pássaros frequentavam”. (ROSA, 2006, p. 712)

Percebemos na descrição a técnica do correlato-objetivo, em que os dados ex-
teriores servem para revelar aspectos da interioridade do personagem. Assim, o
quarto situado “quase ao meio do corredor” sugere um espaço de trânsito, funda-
mental para o percurso metamórfico de Lala; respeitar ao nascente pode ser lido
como estar aberto ao porvir, ou seja, disponível para a transição. O “úmido jar-
dinzinho” para o qual dão as janelas pode ser considerado como metonímia do
Brejão-do-Umbigo, caracterizado pela umidade viscosa do pântano vaginal. E o
escuro laranjal “que desconhecidos pássaros frequentavam”, localizado no além,
é o destino de Lala ao fim da narrativa-travessia: a sexualidade frutificada, onde
paira uma liberdade cujos traços ela ainda desconhece2.

Por se tratar do melhor e mais espaçoso quarto da casa, podemos afirmar
que ela ocupa um espaço privilegiado no Buriti Bom. Tal fato é correspondido
no plano estrutural da narrativa, visto ser Lala a personagem preponderante do
“Buriti”. Almeida (2001) estabelece uma divisão da novela em três atos3,
apontando Lala como a personagem central do segundo ato, cuja extensão ul-
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trapassa a metade do texto. Além dos termos quantitativos que a colocam
numa posição destacada, há os qualitativos, pois é ela quem realiza a maior tra-
vessia metamórfica dentre todos os personagens representados.

Lala chega da cidade repleta de “malas e canastras” (ROSA, op. cit., p. 163).
O jogo de baralho é um fator fundamental em sua trajetória na novela, e ele
aparece aqui prenunciado pelo termo canastra, que referencia não apenas a uma
caixa (no plano literal), mas também à predisposição anímica ao jogo (no plano
metafórico), visto se tratar de um item lexical pertencente ao campo semântico
do carteado, mais especificamente ao popular jogo de buraco. A linguagem em-
pregada revela na homonímia o potencial da personagem para esta atividade.

O jogo que Lala pratica, porém, não é o buraco, mas sim a bisca. Interessan-
te ressaltar novamente o aproveitamento da homonímia, desta vez na palavra
bisca: além de designar um determinado jogo de baralho, o termo é também si-
nônimo de prostituta, sendo inclusive utilizado nesta acepção por Rosa na nove-
la “Dão-Lalalão”. O alto teor sugestivo do nome antecipa o destino final da
personagem, que irá receber Liodoro em sua cama.

Um aspecto que também nos chama a atenção para as minúcias da obra ro-
siana é o emprego da construção “jogar à bisca” (ibid., p. 781). A expressão
pode ser lida como equivalente a à maneira de, que caracteriza o modo como Li-
odoro e Lala se relacionam através das cartas, revelando a força de Eros implí-
cita no aparente momento de lazer.

Observemos que o jogo da bisca ocorre apenas entre Lala e Liodoro; outros
personagens, como Maria da Glória e nhõ Gualberto, conhecem suas regras,
mas não chegam a participar do carteado. É inclusive Glória que ensina Lala a
jogar (como irá também ensinar-lhe outras artes de Eros, conforme verificare-
mos). Assim, a bisca torna-se uma relação exclusiva entre os dois, e servirá
como mecanismo erótico para despertar a sexualidade latente em Lalinha.

Huizinga, que realizou famoso estudo sobre o lúdico como elemento da
cultura, aponta como abundantes as aplicações eróticas da palavra jogo nas lín-
guas germânicas. O teórico afirma que o termo não trata do ato sexual em si,
mas sim “do caminho que a ele conduz, o prelúdio e a preparação do amor,
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que frequentemente revela numerosas características lúdicas” (HUIZINGA,
2008 p. 49). É a esta conotação de jogo que Rosa, conhecedor tanto do ale-
mão como do holandês, se aproxima ao empregar a palavra bisca no “Buriti”.

Porém, não podemos afirmar que o jogo na novela se enquadra no conceito
geral de Huizinga sobre o termo. Diferentemente da acepção que ele reconhe-
ce como possível nas línguas germânicas, como um meio para o ato sexual, o
estudioso holandês define como uma das principais características do jogo o
fim em si mesmo (ibid., p.33) A bisca não poderá jamais ser considerada como um
fim, mas antes como processo que acarretará na metamorfose existencial de
Lala. A personagem, assim, não se revela apenas como jogadora, mas também
– e decisivamente – como carta jogada no baralho rosiano.

O texto, inclusive, faz referências à Lala como dama (op. cit., p. 643). Curio-
samente, uma das designações de prostituta que aparece em “Buriti” é “mu-
lher-dama” (op. cit., p. 654, referindo-se à iá-Dijina). Liodoro, por sua vez, é
também associado a uma carta do baralho, pelos vários momentos em que se
sujeita ao verbo reger, diretamente ligado ao regis latino: o regente, o rei.

Desta forma, o jogo na novela apresenta um caráter mais ritualístico que lúdi-
co, na medida em que se revela como um rito de passagem: ou melhor, de traves-
sia erótica, visto se tratar de um espaço ficcional cujas relações se fundamentam
em Eros. A bisca, assim, torna-se elemento de uma cultura próxima à conceitua-
ção de Frobenius (1934): a cultura como um ser orgânico e independente, que
se encontra acima do homem, regendo-o através de suas próprias forças. Lala
migra do ambiente urbano para o Buriti Bom, e é pouco a pouco embaralhada pela
atmosfera erótica verificada tanto nos homens quanto nos vegetais.

No jogo de bisca, Lala descobre a possibilidade de reter Liodoro em casa,
para que ele não saia tão cedo para os encontros à noite com suas duas aman-
tes. Maria Behú e Maria da Glória, as filhas de Liodoro, ficam contentes por
isto, pois acreditam que assim ele possa diminuir estas saídas “que avoluma-
vam pecado”. O narrador continua: “E Lalinha toda no íntimo regozijava-se,
sabendo de ajudá-las, e queria e o queria.” (op. cit., p. 757). Almeida (2001) sa-
lienta a ambiguidade sintática da construção “e queria e o queria”, em que o
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pronome o pode se referir tanto a “ajudá-las” como ao próprio Liodoro. Na
ambiguidade propositalmente aplicada, o narrador insinua o desejo da dama
pelo rei do Buriti Bom.

A relação ritualístico-erótica entre eles, que começa na bisca, acaba se des-
dobrando em encontros noturnos, em que os dois conversam sozinhos na sala.
Se o jogo acontecia de tarde, diante de outros personagens, estes encontros
irão ocorrer à noite, quando todos estão recolhidos nos quartos. Almeida
(2001) ressalta a oposição dia (realidade aparente) X noite (realidade profun-
da); assim, do jogo, uma aparente atividade lúdica, emerge a profunda erotici-
dade que comandará as conversas privativas.

Nestes encontros, notamos a repetição de determinados gestos simbólicos,
caracterizando a prática como um ritual de Eros. Lala se veste sempre com
roupas de dormir sensuais, como o peignoir, a camisinha de rendas, a fina cami-
sola, os chinelinhos de salto e os de pelica. Cada personagem leva seu lampião
aceso (grande o de Liodoro, pequeno o de Lalinha), colocados juntos numa
mesa4. Eles ocupam sempre as mesmas posições, um de frente para o outro5.
Como diz o narrador:

“À mesma hora, tudo o mesmo igual. E no sabido repetir-se residia a real vo-
lúpia, na cumplicidade daquela cerimônia. Só que a cada noite Lala se vestia
de outro modo, mudava até na pintura, mudava o penteado,” (op. cit., p. 792)

As mudanças no ritual são as diferentes máscaras eróticas utilizadas por Lala;
máscaras que, ao ocultarem sua face pudica, servem para revelar novos traços de
sua personalidade, fundamentais para a metamorfose. As roupas de Lalinha in-
clusive acompanham a intensificação do clima luxurioso e, no terceiro encontro,
ela veste um peignoir vinho escuro – cor que remete imediatamente ao vinho tinto,
símbolo repleto de possíveis significações, dentre elas a própria luxúria.
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A máscara com função erótica é também o tema de uma conversa entre
Lala e Maria da Glória. Esta relata a vontade de dançar nua no carnaval dian-
te de vários homens, coberta apenas por uma máscara no rosto. Aqui fica ní-
tida a tensão entre o ocultar e o revelar propiciada pela máscara; uma parte
pode ser mostrada apenas porque outra parte está escondida. Lala a princípio
não gosta da ideia, mas depois passa a se interessar um pouco mais. Percebe-
mos aqui a clara influência de Glorinha na travessia erótica da personagem
em questão.

As conversas noturnas centram-se nos elogios de Liodoro à beleza de Lala,
que também o incita ao perguntar-lhe a opinião sobre partes específicas de seu
corpo: boca, cintura, busto, seios, mãos, pés. O narrador nomeia esta prática
de erotização verbal como um jogo.

Interessante contrapor que, se a bisca é marcada pelo silêncio diurno – “pa-
rece que o jogo é de propósito para um silêncio” (op. cit., p. 695), o jogo de
agora será caracterizado pela fala noturna. Ambos se configuram como formas
de erotização, porém há um passo entre a primeira forma e a segunda, aumen-
tando a proximidade entre os dois personagens: “era como se a voz dele a pe-
gasse, viesse-lhe ao corpo” (ibid., p. 791).

Sobre um dos encontros, o narrador diz:

“Lala se ensinava, no íntimo: que estava se prostituindo àqueles olhos;
ora se orgulhava: e contudo ele a olhava como a uma divindade. Como ti-
nham chegado àquilo, encontrado aquilo? Parecia um milagre” (ibid., p. 792)

Lala toma consciência do movimento de Eros, aflorando um traço de sua
personalidade que estava sublimado, e que só pôde vir à tona através de uma
máscara ritualística. Notamos no trecho acima a fusão entre a sexualidade e o
sagrado, entre a prostituta e a divindade, superando a dicotomia platônica que
distingue o corpo do espírito. Na mundividência rosiana, corpo e alma são
perfeitamente conciliáveis, reconstituindo uma unidade tradicionalmente
fragmentada pela cultura ocidental.
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A construção “Lala se ensinava, no íntimo” aponta para uma das principais carac-
terísticas da personagem: o argumento interno. No processo de travessia entre Lalinha e
Leandra, Lala frequentemente fala consigo mesma; nos primeiros passos da transfor-
mação, esta fala interna serve como mecanismo configurador da dicotomia cristã entre
o Bem e o Mal, em que ela tenta forçosamente se situar na categoria do Bem. Na ten-
são entre os dois opostos – ainda inconciliáveis neste momento –, o narrador explicita
que “Lalinha sempre se vigiava” (ibid., p. 703). Ora a personagem se pergunta “Sou
má?” (ibid., p. 796); ora afirma para si “No fundo, sou boa...” (ibid., p. 739).

O argumento internamente persuasivo também aparece para justificar os
encontros noturnos com Liodoro, como percebemos nos trechos: “‘Pobre iô
Liodoro’ pensou ‘ele precisa disso, de um pouco de beleza...’ Sentia-se boa e
casta, dava-lhe alguma coisa, sem mal nenhum” (ibid., p. 786); ‘“Mais tarde,
aconselharei a ele que não beba, pedirei’ – ela se prometeu, contente” (ibid., p.
785).

Atentemos para o uso do pronome reflexivo na construção “ela se prome-
teu”, que enfatiza claramente o argumento interno usado por Lala para que ela
se reconheça no lado “bom” da dicotomia cristã. Mais à frente, a narrativa for-
nece outro exemplo desta prática argumentativa: “Neste tempo, a intervalos,
temia principiassem uns momentos de remorso. ‘Mas, ele me obedece, hei de
levá-lo apenas a atos bons, para a felicidade de todos...’ – se persuadia” (ibid., p.
792). O medo de sentir remorso está diretamente associado à noção de culpa
cristã. Para vencer o Mal que existe nela própria, Lala reforça a autoimagem de
mulher boa, que pratica atos bons. Notemos mais uma vez o emprego do pro-
nome reflexivo: “se persuadia”.

O argumento internamente persuasivo de Lala fundamenta-se num pensa-
mento mecanicista (FROBENIUS, 1934), que estabelece leis rígidas para diferen-
ciar o normal do anormal. O normal, no caso, é o papel que se espera de uma
mulher (casada?) numa sociedade repleta de pudores cristãos. Toda fala interior
de Lala tem como objetivo situá-la na categoria de normal, do Bem. Aos poucos,
o pensamento mecanicista vai cedendo espaço a um pensamento mais próximo
do intuitivo (id. ibid.), em que não há mais um sistema de leis rígidas e sim tipos
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vivos, orgânicos, de ser, e as fórmulas são substituídas por acontecimentos sim-
bólicos. Assim, a travessia de Lala é marcada por um ritualismo em que ela abo-
lirá a noção de Bem x Mal para organicamente conciliar os contrários dentro de
si; o ápice disso será o encontro carnal com Liodoro.

Tomando como base as filhas de Liodoro, podemos considerar Behú como
a que melhor representa o pensamento mecanicista, cindido pela dicotomia
corpo X espírito; já Maria da Glória se aproxima da linha intuitiva, realizando
uma harmonização desses pólos. Glorinha diz que reza apenas para chamar a
alegria, que, em seu caso – e na perspectiva rosiana como um todo – de modo
algum exclui o elemento telúrico.

Maria da Glória, aliás, é uma personagem fundamental para a travessia me-
tamórfica de Lala. A eroticidade permeia a relação entre as duas, repleta de
mútuos elogios à beleza de cada uma, carinhos e carícias, abraços, beijos e uma
concretização sexual. Lala chega a falar para Glorinha “Você é o buriti bom”
(op. cit., p. 721), o que nos permite afirmar que Glória é também um dos cen-
tros irradiadores de eroticidade, embora ainda não tão desenvolvida quanto
Liodoro e o Buriti Bom.

Muito importantes para desencadear o ímpeto erótico em Lala são as con-
versas íntimas entre as duas personagens. Respaldada por uma aproximação
afetiva, Maria da Glória passa a fazer perguntas indiscretas sobre a sexualidade
de Lalinha. Ao ser questionada se não sentia falta de homem, Lala diz “Não
devo sentir” (ibid., p. 767 grifo do autor), explicitando seu autopoliciamento.
Glorinha a seguir indaga se o fracasso do casamento com Irvino teve como
motivo problemas de ordem sexual, e Lala responde: “Acho que porque eu é
que sou má, meu bem... O defeito foi meu” (ibid., p. 768). O narrador insere
um comentário em parênteses após esta fala: “(Viu que tinha falado para pare-
cer boa, e não queria que Glorinha pensasse que ela armara a esse efeito; decer-
to exagerara.)”.

O narrador penetra a consciência de Lala, que reconhece estar agindo se-
gundo normas morais para estabelecer uma agradável imagem de si. Este é um
importante passo na travessia de Lala, pois a personagem percebe a artificiali-
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dade de sua conduta dentro da dicotomia Bem x Mal. Ao tomar consciência
disso, ela poderá dar início à descristalização da mulher “boazinha”. O narra-
dor prossegue refletorizando Lala no reconhecimento deste processo: “Os de-
sejos, que violentamente se atribuía como antigos, somente àquela hora pela pri-
meira vez lhe enriqueciam a mente” (ibid., p. 768, grifo nosso).

Um pouco adiante, Gloria pergunta se Lala queria ter para si o rei, se ela
gostaria de se tornar uma rainha. A narrativa continua na perspectiva de Lala:

“Como retrucar-lhe que queria talvez o contrário? O contrário de rai-
nha? Às vezes, somente uma coisinha desejada... o pensamento atravessou-a!
Calava-se. Calava-se muito. ‘Uma coisinha desejada...’ De novo a lene moli-
ce, o invasor prazer. E entreaberta uma frincha, para estonteantes festas –
seu espírito era seu império... Estava feliz. Ah, havia palavras mais crassas,
escabrosas, espúrias, mas que mesmo por tanto apelavam, inebriantes,
como choques grossos de vida. E podia conservá-las, para seu só uso, o mais
secreto dizer-se” (ibid., p. 768, grifo do autor).

Abre-se uma frincha no espírito de Lala, que “vislumbra estonteantes fes-
tas”. O mesmo pensamento que era violentamente reprimido agora invade sua
mente evocando a busca pelo prazer. “Feliz” é um adjetivo raso para descrever
a luxúria que se vai cultivando dentro da personagem. E Maria da Glória se
mostra fundamental neste processo de iniciação, ao incitar os desejos recalca-
dos em Lalinha.

A relação entre Maria da Glória e Gualberto Gaspar também serve para
despertar a sexualidade em Lala. As travessuras de Glorinha seduzindo o rude
Gual constrangem e ao mesmo tempo provocam Lala, que, na festa de São
João, ao ser muito observada pelo fazendeiro, chega a ter vontade de mordis-
car os lábios para ele.

Num momento crucial da travessia de Lala, quando ela toma o vinho de
buriti, Gual e Glorinha também estão presentes. Lalinha sente constrangimen-
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to ao ouvir os dois rindo e flertando, mas logo em seguida se exibe para Liodo-
ro, reivindicando seus elogios. A oscilação entre o pudor e o impudor alcança
aqui notável força, e é neste encontro de extremos que o rei do Buriti Bom
pede que Gloria traga o “Vinho-doce, espesso, no cálice, o licor-de-buriti, que
fala os segredos dos Gerais, a rolar altos ventos, secos ares, a vereda viva” (ibid.,
p. 797).

Ora, se o buriti é na novela o símbolo fálico por excelência, podemos consi-
derar seu vinho como uma espécie de esperma ritualístico (atentemos para a expli-
citação de sua espessura), que simbolicamente fecundará Lala. Liodoro, como
sacerdote de Eros (ALMEIDA, 2001), comanda o ritual de iniciação místi-
co-erótica, em que apenas as mulheres sorvem a bebida. E, não por acaso, na
mesma noite elas se encontram carnalmente sob as cobertas.

Um pouco mais à frente, a narrativa encaminha o leitor para o que seria o cul-
minante encontro noturno entre a dama e o rei, mas a expectativa é quebrada
pela súbita mudança no comportamento de Liodoro. Chamando-a de “minha
filha”, como há muito não fazia, ele interrompe a relação de erotismo que se
aprofundava entre os dois, voltando para a de âmbito familiar. Questionada por
ele sobre o que pensa a respeito da moagem, Lala retruca: “Nada. Nada. Nada”
(ibid., p. 807). O tema nonada, tão caro em Grande Sertão: Veredas e verificado tam-
bém em A hora e vez de Augusto Matraga6, é evocado por Lala no dramático momen-
to em que percebe a recusa do rei, repetindo três vezes a negação absoluta.

A narrativa penetra a consciência da personagem indignada:

“Ferisse-a, batesse-a, gritasse-lhe infames acusações – mas violador,
macho, brutesco. Como poderia chamar-lhe? ‘Prostituta!’? E ela, desabri-
da – ‘Sim, sou uma sim! Pois então?! Você me quer, me agarre, me use!...’
– ela responderia, bradaria, de pé, vibradamente desvestida, e bela...”
(ibid., p. 806).
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O ódio desencadeia nela o pathos, tirando-a de seu habitual controle-de-si,
o autopoliciamento racional de que já falamos. Esse estado emocional mos-
tra-se fundamental para que Lala assuma discursivamente a máscara de pros-
tituta, num desregramento que abre ainda mais a frincha erótica em sua per-
sonalidade. Interessante notar que o argumento interno é novamente empre-
gado, porém com outro fim; se antes ele servia como mecanismo de autorre-
pressão, agora servirá para libertar o que estava reprimido: ela se autoprocla-
ma prostituta.

Neste contexto, Liodoro a chama de Leandra, nome pelo qual ela nunca ha-
via sido designada até então. Costa Lima (1974) e Ana Maria Machado
(1976) apontam o nome Leandra como forma feminina de andrós (homem), o
que revelaria o lesbianismo da personagem. Concordamos com a presença do
elemento masculino na forma Leandra; mas consideramos uma simplificação
pouco produtiva dizer que Lala é lésbica. A sexualidade da personagem, por
demais complexa, não caberia num rótulo; é antes um processo que um estado,
numa dinâmica alinhada com a travessia metamórfica de Lala.

Para nós, a forma masculina presente em Leandra caracteriza um índice
de completude em sua sexualidade. Não que ela se torne, a partir daí, um
ser terminado, absolutamente completo; o conceito de travessia jamais
permitiria tal constatação. O que observamos é que o forte nome Leandra
simboliza o oposto de Lalinha (a mulher “boazinha”, preocupada em se
mostrar alegre e prestativa), um complemento para sua personalidade em
construção. Ao mesmo tempo, Leandra é o nome de batismo da persona-
gem, sua forma original; representando não apenas o alvo alcançado, mas
também a origem, Leandra marca um elo na trajetória emaranhadamente
cíclica de Lala.

Na noite que sucede tal fato, Lala vai para seu quarto e chora terrivelmente.
O acesso de ódio se entremeia ao sentimento de “vazio brusco”. O processo de
catábase está em curso e a personagem desce aos infernos. E, quando, enfim, se
deitou para dormir, “Mil mãos a transformaram” (ibid., p. 809). Começa, en-
tão, a anábase de Leandra:
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“À hora mais cedo da manhã, Leandra se levantava. Cerrou os dentes.
Longamente se lavou – seu rosto não devia reter vestígios de frenesias. Seus
cabelos eram coisa que se atirava para trás, num curto gesto. Sentia um prazer
em dar de ombros. Queria mover-se, incitar-se, entregar-se aos preparativos.
Se pudesse, vestir-se-ia de homem. Respirar mais. Queria em si uma rudeza.
Nada temia, nada pensava. Ganhara um perceber novo de si mesmo, uma in-
diferença forte e sã? De repente, já estava separando suas roupas, em ideia já
viajava. Desinteressava-se, densa, de qualquer futuro. O Buriti Bom, para ela,
tivera fim” (ibid., p. 809).

Leandra cerra os dentes, não distribui mais sorrisos como Lalinha. Não
passa muito tempo se penteando como antes; ajeita seus cabelos num movi-
mento decidido e seco. Não se preocupa mais em fabricar uma imagem agra-
dável de si. Ela vai assumindo uma postura ativa, máscula; tem até vontade de
se vestir como homem. “Respirar mais” sugere um ímpeto de vida, caracterís-
tico do movimento de superação, de anábase (“Leandra se levanta”). O moti-
vo nonada volta ao texto, marcando um fim que é também começo.

Ao contar para Maria Glória sua decisão de partir do Buriti Bom, esta se en-
tristece e replica: “E eu, Lala?!” (ibid., p. 810). Lala/Leandra assume pela pri-
meira vez sua identidade, seu eu, no vigor anabático: “E... eu?! E eu, Gloria?! –
disse surdamente” (ibid., p. 810, grifo do autor). O grifo itálico reforça o senti-
do da individualidade, sugerindo uma entonação mais contundente que no eu
de Gloria, a quem Lalinha sempre destinou suas vontades. A personagem assu-
me vontade própria, rompendo com a família a que se ligara apenas em função
de Irvino. Gestada no Buriti Bom, Leandra já pode cortar seu cordão umbilical
e vir à tona para o mundo.

Glória conta, então, a Lala sobre uma carta de Irvino que havia chegado e só
então ela compreende o motivo pelo qual Liodoro mudara de comportamento
no encontro noturno. Transcrevemos aqui o trecho, dos mais significativos
para a metamorfose de Lala:
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“A carta? Havia uma carta? Tudo saía, de repente, de cavernas. Toda luz
doía. Leandra segurava nas suas uma das mãos de Glorinha, ah, precisava.

– ...A carta, de Irvino. Iô Ísio recebeu, trouxe, mostrou a Papai... Oh, é
horrível, Lala: a mulher, essa que virou a cabeça dele, teve um filho... Eles ti-
veram um filho! Eles agora têm um filho...

Aquilo. Lalinha ouviu, ouvia – uma porção de vezes – curva recuou, fugia de
suas mesmas mãos; amparou-se a um móvel, perdera o poder de seu rosto, sen-
tia-o alto demais, no meio de coisa nenhuma – ‘Oh, Lala, por quê? Por que ha-
via de acontecer isso?’ – escutava Glorinha, longa. A carta. Entendia, de uma
vez. ‘...Ele vê Irvino em mim... Ele sabe que não sou mais de seu Filho...’ As noi-
tes. A carta. Não sabia mais o que estava fazendo. Tinha apanhado um perfu-
me, agora derramava-o, de repente, nas mãos, na roupa, e via, ela mesma, a in-
sensatez deste ato, e temia que seus desesperados dedos partissem aquele vidro,
ensanguentando-se, se ferindo. ‘...Só me quer, só me aceita, através do Filho!...’
Sentara-se na cama. E refletia, contudo, relampejavam-lhe diante rasgadas lem-
branças, as cenas, as horas – que cabiam no oco de um grito” (ibid., p. 811).

A catarse trágica é prefigurada pelo platônico mito da caverna, com a súbita
chegada de uma luz dolorosa que clareia as circunstâncias da personagem. A
notícia do nascimento do filho de Irvino com a outra mulher marca a cisão de-
finitiva de Lala no quadro familiar e explica a transformação de Liodoro, que
só a aceitava enquanto esposa de seu herdeiro. E o jogo erótico, que se funda-
mentava numa possível traição familiar deixa de fazer sentido no momento em
que Lala não é mais a nora de Liodoro.

O perfume que se derrama serve como um correlato-objetivo do estado aní-
mico da personagem; Lalinha, sempre bem conservada num frasco social cujo
rótulo denotava alta sofisticação, agora se abre num movimento visceral de
onde surge Leandra. O líquido escapando representa a impossibilidade de
manter-se protegida num vidro e a máscara urbana de Lalinha é arrebentada
pelo ímpeto vital que se verifica no Buriti Bom. A criança que nasce não é ape-
nas o filho de Irvino, mas também a própria Leandra.
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A revelação chega à Lala através de uma carta. Notamos aqui – mais uma
vez – a importância desse termo na travessia da personagem; a dama que apor-
ta à fazenda repleta de canastras e passa as tardes jogando a bisca recebe agora
sua cartada final.

Lala, então, se dirige para Liodoro dizendo:

“Você, escuta: sou livre, vou-me embora. Na cidade, vou ter homens,
amantes... Você gosta de mim, me acha bonita, você me deseja muito, eu sei.
Pois, se quiser, se vale a pena, estou aqui. Esta noite, deixo a porta do quarto
aberta...” (ibid., p. 820).

Após seu renascimento, Lala pode assumir a máscara de meretriz sem cons-
trangimentos morais; ela inclusive ressalta a pluralidade de homens que fre-
quentarão seu corpo (“homens, amantes”).

E Liodoro entra no quarto durante a noite, para que os dois personagens fi-
nalmente consumam o ritual telúrico-erótico do Buriti.

� Considerações finais

Apresentamos neste ensaio a travessia metamórfica da personagem Lala na
novela “Buriti”. Vinda de um centro urbano marcado por um pensamento di-
cotômico entre o certo e o errado, ela chega ao Buriti Bom, espaço regido por
um Eros cosmogônico (SOUZA, 2008) que harmoniza nela os pólos a princí-
pio contraditórios. Assim, a Lalinha “boazinha”, preocupada com sua ima-
gem, dá à luz a Leandra, mulher que assume suas vontades e seu ímpeto sexual;
a “princesa” se transforma em meretriz.

Como percebemos, a travessia ocorre tanto em termos espaciais (a viagem
para o interior, para o Buriti Bom) quanto existenciais (a mudança na persona-
lidade de Lala), dimensões que – como dissemos – se fundem na obra rosiana.
O argumento internamente persuasivo, como verificamos, marca as hesitações
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de Lala em sua caminhada, até por fim servir como instrumento de metamor-
fose discursiva, quando ela enraivecida se chama “prostituta”.

Leandra, porém, não exclui Lalinha na complexa personalidade de Lala. No
fim da narrativa, ela volta a ser chamada de Lalinha, e volta também a jogar
cartas com Liodoro. Mas já não é a mesma Lalinha do começo, por abrigar em
si a força erótico-telúrica de Leandra. Assim, os dois nomes acabam por for-
mar uma oposição harmônica dentro de Lala, que expande as fronteiras de sua
constituição anímica.

Evocando uma frase do final da novela – “As pessoas – baile de flores dego-
ladas procurando suas hastes” (ibid., p. 828) –, podemos dizer que Lala, corpo
em baile, encontra sua haste no Buriti Bom; no espelhamento entre os homens
e os vegetais, a delicada flor Lalinha se liga ao firme caule de Leandra.
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Revisitando Álvaro
Moreyra: memorial
de um poeta*

Mário Moreyra

“O único sentido íntimo das coisas
É elas não terem sentido íntimo nenhum.”

ALBERTO CAEIRO, O Guardador de Rebanhos

Sr. Presidente, Acadêmico Cícero Sandroni, senhores Acadêmi-
cos, minhas senhoras e meus senhores.

É uma grande honra e, sobretudo um enorme prazer poder parti-
cipar desta homenagem que a Academia Brasileira de Letras está
prestando pelos 120 anos de nascimento do poeta Álvaro Moreyra,
que ocupou a Cadeira 21 desta Academia, e lembrar esse autor que
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foi, em sua época, tão lido, e comentado, e apreciado, hoje quase esquecido nas
edições antigas que ainda habitam o universo de algum bibliófilo mais atento,
ressalvando-se que esta Academia lançou, no final de 2007, As Amargas, Não,
numa reedição bela e definitiva, pois o texto anterior fora alterado pelo pró-
prio autor e ficara guardado com a família.

Álvaro Moreyra nasceu em Porto Alegre (RS). Mudou-se para o Rio de Ja-
neiro, em 1910, para cursar a Faculdade de Direito.

Em 1913, viaja para a Europa na companhia dos amigos Felipe de Oliveira
e Rodrigo Octavio, ficando por lá pouco mais de um ano, visitou Paris, Bru-
ges, Roma, Florença e Londres. Teve um doce namoro com Paris e uma pai-
xão desenfreada e definitiva por Florença.

Álvaro foi um escritor poliédrico; como poeta, navegou pelos mares bra-
vios, escurecidos e nebulosos da poesia simbolista, escreveu pequenos contos,
foi memorialista, teatrólogo – criou o Teatro de Brinquedo – e principalmen-
te cronista, frequentando as páginas de inúmeros jornais e revistas da época.
Seu tema era o cotidiano, as artes, o mundo. O homem na multidão, um flâneur
que fazia da cidade a realização de seus sonhos e mistérios.

Percebemos um estilo leve e também alegórico, inventando um universo de
utopias onde o irônico serve como respiradouro do poético no texto moreyriano.

O cronista carrega um olhar transformador da realidade. Vai capturar o
instante presente e torná-lo eterno. Aquele momento que ficará paralisado
pelo olhar medusante do poeta, para depois transformá-lo, renová-lo com o
olhar de dentro, o olhar da memória.

Álvaro vai selecionando imagens e histórias, construindo um fabuloso me-
morial amalgâmico – uma saudável união do factual enquanto logos e da litera-
tura enquanto pathos existencial.

Algumas vezes, lendo Álvaro Moreyra, vamos nos deparar com verdadeiras
teias, armadilhas em que o autor nos introduz por caminhos tortuosos, embara-
lhados, onde tudo se funde, se mistura num denso estuário de enigmas. Esse fe-
nômeno é a intertextualidade ou a hipertextualidade – o autor brinca com seus
próprios textos, recontando-os, refazendo-os, atualizando-os. Álvaro usa suas
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crônicas como se fora uma encruzilhada em que um texto é visitado por outro,
tecido de seu próprio eco, uma prosa sedutoramente porosa, gerando uma nova
crônica.

Dessa maneira, o autor injeta no universo de seu epos este novo texto satíri-
co, irônico, de crítica social aguda, acrescido do enigmático, do surpreendente
e de grande otimismo – aos poucos, abandonando os crepúsculos, o tédio para
se dedicar à universal urbe solar que povoa suas “atualizadas” crônicas e que
tanto pode ser Porto Alegre, Rio de Janeiro, Paris ou Florença.

No seu primeiro livro de crônicas, Um Sorriso para Tudo, ainda com marcas
simbolistas, Álvaro nos fala das reticências, que tanto permearam sua obra: “Re-
ticências ... São as ressonâncias da sensibilidade... Um som de sino fica a cantar
por muito tempo... Depois que o vento vai longe é que as árvores falam...”.

Em Havia uma Oliveira no Jardim, ele valoriza a nova forma literária que a crô-
nica assume, definindo e explicando a crônica moderna: “A crônica deixou de
ser coisa grande, à beira da história. Ficou sendo uma conversa rápida, como
no telefone... É uma comunicação. Com um pouco de poesia e um pouco de
graça. Sempre em traje esporte...”

No seu livro Porta Aberta, de 1944, o cronista desenvolve como tema os hor-
rores da guerra na Europa.

Em 1954, publica o seu livro mais divulgado, mais comentado, com o em-
blemático título As Amargas, Não... Livro memorialista. Memórias que Álvaro
nos entrega aos parágrafos, quase que com conta-gotas, para que possamos sa-
boreá-las prazerosamente.

Ganha o prêmio de melhor disco de poesia no ano de 1958 com Pregões do
Rio Antigo, depois publicado no livro O Dia nos Olhos.

Álvaro foi membro da Academia Brasileira de Letras, da Academia Carioca
de Letras e do PEN Clube, escreveu mais de vinte livros entre poesias, teatro,
discursos, e, só de crônicas, foram treze, sempre com humor corrosivo, ácido,
e, ao mesmo tempo, com muita doçura na linguagem.

O poeta também é criador de pensamentos aforismáticos; criou vários
aforismos que se espalham ao longo de sua obra. Só para ilustrar, eis alguns:
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1) “Os cretinos são insuportáveis às segundas-feiras.”
2) “A Igreja não admite o divórcio. Por isso, os padres não se casam.”
3) “Mais triste do que sentir saudades é não ter de que sentir saudades.”
4) “Depois que a gente se casa é que vê como as outras mulheres são inte-

ressantes.”
5) “Não te queixes das decepções. Toda decepção é o fim de um engano.”
6) “Não nasci para chefe. Chefe manda. Eu peço. Peço que não me mandem.”
7) “A maior prova de educação que uma pessoa pode dar é ouvir uma ane-

dota conhecidíssima e dizer depois, às gargalhadas: – Muito boa!”.
8) “Pediu-me cinquenta mil réis para pagar no dia seguinte. Nunca mais

houve dia seguinte.”
9) “O perfume das rosas volta em todas as rosas.”

10) “É mais fácil esquecer um grande amor do que um número de telefone.”
11) “Sempre se tem vinte anos num canto do coração.”
12) “Não te apresses em alcançar o fim. Vai andando... vai andando... a es-
trada é que é boa.”
13) “Sou contra o equilíbrio. Acho que a gente deve cair para poder levan-
tar-se.”
14) “Um assunto que interessa é o que faz o café esfriar.”
15) “Uma senhora me pediu. Fale-me com franqueza. Eu falei. Ela ficou es-
pantada.”

Agora é do Álvaro poeta que quero falar.
Seus primeiros livros de poesia foram Degenerada e Casa Desmoronada, escritos

quando ainda morava em Porto Alegre, em 1909.
Em 1911, lança Legenda da Luz e da Vida e foi deste que selecionei Canção dolen-

te e Salomé.
Canção Dolente é um belo exemplo de texto simbolista. É um poema em re-

dondilha maior, revelando uma musicalidade que começa no próprio título e
vai se disseminando pelo texto através da similaridade dos sons e da harmonia
contextual.
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Salgueiros trêmulos, belos
Meus camaradas tão bons!
Vós sois como violoncelos
Onde o vento acorda sons...

Melodia dos destinos!
Voz do tempo! Voz plangente!
Ah! na saudade dos sinos...
Canta a saudade da gente...

Corujas de vida obscura!
A vossa sorte me diz
Que a verdadeira ventura
É não tentar ser feliz!

As características do Simbolismo são comuns não só em Canção Dolente como
em quase todos os poemas de Legenda da Luz e da Vida: a musicalidade, o intimis-
mo poético, o sombrio, o crepuscular ou penumbrismo, que foi um movimento
intervalar entre o final do Simbolismo, do Parnasianismo e o início do Moder-
nismo. Os poetas escreviam mergulhados num intimismo sombrio e misterioso.

Álvaro não gostava de rótulos e dizia-se aluno indisciplinado de todas as es-
colas. Porém, foi na estética simbolista que ele fez sua iniciação literária. Logo
depois revelou sua opção pelo moderno e foi aderindo ao Modernismo que
traçou sua caminhada pela literatura.

Agora, em Salomé, vamos encontrar um Álvaro diferente, pouco conhecido
até dos mais próximos; é o poeta de inspirações míticas, o poeta que admirava
a Mitologia, admirava, sobretudo, a Hélade com suas narrativas grandiosas e
abarcadoras.

Buscou inspiração em Atenas, Platão e Epicuro para escrever seu discurso
de posse na Academia Carioca de Letras. O escritor que um dia falou de Nar-
ciso, Ulisses, Baco, Apolo, falou do mundo órfico em seus textos.
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Os deuses antigos e os mitos sobrevivem na literatura. Vamos encontrá-los
claramente na Ilíada, na Odisseia, em Os Lusíadas; mais veladamente na poesia de
Baudelaire, Fernando Pessoa, Drummond; em Nietzsche, no Nascimento da Tra-
gédia, em Machado de Assis, com a exemplar história do alferes Jacobina, em
“O Espelho”, lá está o mito narcísico; o mesmo mito frequenta, também, O
retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde; os mitos estão ainda em Monteiro Lo-
bato, Mário de Andrade, Guimarães Rosa; nas tragédias gregas, em Fedra de
Racine, aparecem em Saramago e Guy de Maupassant, quando falam da visibi-
lidade e da invisibilidade em Ensaio Sobre a Cegueira e Bola de Sebo – um bem mais
alegórico do que o outro; também com Shakespeare em Otelo e a Nêmesis grega,
a justiça divina, o ciúme divino, o ciúme que mata.

Também os encontramos na poesia de Álvaro Moreyra, mais precisamente
Salomé. Esse poema impressiona pelas referências sutis aos grandes mitos, ao
teatro grego.

Álvaro revela-nos a relação entre a liturgia comportamental do mito de Sa-
lomé com o imaginário feminino.

Assim, frequentaremos o universo mágico não só do deus Dioniso, bem
como desta canônica personagem da literatura universal – Salomé – que
aparecerá no texto bíblico e também no poema de Oscar Wilde, no conto
de Gustave Flaubert, na poesia de Álvaro Moreyra e em tantos outros es-
critores.

O texto é singularmente provocante, barbarizante. O mundo de Salomé
se distancia da estética simbolista, às vezes subvertendo as dimensões apa-
rentes do real, características que aparecerão também em Cruz e Souza, que
nos presenteia com a “Dança do Ventre” (Broquéis): “Era dança macabra e
multiforme / De um verme estranho colossal, enorme / Do demônio san-
grento da luxúria”!

Metaforicamente, a dança se apresenta como nas orgias báquicas (ditirambos).
A Salomé do texto bíblico tem pouco a ver com a cortesã de Flaubert ou

com a bailarina de Álvaro. Esta é um simulacro da dançarina bíblica.
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A Salomé moreyriana passa rapidamente de “lânguidos meneios” ao paro-
xismo da violência.

É um texto instigante, trágico, lembrando, muitas vezes, as Bacantes de
Eurípides, os ritos dionisíacos do “diasparagmós” – fragmentação, dilace-
ramento, esquartejamento, ritual muito comum nas narrativas míticas – re-
presentando a desintegração do “eu” na psicologia analítica (Jung). Lem-
bramos que Dioniso (Zagreu) foi esquartejado pelos Titãs, Medeia evisce-
rou seu irmão Apsirto para fugir com Jasão e o Velo de Ouro; nas Bacan-
tes, Penteu é dilacerado, a Górgona – aquela que carregava a morte nos
olhos – teve sua cabeça decepada por Perseu; até chegar ao mito bíblico de
João Batista.

Esta Salomé de Álvaro representa o gênio mimético do texto bíblico. A
dança de Salomé não é puro espetáculo, a dança não só estimula os desejos, ela
os exaspera.

Álvaro não desconstrói o mito, empresta-lhe novos conteúdos, cria um micro-
cosmo de eroticidade associado aos meneios orgiásticos da bailarina, percorrendo
veredas abertas que nos levam a um telos (desfecho), marcado pela tragicidade.

Vamos ao poema. No 1.º verso, o poeta nos abre as portas para o mundo
dionisíaco: “Trágica e alucinante”.

Associamos “trágica” à tragédia (tragos = bode; oidé = canto) – o canto do
bode. Lembramos que os sátiros eram homens-bode e eram os eternos compa-
nheiros de Dioniso. Há quem afirme que a tragédia seria uma evolução do di-
tirambo (dança que tinha o objetivo de gerar êxtase coletivo).

Então, “trágica e alucinante” é a dança ritualística, o delírio das Mênades –
sacerdotisas de Baco.

Continuando nesta primeira estrofe: ”o leve corpo arfando em lânguidos
meneios, / quando surges assim do delírio das ruas, diante / da extática ex-
pressão dos meus sentidos cheios...”,

A sensualidade e o hedonismo invadem o poema. A dança, o delírio báqui-
co mostram-se aos poucos, cadenciadamente: “lânguidos meneios”, “surge do
delírio”, “extática expressão”.
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A palavra extática com ”x”, lembra-nos o êxtase do filho de Sêmele. Sair de
dentro de si. O rito dionisíaco consistia na conjunção da tríade: êxtase, entu-
siasmo e mania.

Nos versos seguintes, observamos uma demonstração de devoção, força e
poder; explicitando aqui uma experiência ritualística: “As minhas mãos se es-
tendem para as tuas, / E os teus olhos se baixam para os meus...”.

Na segunda estrofe, amor e desejo se entrelaçam e se desatam:

“Mas não te amo, entretanto...
nem sei que estranha insânia me propele
para esse talhe de helianto,
para essa quente e alvoroçada pele...”.

A dançarina vai se aprimorando como objeto de desejo; observem: “Uma
fúria de sangue enerva e excita / meus nervos lassos...”. Vejam como Álvaro
nos induz a imaginar este momento de extrema sensualidade. O imaginário de
uma excitação simbólica. Esse simbólico é o imaginário que foi aperfeiçoado
pelo nosso cogito.

Na estrofe seguinte, novamente cruzamos com Eurípides: “Tuas unhas pa-
recem pétalas de rosa, / e matam...”.

As mãos metonimicamente vermelhas (sangue/ esmalte) que matam estão
nas Bacantes. As Mênades destroem e dilaceram animais e o próprio Penteu,
com as mãos, enfiando-lhes as unhas, rasgando-lhes as entranhas.

E depois: “Essa boca de sol, lasciva boca degenerada”.
Mostra-nos o sorriso iluminado, claro, solar, da bailarina, numa boca sen-

sual, desejável, depravada.
Agora, tangenciando o mundo das sombras: “Senti-la almejo, / depois de

morto, numa orgia louca...”.
A “órguia” dionisíaca, situação corporal incontrolável, é o resultado da

“mania” que nada mais é do que a conjunção do ékstasis, o êxtase e do enthusias-
mós. Em êxtase a pessoa sai de dentro dela mesma, abrindo um espaço para o
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entusiasmo, vale dizer, ser possuído por um deus, abrir um espaço dentro da
pessoa para um deus penetrar. A mania e a orgia provocam uma explosão de li-
berdade, uma transformação, uma distensão, uma liberação que vão levar à
Kátharsis (catarse) – uma purificação.

O poema Salomé termina num par de decassílabos antológicos e enigmáti-
cos, desencadeando um desejo mimético de culpabilidade: “Vamos! quero a
cabeça decepada, / e sobre os lábios frios o teu beijo...”.

Dança, sensualidade, êxtase e entusiasmo representados pela “orgia louca”
(loucura sagrada do deus da carnavalização, da máscara, um deus que bebe,
dança e ri – Dioniso) transforma-se em desejo de destruição que desliza para a
violência, criando em torno da sensual Salomé moreyriana a imagem represen-
tativa do paroxismo da violência sacrificial.

Este Álvaro, quase órfico, poucos conhecem e é ele que vai colocar a sua
dançarina na relação dos textos que falam do mito da cabeça decepada, do crâ-
nio – que, por sinal, é bastante frequente no universo literário.

A cabeça é a sede do pensamento, a morada da psyché. Quem se apodera do
crânio, apodera-se igualmente de sua energia vital.

A cabeça de Orfeu usada como oráculo, a cabeça da Górgona degolada por
Perseu, Hamlet e o crânio de Yorick, Agave com a cabeça do filho Penteu en-
fiada num tirso, desfilando movida pela embriaguez báquica e o curioso poe-
ma de Byron “Versos escritos numa taça feita de um crânio”.

E, voltando aos dois versos finais de “Salomé”: “Vamos! Quero a cabeça
decepada, / e sobre os lábios frios o teu beijo...”.

Pela violência, frieza e realismo lembram os contos de Isaac Bábel no li-
vro O Exército de Cavalaria, em particular – “A Travessia de Zbrutch”. Bábel
nos presenteia com surpreendente e bela metáfora, quando descreve o sol
nos campos de papoulas: “Um sol alaranjado rola pelo céu como uma ca-
beça decepada.”

A imagem é, ao mesmo tempo, belíssima e violenta como um beijo numa
cabeça decepada. Esta é a Salomé moreyriana – dionisíaca, sensual, excitante e
de uma beleza totalmente devastadora.
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Agora, depois de relembrar a obra do poeta, gostaria de falar de Eugênia.
Falar de Álvaro implica falar também de Eugênia – jornalista, atriz e declama-
dora, com quem Álvaro foi casado por 34 anos.

Eugênia era mineira, neta do Barão de Pitanguá; veio para o Rio de Janeiro
com sua mãe Maria Antonieta, a Dona Baby.

Eugênia foi a primeira repórter da imprensa brasileira.
O casal morou na famosa casa da Rua Xavier da Silveira 99, ponto de en-

contro da intelectualidade da época. O casarão de dois andares era mobiliado
com móveis em estilo colonial brasileiro e ali se encontravam para discutir po-
lítica, esporte e todos os tipos de arte, intelectuais como: Mario de Andrade,
Oswald de Andrade, Portinari, Di Cavalcanti, Manuel Bandeira, Graça Ara-
nha, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Anita Malfati, Aníbal Machado, Pro-
cópio Ferreira, Mário Cabral, Olegário Mariano, Manuelito de Ornelas, Raul
Bopp, Oscar Niemeyer e muitos outros.

Eugênia morreu com apenas 50 anos e Álvaro escreveu o poema “Eugênia”:

Então, por que os teus olhos se apagaram...
Por que a tua voz na boca se calou...
Por que as tuas mãos no peito se cruzaram...
Por que paraste... Então tudo acabou?
........................................................................
Não, minha amiga! Estás aqui comigo,
Foi o teu corpo amado que levaram.
........................................................................
Juntamos num ser os nossos seres
E fizemos da vida um belo dia!

Agora anoiteceu. Estou sozinho.
Sozinho sim, mas nunca separado.
O teu caminho ainda é sempre o meu caminho.
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Vamos sorrindo sempre, envelhecendo devagar
Um sorriso de êxtase para a beleza,
Um sorriso de esperança para o amor,
Um sorriso de encanto e de mofa para a vida...
Triste ou alegre, um sorriso para tudo...
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A justiça que se deve
a Gustavo Barroso

Edmílson Caminha

Em 2009, completam-se 50 anos do falecimento de Gustavo Bar-
roso, cuja obra se destaca pela extensão e pelo vigor com que en-

grandece a literatura brasileira. Nascido no Ceará, em 1888, aos 24
anos estreava com Terra de Sol, ensaio primoroso em que dá a conhecer a
realidade física, social e humana do sertão cearense. Em 1923, elege-se,
na juventude dos 34 anos, para a Cadeira 19 da Academia Brasileira de
Letras, cuja presidência ocupou por duas vezes. Ao falecer, em 1959,
escrevera nada menos do que 128 livros, entre romances e memórias,
contos e crônicas, estudos históricos e peças de teatro.

Não obstante o talento que lhe distinguiu a carreira, Gustavo
Barroso continua discriminado, como escritor e mesmo como cida-
dão, pelo papel que exerceu na liderança do movimento integralista,
com Plínio Salgado e Miguel Reale. Em nome do preconceito ideo-
lógico e da intolerância política, condenaram-se autor e obra ao des-
prezo e ao esquecimento, na visão medíocre dos que tudo sujeitam
ao fanatismo das ideias e à luta pelo poder.
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Publicado em janeiro de 1994 no D.O. Leitura, suplemento cultural do Diário
Oficial do Estado de São Paulo, a reedição deste artigo expressa o justo reconhecimen-
to a que tem direito Gustavo Barroso, cuja admirável obra lhe transcendeu a vida
para perdurar, através dos tempos, como literatura da melhor qualidade.

�

Poucos escritores brasileiros produziram tanto e tão diversificadamente
quanto Gustavo Barroso. Sua vasta bibliografia, que chega à espantosa soma
de 128 livros, vai do romance à história, do ensaio ao folclore, da economia à
política, passando pela crônica, pelo teatro, pela crítica e pela memória, entre
outros gêneros. Jornalista, professor, bacharel em Direito, museólogo, empre-
sário, político e diplomata, foi Gustavo Barroso, sem dúvida, um dos mais im-
portantes intelectuais da sua época. Cearense de Fortaleza, onde nasceu em 29
de dezembro de 1888, aos 34 anos entrava para a Academia Brasileira de Le-
tras, cuja presidência ocupou por duas vezes. Fundou o Museu Histórico Na-
cional, que dirigiu até à morte, em 3 de dezembro de 1959, no Rio de Janeiro.
Aos 71 anos, encerrava uma carreira na qual – até os adversários o reconhecem
– prevaleceram o brilho da inteligência e a força do talento, postos a serviço
das ideias que defendia com honestidade.

Já em 1912, no verdor dos 24 anos, surpreendia Gustavo Barroso o meio li-
terário com o lançamento de Terra de Sol, ensaio sobre a natureza e os costumes
do sertão cearense, para muitos a sua obra-prima, classificado pelo historiador
Eduardo Campos entre as dez mais representativas obras da literatura do Cea-
rá, em todos os tempos. “Terra de Sol é o nosso Os Sertões”, acrescenta, para con-
cluir, em estudo publicado em 1982: “Não é apenas um livro que completa 70
anos. É monumento erguido, com sentimento e ofício, que consagra o cearen-
se, o nordestino mais sofrido”. No texto impressionam, de fato, o conheci-
mento profundo, a observação minuciosa, o vigor descritivo, feitos da literatu-
ra da melhor espécie pelo estilo primoroso, agradável e elegante. Ainda que
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não houvesse produzido mais – e como! –, Terra de Sol bastaria para incluir
quem o escreveu na seleção do mais apurado regionalismo nordestino.

Apesar de todo esse valor, Gustavo Barroso é, hoje, quase totalmente esque-
cido no Ceará de que tanto gostava. Pergunte-se quem foi a um jovem e não ad-
mira que, mesmo estudante de Letras, seja incapaz de dizer o que fazia. À sua
memória opõe-se o entusiasmo que dedicou à Ação Integralista Brasileira, par-
tilhando com Plínio Salgado o dever da liderança. Tem razão Josué Montello:

“A posição política que Gustavo Barroso assumiu, no ponto mais alto de
sua carreira de escritor e homem público, prejudicou sensivelmente o seu
renome, alongando-se além da morte, como se o militante do integralismo,
aguerrido, veemente, excessivo, não fosse também o escritor de Terra de Sol,
de Praias e Várzeas, de Pergaminhos, de Heróis e Bandidos. Dir-se-ia que seu caso
constituía um exemplo a mais em favor de Stendhal, em Le Rouge et le Noir,
quando diz que a política na literatura equivaleria a um tiro de pistola num
concerto”.

Desprezado por críticos e leitores, Gustavo Barroso é lembrado exatamente
por quem lhe compromete o bom nome. Sob o pretexto de homenageá-lo pe-
los cem anos de nascimento, a Editora Revisão, de Porto Alegre, criou a “Co-
leção Comemorativa do Centenário de Gustavo Barroso”, composta, não por
coincidência, de títulos como História Secreta do Brasil, Os Protocolos dos Sábios de
Sião e Brasil, Colônia de Banqueiros, em que se revela a sólida convicção antissemita
do autor. Acusado de propagar o neonazismo, no catálogo da editora gaúcha
encontram-se panfletos do nível Holocausto Judeu ou Alemão? e Hitler, Culpado ou
Inocente?, péssimas companhias para quem, ao longo da vida, impôs-se aos cole-
gas como historiador sério e criterioso.

Parece-nos injusto o hábito de confundir a pessoa com o artista, o cidadão
com o criador, mesmo o intelectual com o escritor, como se um tivesse neces-
sariamente de refletir a imagem do outro. A quem lê agora Dom Casmurro difi-
cilmente ocorrem o ideário político, o pensamento religioso, a ascendência fi-
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losófica de Machado de Assis: tenha sido republicano ou monarquista, ateu ou
confesso, aristotélico ou socrático, seu romance é admirável por si mesmo,
como literatura que não se pretende cópia de quem a escreveu. Fosse assim, e
trazendo a questão para os dias atuais, poder-se-ia definir que são bons todos
os autores ditos “de esquerda” e ruins os considerados “de direita”. Ou
vice-versa. O problema estaria em saber, a partir de um conceito arbitrário e
generalizante, quem destinar ao sucesso de vendas e quem condenar ao inferno
da crítica... Rachel de Queiroz apoiou o golpe de 64 e nem por isso deixa de
ser uma grande romancista; reciprocamente, montes de livros da pior qualida-
de contam a história de militantes e guerrilheiros que, de caneta em punho, re-
velaram-se escritores medíocres e enfadonhos. A verdade é que, ao contrário
do que muitos querem, uma coisa não implica a outra. O que não quer dizer –
convém deixar claro – que dos autores não se devam cobrar a inteireza moral e
a correção política esperadas de todo cidadão. Nem que a eles seja proibido
expressá-las com êxito: embora ecoando o tiro citado por Montello, não são
poucos os que logram escrever boa ficção com substância política. Quarup, de
Antonio Callado, é uma prova. Julgá-los por ideias e crenças das quais possa-
mos discordar, sentenciando-os ao ostracismo e ao abandono, é comporta-
mento que nos parece descabido, preconceituoso e discriminatório.

Assim, visando a repor Gustavo Barroso no lugar a que tem direito, damos a
público texto inédito deixado pelo escritor cearense. Chegou-nos à mão por
uma de suas netas, Sílvia Barroso Martins, funcionária, como eu, da Câmara
dos Deputados, em Brasília. A autorização para divulgá-la obtive-a pessoal-
mente com Carlos Labouriau Barroso, filho de Gustavo, a quem conheci no
Rio de Janeiro. A cópia xerox, de má qualidade, felizmente não impediu a re-
constituição completa do original. São seis folhas, datilografadas, conforme
Sílvia, pelo próprio avô. Na de rosto, lê-se o título Gente, Casas, Coisas e Bichos da
Minha Vida, que, imaginamos seja o do livro que começara a escrever. Ao nome
do autor seguem-se quatro indicações: “Da Academia Brasileira de Letras, da
Academia das Ciências de Lisboa, da Real Academia Espanhola de la Lengua e
da Royal Society of Literature of London”. O ano registrado, 1959, é o da
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morte do escritor, o que nos permite acreditar tenha sido um dos últimos tex-
tos que produziu. “História dum sítio cearense”, provável capítulo de abertu-
ra, é antecedido por uma breve introdução. Esses dois parágrafos Eduardo
Campos os reproduz no seu Gustavo Barroso: Sol, Mar e Sertão, apresentando-os
como “confidência a um amigo de Fortaleza”, feita pelo memorialista pouco
antes de morrer.

Mais adiante, afirma o biógrafo de Gustavo:

“Nair de Morais Carvalho, que privou como poucos de sua intimidade no
Rio, contaria em sessão do Instituto do Ceará, anos depois da morte do
grande escritor: ‘Em todas as oportunidades de sua vida, através da pena e
da palavra, soube sempre demonstrar o seu amor ao Ceará. A sua última pá-
gina, escrita no dia 15 de novembro de 1959, isto é, 18 dias antes de falecer,
é dedicada ao Ceará, um verdadeiro grito de dor, de saudade inconsolável!
Escreveu ele: ‘O Ceará, muito especialmente Fortaleza, foi e continua a ser
o meu mundo. E continuará sendo, estou certo’”.

O trecho, como se poderá ver, é parte da referida introdução.
Note-se, em Gente, Casas, Coisas e Bichos da Minha Vida, o estilo admirável de

Gustavo Barroso. Muito poucos, como ele, sabem transformar a matéria bruta
da pesquisa em histórias que encantam pelo colorido, pela frase que flui natu-
ral e espontânea. A passagem em que descreve o sítio do bisavô pode ser posta,
sem exagero, entre as mais belas da literatura cearense. Não admira, portanto,
o interesse despertado por seus livros de memórias, Coração de Menino, Liceu do
Ceará e o Consulado da China. Feita a atualização ortográfica, o inédito é publica-
do segundo a cópia a que tivemos acesso. Mais do que o integralista fervoroso,
mais do que o antijudeu intolerante, dele ressalta a dimensão maior de Gusta-
vo Barroso, um dos mais importantes escritores do seu tempo.

�
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É o seguinte o texto inédito:

“Escrevo estas páginas imobilizado numa poltrona, atenazado de dores por
uma enfermidade pérfida e cruel. Perdi o comando de parte do meu corpo,
mas conservo íntegro, graças a Deus, o do meu cérebro, e quero consignar por
escrito muita coisa que vi e ouvi num velho Brasil, que a revolução de 1930 co-
meçou a matar e já não existe mais senão nas memórias e nos corações, cuja du-
ração tem seu limite na morte. A minha única intenção é ser útil: fornecer algu-
mas achegas pessoais aos que estudem, nesse período, a sociologia brasileira.

O Ceará, muito especialmente Fortaleza, foi e continua a ser o meu mundo.
E continuará sendo, estou certo. Não um mundo que eu comande, mas um
mundo que me comanda através do espaço e do tempo, onde quer que eu vá,
seja qual for a época. Tamanho poder lhe foi dado, porque foi o primeiro
mundo que vi, quando abri os olhos para o mundo, mundo em que hora a
hora, dia a dia, ano a ano, durando e tomando forma fui no corpo e na alma
descobrindo todas as coisas do mundo. O Ceará é o mundo em que sempre me
recordo e vejo, só ou acompanhado de tudo quanto vi e toquei desde o berço.
Continuarei a viver nesse mundo até que se me apague a derradeira luz do
mundo! Meu mundo querido e único!

Meu bisavô paterno chamava-se João da Cunha Pereira e foi o último capi-
tão-mor de índios mansos da Paupina ou Mecejana, uma das três reduções
fundadas na zona litorânea do Ceará Grande pelos grandes catequistas Padres
Francisco Pinto e Luiz Figueira, no século XVII, para civilizar o gentio tupi
daquele nome. As outras foram as de Parangaba e Caucaia, que Pombal cris-
maria mais tarde em Arronches e Soure.

João da Cunha Pereira, natural da antiga e nobre vila de Goiana, em Per-
nambuco, era filho do capitão de cavalos da guerra holandesa Antônio da Cu-
nha Pereira, cuja fidalga genealogia traçou com pormenores Frei Jaboatão, o
famoso autor do Orbe Seráfico. Um irmão de meu bisavô, José da Cunha Pereira,
estabeleceu-se como criador de gado, no fim do século XVIII, no lugar Bo-
queirão de Cima, vale do rio Jaguaribe, imediações de Jaguaribe Mirim. Outro,
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Manuel da Cunha Pereira, no mesmo século faz parte do Senado da Câmara
da Vila de Fortaleza, na qual teve grande atuação.

Meu bisavô veio de Pernambuco para o Ceará no começo do século XIX, tra-
zendo a família: a mulher, fidalga de quatro costados, D. Rosa Marciliana Per-
pétua da Cunha Lage, em cujas mãos os governadores da Capitania do Ceará
Grande iam depor a homenagem do seu ósculo, após tomarem posse do cargo;
três filhos pequeninos – minha avó, mãe de meu pai, Isabel, nascida em 1819,
que morreria centenária, meus tios Antônio Alexandrino e Francisco, o caçula;
algum dinheiro de contado, sua experiência de agricultor nordestino e cinco es-
cravos, dos quais três africanos e dois crioulos, já nascidos deste lado do mar.

Entre os africanos, estava Pai João, que não cheguei a conhecer, mas de
quem ouvi muito falar em casa. Alcancei seu filho Gonçalo, que serviu meus
avós e ainda me ensinou o que eu sei em matéria de plantas e passarinhos de
minha terra. Esses escravos eram oficiais de pedreiro, carpinteiro, oleiro e fer-
reiro, representando alto valor como artesãos. Para começar a vida na nova ca-
pitania onde viera fixar-se, meu bisavô obteve uma data de terras no lugar de-
nominado Cocó, entre dois braços do rio desse nome, e a lagoa dos Talos, per-
to de Cajazeiras e de Mecejana. Minha avó descrevia esse pequeno sítio, reme-
xendo na memória. Terras úmidas, cobertas de carnaubais, produzindo man-
dioca, algodão e um pouco de cana.

A casa de residência e a de farinha foram levantadas pelos negros sob a dire-
ção de meu bisavô. O massapê da redondeza e a tabatinga das ipueiras fornece-
ram tijolos e telhas, o carnaubal e o mato deram as madeiras: carnaúbas inteiras
para cumeeira e terças, mororó para os caibros, frei Jorge para as ripas, Gonça-
lo Aires e candeia para esteios. As ferragens e pregos eram batidos na forja pelo
escravo ferreiro. Ali, meu bisavô passou alguma meia dúzia de anos. O chão
dava-lhe o necessário para alimentar e vestir a família: farinha de mandioca,
milho, frutas, galinhas, ovos e cabras, leite; a carnaúba contribuía até para a ilu-
minação caseira com suas velas. Moía-se cana bastante para ter doce o ano
todo. As mulheres fiavam e teciam o algodão, fazendo panos para todas as fi-
nalidades. Em 1820, meu bisavô tinha feito economias, pôde mudar-se para
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local mais conveniente. Deu-lhe o Rei, a seu pedido, uma sesmaria de uma lé-
gua de boas terras a contar desde a margem ocidental da grande lagoa da Pre-
cabura até a praça da vila da Mecejana. Nesse latifúndio, ele demarcou com va-
lados uma gleba composta de mata, alagadiço, enxutos, tabuleiro e riacho,
onde fundou o sítio Curió, ainda hoje existente e em plena produtividade.
Com outra gleba menor, estabeleceu para o filho caçula, Francisco da Cunha
Pereira, outro sítio, o Muritiapuá, cujos remanescentes, por herança, permane-
cem até agora na minha posse. A casa do Curió, destruída há menos de dez
anos, também foi levantada grosseiramente pelos negros.

Meu pai, que, na infância, passou alguns dias no Cocó, contava-me alguns
episódios ocorridos nesse primeiro sítio do meu bisavô. O sítio era ermo e
triste, rodeado por águas paradas que refletiam os carnaubais gementes ao ven-
to. Uma tarde, meu pai viu o africano Pai João, andando entre os troncos li-
nheiros da meia-luz crepuscular e cantando u’a melopeia arrastada em língua
da África.

Perguntou-lhe:
– Que está cantando, Pai João?
O negro respondeu-lhe:
– Não estou cantando, sinhozinho: estou me queixando a Deus...
Fiz-me homem. Centenas de vezes passei por aquele rincão a cavalo e, entre

as carnaúbas negras e linheiras, na tristeza da tarde, sempre me lembrei do ve-
lho preto da Costa na sua algaravia bárbara queixando-se a Deus de o ter tira-
do da sua pátria e lançado como mísero escravo em terra estrangeira. O sítio
do Curió distinguia-se sobretudo pelo coqueiral. Seiscentos coqueiros em seis
linhas de cem iam do terreiro da casa de moradia até a cerca divisória do sítio
de meu avô, o Taimbé, noventa hectares com uma lagoa e u’a mata de jatobás,
que hoje estão sendo loteados. A massa escura das frondes do coqueiral do
Curió pendurava-se no céu como imensa tabuleta verde e se avistava de muito
longe, servindo para os viajantes localizarem o sítio. O pomar era riquíssimo:
goiabas, limões, laranjas, tangerinas, limas, mamões, mangas, figos, jacas, fru-
tas-pão, bananas-maçãs.
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Por morte de meu bisavô, ficou este sítio para o meu tio Antônio Alexan-
drino, que nele nascera, nele casou, dele jamais saiu, nele criou os filhos e nele
veio a morrer em 1905. Durante meio século, aquelas terras o sustentaram e
aos seus: hortaliças, frutas, rapadura, mandioca, aipim, batatas, abóboras, algo-
dão para fiar, cera de carnaúba para a iluminação. Na levada, patos, nas capoei-
ras, galinhas, no mato, caças, na Precabura próxima, peixe. Só se comprava, de
longe em longe, artigos manufaturados. O capitão Antônio Alexandrino da
Cunha Pereira extinguiu-se sem nunca ter passado uma necessidade e sem de-
ver nada a ninguém. E, pela denúncia dum sonho, um dos trabalhadores atuais
do Curió, nestes últimos tempos, desenterrou ao pé duma árvore, no seio da
mata, uma latinha em que ele encerrara suas economias: pratas do Império e al-
gumas libras esterlinas. Os netos de meu tio Antônio Alexandrino venderam o
Curió no começo deste século e não o vende por preço algum1. É ainda um dos
melhores sítios de agricultura do Ceará.

Escrevo estas páginas gravemente enfermo, não para me por em evidência
ou chamar a atenção para os meus antepassados, sim para deixar um depoi-
mento fidedigno, embora modesto, de como se processou a formação do Bra-
sil nordestino, sobretudo a de minha terra natal, o que isso custou em honesti-
dade, trabalho, tenacidade e economia através das gerações. Sentir-me-ia feliz
se estas despretensiosas páginas de sociologia brasileira esclarecessem os brasi-
leiros conscientes, para que, sabendo o quanto custou no tempo e no espaço a
construção da pátria, possam reagir contra os aventureiros sem raízes e os val-
devinos ambiciosos que, à sombra das demagogias e mentiras, a querem des-
truir ou infamar, e, pior do que isso, ferir na sua íntima dignidade. Eu amo o
Brasil diferente, aquele que os meus avós fecundaram com a sua paciência e o
suor do seu trabalho”.
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Lembrança de
Josué Montello

Cláudio Murilo Leal

Não somente o estilo é o homem, como parece haver dito
Buffon, mas o exame da construção de uma obra literária

também revela o homem. No caso de Josué Montello, conhecer seus
livros é desvendar a vida de um intelectual dedicado a cumprir com
denodo a sua vocação de escritor.

A par da extensa obra romanesca, deve-se ressaltar a importância
de duas vertentes de sua produção literária: a do memorialista e a do
ensaísta, menos conhecidas por parte do grande público.

Para o intelectual maranhense, a literatura era a sua vida. Dedicava-se
às letras com paixão e com uma constância que redundou na construção
de uma opera omnia das mais prolíficas da literatura brasileira.

A sua produção ensaística e memorialística revela a agudeza de
percepção, a sutileza do espírito e o engenho na execução que sinte-
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tizam as qualidades de Josué Montello, no entendimento e na explicação do
complexo mundo das letras.

Li, em 1959, o seu Caminho da Fonte, que integrava uma importante coleção
editada pelo Instituto Nacional do Livro. Nele se encontram nove ensaios so-
bre B. Lopes, o interessantíssimo poeta simbolista, hoje relegado ao esqueci-
mento. Outra série nos mostra Montello como profundo conhecedor da lite-
ratura espanhola em cinco interessantes estudos sobre Pio Baroja e a frutífera
geração de 98, composta por Miguel de Unamuno, Azorín, Antonio Macha-
do, Ángel Ganivet, Ramiro de Maeztu. Devo lembrar que Josué Montello foi
adido cultural em Madri, tendo bebido na fonte os acontecimentos que mar-
caram a cultura de Espanha. Mais tarde, é comovente recordar, que no final
dos anos de 1980, quando eu dirigia a Casa do Brasil em Madri e Josué Mon-
tello era o embaixador do Brasil junto à UNESCO, ele me pede, com ansiedade
juvenil, para comprar-lhe a edição das obras completas de Pio Baroja, que aca-
bara de vir a lume. Esse singelo fato confirma como Josué manteve-se sempre
fiel às suas admirações literárias. Neste livro, Caminho da Fonte, estão também
reunidos nove magistrais ensaios sobre Dom Quixote. Inclui, ainda, um trabalho
em que aborda a criação do conto e do romance de Machado de Assis, seu ma-
ior e mais rico tema de investigação literária.

No livro Estante Giratória, sempre buscando enfocar um viés original para
transmiti-lo em seus ensaios, Josué divulga o perfil pouco estudado do jurista
José de Alencar, e escreve sobre Gonçalves Dias e a experiência do poeta na
Amazônia. Em Santos da Casa, encontra-se a pesquisa seminal “Técnica do Ro-
mance Machadiano”, entre outros autores estudados. No livro O Presidente Ma-
chado de Assis, são narradas estórias e fatos que alguns biógrafos do autor de D.
Casmurro não tiveram perspicácia para perceber.

A compostura de atitudes do cidadão Machado de Assis, a seriedade no cum-
primento da nobre missão do escritor, o respeito à língua e à tradição, tudo são
características do Mestre que se irmanam com o temperamento e o perfil de Jo-
sué Montello. A limpidez da prosa de Montello, tanto na ficção quanto nas me-
mórias e ensaios, foi-se depurando num classicismo moderno sob a égide de
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Machado. Outros livros de Josué Montello registram o riquíssimo diálogo com
o Bruxo da nossa literatura, como o bem documentado livro (inclusive do ponto
de vista iconográfico) intitulado simplesmente Machado de Assis, publicado pela
editora Verbo. Extremamente importante é Memórias Póstumas de Machado de Assis,
no qual Josué revê criticamente todos os gêneros adotados por Machado, do ro-
mance à poesia, passando pelas crônicas, contos, correspondência, teatro e críti-
ca. Já em Os Inimigos de Machado de Assis estão reeditadas as críticas sofridas, como a
famosa e injusta diatribe de Sílvio Romero.

Josué Montello foi insuperável no seu estilo muito pessoal em conceber o
papel da crítica literária, que professou vazada em tom conversacional e de
forma amena. Ele soube, como ninguém, discorrer sobre os mais diversos as-
suntos, sempre despertando vivamente a curiosidade e o encantamento do lei-
tor. Prova disso é o hoje bibliograficamente raro exemplar de Histórias da Vida
Literária, de 1944, que explica como Aluísio Azevedo se fez romancista, e sobre
o amor profano nos sermões do Padre Antônio Vieira.

Outra paixão intelectual de Josué Montello, como todos sabem, foi a Aca-
demia Brasileira de Letras. Tendo ingressado nela muito jovem, tornou-se,
mais tarde, seu Presidente, prestigiado por seus pares e pelos escritores em ge-
ral, visto como um defensor cioso da nossa língua e da literatura brasileira. Jo-
sué Montello identificava-se com a Academia e, de certo modo, encarnava-a.
Ele escreveu com muita graça e humor as suas observações sobre a vida acadê-
mica. O resultado foi o alegre livro Anedotário Geral da Academia Brasileira. É inte-
ressante ler, também, outro livro que dá testemunho e fornece documentos
que historiam o que ele chamou de “O reflexo do Modernismo na Academia”.

Josué Montello: uma inteligência direcionada para as Letras, o coração vol-
tado para a família – dona Yvonne Montello, filhas e netos. Assim viveu este
grande escritor uma vida digna, imortalizada em sua fecunda obra.
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Busto de Euclides da Cunha.
Acervo ABL.



Os Sertões: uma epopeia
dos vencidos*

José Mauríc io Gomes de Almeida

O livro de Euclides da Cunha constitui, sem dúvida, uma
obra de classificação literária complexa e problemática,

pois nele se combinam gêneros os mais diversos, do ensaio científico
à narrativa ficcional. O próprio título, Os Sertões, amplo e genérico,
sinaliza para o alto grau de abertura que o autor irá imprimir ao seu
trabalho, pois tal título pode abarcar escritos de diferentes nature-
zas, desde descrições orográficas, climáticas e botânicas, até conside-
rações sobre os habitantes do sertão, além do relato da Campanha de
Canudos propriamente dita. A complexidade do projeto euclidiano
se anuncia na “Nota preliminar” que abre o volume, pois ali a pro-
posta historiográfica desdobra-se numa outra, de natureza etnológi-
ca, que o autor chega a considerar a mais importante da obra. Toda-
via, em que pese tais alegações, não é difícil verificar que tudo na
narrativa converge efetivamente para o relato dos conflitos que opu-
seram os sertanejos de Canudos às tropas do exército brasileiro.
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Ora, tendo em vista o percurso intelectual do autor, engenheiro formado
no meio cientificista e positivista da Escola Militar, o leitor esperaria encon-
trar um texto objetivo, preso à referencialidade da linguagem científica que os
temas abordados parecem requerer. Contudo, para grande surpresa, não é as-
sim que ocorre: o sentido dramático da visão euclidiana sobre a guerra vai mar-
car profundamente o relato, fazendo com que, à proporção que este se desen-
volve, a objetividade do ensaísta erudito vá cedendo lugar à palavra inspirada
do grande criador literário que Euclides era, e a narrativa vá-se afastando do
puro ensaísmo para ganhar crescente dimensão épico-dramática, capaz de
transfigurar a matéria narrativa, conferindo-lhe força expressiva raramente
atingida nas letras brasileiras.

Conquanto dividido em oito partes, o livro se desenvolve na verdade em três
movimentos de dimensão desigual, mas todos eles, de certo modo, determina-
dos pela estrutura épico-dramática que a narrativa acaba por assumir. O primei-
ro deles, “A Terra”, voltado para a descrição física do universo do sertão, tem
por finalidade introduzir o leitor no cenário onde irá se desenrolar o que, nas pa-
lavras do autor, constitui “um emocionante drama da nossa história” (367)1.

O segundo movimento, “O Homem”, destina-se a apresentar os persona-
gens que nele atuarão. O terceiro movimento, “ A Luta”, que se compõe das
seis partes restantes, todas elas com títulos próprios e tratando das diferentes
fases do conflito, constitui a representação do drama propriamente dito.

No título de nossa palestra utilizamos a palavra epopeia. Euclides em seu tex-
to, como vimos, ao definir os acontecimentos terríveis que se propôs a relatar,
vai-se valer preferencialmente da imagem de drama, e isso gera todo um campo
metafórico ligado ao teatro: “majestoso palco”, “cenário emocionante”, etc. Há,
inclusive, um episódio magistral, em que os soldados, observando, entre nuvens
de fumaça, o bombardeio e incêndio do arraial, são comparados a uma “plateia
enorme para a contemplação de um drama”. E o autor descreve a cena toda com
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ironia mordaz, como se se tratasse efetivamente de um espetáculo teatral:
“Aplaudia-se. Pateava-se. Estrugiam bravos. A cena – real, concreta, iniludível
– aparecia-lhes aos olhos como se fora uma ficção estupenda, naquele palco re-
volto, no esplendor sinistro de uma gambiarra de incêndios” (714).

Ao teor dramático, e mesmo trágico, da guerra de Canudos cabe acrescen-
tar, contudo, a dimensão épica que destacamos em nosso título: a luta heroica
dos jagunços contra uma força esmagadoramente superior, sua resistência
quase inumana até ao final, até à queda dos últimos combatentes, compõem
uma epopeia emocionante, desenrolada na profundeza dos sertões – mas uma
epopeia que foge de todo aos modelos clássicos, pois seus heróis não serão os
triunfadores, e sim os vencidos.

Para que pudesse conferir grandeza épica ao sertanejo e alçá-lo à condição
de herói de sua narrativa, Euclides teve, contudo, que transpor um obstáculo
quase tão espinhoso quanto a vegetação agressiva da caatinga: a concepção ne-
gativa com que era, então, tratada a mestiçagem e o mestiço.

A crença dominante da ciência do fim do séc. XIX – de que Nina Rodri-
gues se tornara um expoente no Brasil – aceitava como verdade inatacável a
ideia da desigualdade entre as raças, exposta no livro célebre de Gobineau:
“Ensaio Sobre a Desigualdade das Raças Humanas”, de 1855. Como consequência,
condenava veementemente a mestiçagem, com base no postulado de que a
mistura de raças em estágios evolutivos diversos constituiria um retrocesso,
pois os elementos herdados de cada uma delas, por não conseguirem combi-
nar-se harmoniosamente no produto resultante, geravam quase sempre dese-
quilibrados. Euclides, estudioso afinado com as ideias de seu tempo, aceitava
como correta tal visão, que expõe no segundo capítulo2 de “O Homem”. Tal
posicionamento choca o leitor atual, para o qual a simples ideia de desigualda-
de entre raças – após a experiência traumática do nazismo – tornou-se particu-
larmente odiosa.
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Todavia, cabe aqui uma ponderação capital: na época em que o escritor
viveu, tais postulados eram aceitos como cientificamente válidos e conde-
nar um autor de então por endossá-los constitui atitude anacrônica, pois
estamos nos valendo do conhecimento científico atual para avaliar o posi-
cionamento de alguém que não dispunha dele. Mas o espantoso é que, cer-
ceado embora pelas limitações ideológicas que seu tempo lhe impunha,
Euclides logrou superá-las e, mediante um verdadeiro malabarismo conce-
itual, inverter-lhes o sentido, fazendo com que sua obra acabe por tor-
nar-se uma afirmação eloquente e inquestionável do valor do mestiço ser-
tanejo. Como assim?

Estudando o povoamento dos sertões, o autor conclui que, pelo extre-
mo isolamento em que os sertanejos viveram ao longo de três séculos, pu-
deram evoluir harmoniosamente, resultando daí um tipo antropológico
dotado de notável uniformidade, como que “feito por um molde único”
(199). Levando mais longe sua reflexão, o escritor logra transmutar o que
era então visto como um problema no penhor mesmo da integridade étnica
e moral do sertanejo:

“... O abandono em que jazeram teve função benéfica. Libertou-os da adap-
tação penosíssima a um estádio social superior, e, simultaneamente, evitou
que descambassem para as aberrações e vícios dos meios adiantados.
.....................................................................................................................
... Aquela raça cruzada surge autônoma e, de algum modo original, transfi-
gurando, pela própria combinação, todos os atributos herdados; de sorte
que, desapeada afinal da existência selvagem, pode alcançar a vida civilizada
por isso mesmo que não a atingiu de repente.
.....................................................................................................................
... Nos sertões a integridade orgânica do mestiço desponta inteiriça e robus-
ta, imune de estranhas mesclas, capaz de evolver, diferenciando-se, acomo-
dando-se a novos e mais altos destinos, porque é a sólida base física do de-
senvolvimento moral ulterior” (203-4).
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Como se pode observar pelas passagens citadas, partindo dos postulados
étnicos aceitos em seu tempo, Euclides confere-lhes uma direção totalmente
diversa, chegando a conclusões quase opostas. Pode-se inferir que o contato
direto com a realidade do sertão e com a grandeza humana de seus habitantes
levou o escritor a repensar os valores que trazia da formação acadêmica. Sem
poder rejeitá-los inteiramente, reserva, contudo, para o sertanejo uma catego-
ria à parte, tornando-o objeto de verdadeira exaltação mítica, fazendo dele o
“cerne vigoroso da nossa nacionalidade” (190).

O processo de mitificação do sertanejo será amplamente desenvolvido
no capítulo seguinte de “O Homem”. Após traçar um retrato pouco lison-
geiro do aspecto habitual do “tabaréu canhestro”, Euclides descreve sua
completa transmutação diante de um desafio qualquer que se apresente,
transformando-se, de súbito, em um “titã acobreado e potente” (208). Ao
longo de todo o capítulo, o escritor procura, por meio das imagens utiliza-
das, assimilar seu personagem a figuras e aspectos marcantes da cultura mí-
tica europeia. Assim, colado ao dorso do cavalo, “realiza a criação bizarra
de um centauro bronco” (210). Mais adiante, comentando a sua existência
tormentosa, conclui:

“Aprestou-se cedo para a luta.
O seu aspecto recorda, vagamente, à primeira vista, o de um guerreiro an-

tigo exausto da refrega. As vestes são uma armadura. [...] é como a forma
grosseira de um campeador medieval desgarrado em nosso tempo” (213).

“Titã”, “centauro”, “guerreiro antigo”, “armadura”, “campeador medie-
val” são todas analogias que despertam no leitor ressonâncias mítico-literárias
que ficam associadas à figura do sertanejo, conferindo-lhe a dignidade neces-
sária ao papel que irá desempenhar na narrativa. É interessante assinalar que
Euclides segue neste particular a mesma estratégia que Alencar já utilizara em
seu romance O Sertanejo, de 1875, com idêntica finalidade. Cabe, contudo, res-
saltar uma distinção importante: em Alencar, o herói está personificado em
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um indivíduo, Arnaldo, enquanto na narrativa épica euclidiana ele será repre-
sentado por toda uma coletividade: os habitantes de Canudos.

�

Um único aspecto do sertanejo merece restrições do escritor: a religiosi-
dade mística. Euclides, como intelectual afinado com a geração positivista
e materialista do fim do séc. XIX, encarava todo misticismo religioso,
mormente em suas formas exaltadas, como um traço cultural negativo e,
mesmo, pernicioso. Assim, no balanço das múltiplas qualidades do ho-
mem do sertão, o misticismo aparece como um ponto discutível, do qual
ele emerge como vítima: “É o homem primitivo, audacioso e forte, mas ao
mesmo tempo crédulo, deixando-se facilmente arrebatar pelas superstições
mais absurdas” (238). A compreensão desse posicionamento do autor, de
suma importância em seu universo intelectual, constitui fator decisivo para
que possamos entender a marcada rejeição que demonstra diante da figura
de Antônio Conselheiro.

Alguns historiadores modernos vêm tentando resgatar a imagem do líder es-
piritual dos jagunços, exaltando-o, e criticando as posições de Euclides com res-
peito ao seu possível desequilíbrio psicológico. Assim, Ataliba Nogueira, publi-
cando um manuscrito com prédicas do Conselheiro, conclui sua introdução
algo ingênua com este arroubo de entusiasmo: “Em qualquer outra parte do
mundo seria perpetuado o seu nome como benemérito. Foi ele grande, sem dú-
vida”3. Seguramente, Euclides não partilhava desse ponto de vista. Quanto ao
fato de saber se havia ou não algum componente de loucura na trajetória do pro-
feta sertanejo, torna-se muito difícil determiná-lo hoje, a mais de um século de
distância. O que importa, porém, e que o escritor teve a visão lúcida de discernir,
é a conexão estreita que se estabeleceu entre o meio e o personagem:
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“... o historiador só pode avaliar a altitude daquele homem, que por si nada
valeu, considerando a psicologia da sociedade que o criou. Isolado, ele se
perde na turba dos nevróticos vulgares [...] Mas posto em função do meio,
assombra. [...] Porque ele para o historiador não foi um desequilibrado.
Apareceu como integração de caracteres diferenciais – vagos, indecisos, mal
percebidos quando dispersos na multidão, mas enérgicos e definidos, quan-
do resumidos numa individualidade” (251-2).

Diante da história, o que importa é que o Conselheiro, desequilibrado
ou não, tornou-se um catalisador de todas aquelas tendências de caráter
místico que sempre existiram de forma difusa e latente nos sertões, tendên-
cias estas que se manifestaram em mais de um episódio histórico. Por con-
seguinte, o problema tratado em Os Sertões não é de ordem psiquiátrica, mas
sociocultural.

Com o passar do tempo, inúmeras lendas foram se agregando à figura do
peregrino e, com elas, seu prestígio junto às populações simplórias aumentava
cada vez mais. Como salienta o escritor:

“Espécie de grande homem pelo avesso, Antônio Conselheiro reunia no
misticismo doentio todos os erros e superstições que formam o coeficiente
de redução da nossa nacionalidade. Arrastava o povo não porque o domi-
nasse, mas porque o dominavam as aberrações daquele” (283-4).

Na qualidade de “grande homem pelo avesso”, de simples catalisador das
múltiplas forças atuantes no sertão, o Conselheiro não poderia nunca assumir
o papel de protagonista da narrativa. Por essa razão, o narrador só acompanha
de perto sua trajetória até à formação e à consolidação de Canudos, “a Troia
de taipa dos jagunços”. Quando os conflitos militares têm início, quando o
sentido épico do texto começa a aflorar, sua figura, muito significativamente,
recolhe-se a um segundo plano e desaparece quase de todo. A certa altura o au-
tor chega mesmo a referir-se a ele como a “um Messias de feira”. Vai reapare-
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cer com destaque na página final, mas não sob a aura de um herói ou de um
mártir: apenas como um cadáver hediondo.

O comentário do narrador é mordaz: “ – Desenterraram-no cuidadosamente.
Dádiva preciosa – único prêmio, únicos despojos opimos de tal guerra!” (780).

Quem vai assumir o lugar central da narrativa durante toda a campanha são
os jagunços, agora não mais sob um enfoque negativo, de simples “horda de
fanáticos maltrapilhos”4, como a eles chegara a referir-se no passado o escri-
tor, mas transmutados em objeto de admiração crescente, sob uma luz heroica
que culminará no desenlace. “Imaginemos que dentro do arcabouço titânico do
vaqueiro estale, de súbito, a vibratilidade incomparável do bandeirante. Tere-
mos o jagunço” (334).

A própria definição de Canudos como uma “Troia de taipa”, sob a aparência
depreciativa, evoca um paralelo engrandecedor com a mítica cidade da Ilíada5. E
o termo jagunço, na origem carregado de conotações negativas, a certa altura do
texto passa a ganhar acepção positiva, como quando o autor, desejando enaltecer
o 5.o Corpo da Polícia Baiana, formado por sertanejos da região do S. Francisco,
o qualifica, em tom elogioso, de “um batalhão de jagunços” (524)!

�

É a partir da terceira parte que se inicia propriamente a narrativa das lutas.
Aqui, mais do que nas partes anteriores, o leitor vai se defrontar com outro as-
pecto essencial do livro: sua dimensão ficcional. Como sabemos, Euclides só
esteve presente em Canudos na fase derradeira da guerra, quando o arraial já

250

José Mauríc io Gomes de Almeida

4 A designação injuriosa é do próprio Euclides, em carta a um amigo, de 14/03/1897 – muito
anterior, por conseguinte, a sua estada em Canudos e às tranformações que a sua visão do conflito
experimentará a partir daí. (CUNHA, Euclides da. Correspondência de Euclides da Cunha. São Paulo, Edusp,
1997, p. 103).
5 È interessante notar que nos artigos para o jornal, Euclides utilize a imagem “Meca de taipa” e não
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agonizava. Quase todos os relatos de combates, intensamente vivos, que apare-
cem no texto (mormente os das fases iniciais) foram elaborados a partir de in-
formações e testemunhos de terceiros, imprecisos por natureza. Em conse-
quência, tais relatos constituem, em larga medida, reconstruções imaginárias.
Mas, ainda quando Euclides pôde valer-se de textos escritos da época, ele os
submeteu a uma tal reelaboração que o resultado só demonstra, de forma ain-
da mais cabal, a independência e a força criativa do escritor.

Em suma, embora a matéria abordada em Os Sertões tenha sua raiz na guerra
sertaneja, o modo como está ali recriada, de tal maneira a transfigura, que a
narrativa resultante transcende de muito os limites do ensaio historiográfico e
pode reinvidicar, de pleno direito, o estatuto de criação ficcional.

Tomemos um exemplo: pouco antes de descrever o avanço penoso da 2.a

expedição, do Major Febrônio de Brito, pelas trilhas sertanejas, em demanda
de Canudos, Euclides, para criticar a estratégia deficiente do exército diante de
um terreno e de um adversário tão peculiares, elabora uma simulação imaginá-
ria ilustrando como transcorreria a marcha de uma coluna militar através do
terreno árido e inóspito da caatinga (p. 357-61). O texto tem a vivacidade ex-
pressiva da melhor ficção, embora esteja fundado em experiências repetida-
mente vividas pelas tropas. Os jagunços, amparados pelo meio agreste, batem
impiedosamente os soldados atônitos que tentam reagir, mas não conseguem
sequer vislumbrar os adversários. No final, exaustos, retomam a caminhada,
com alguns homens de menos. E o narrador comenta:

“... quando as últimas armas desaparecem, ao longe, na última ondulação do
solo, desenterra-se de montões de blocos – feito uma cariátide sinistra em
ruínas ciclópicas – um rosto bronzeado e duro; depois um torso de atleta,
encourado e rude; e transpondo velozmente as ladeiras vivas desaparece, em
momentos, o trágico caçador de brigadas...” (361).

Mesmo numa passagem tão curta, fica patente a imaginação criativa do au-
tor e a força expressiva de sua linguagem. Mais à frente, concluindo o capítulo,
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volta ele a ressaltar a relação íntima que existe entre o seu herói e a natureza
que o cerca: “A natureza toda protege o sertanejo. Talha-o como Anteu6, in-
domável. É um titã bronzeado fazendo vacilar a marcha dos exércitos” (363).

A grandeza épica do sertanejo vai-se tornando mais e mais a nota dominan-
te da narrativa. Quão distante Euclides se encontrava, então, daquele jornalista
que fora um dia correspondente de O Estado de S. Paulo.

Se confrontamos a visão de Canudos e dos jagunços nos textos que com-
põem o Diário de uma Expedição7 com a narrativa de Os Sertões, podemos avaliar as
profundas mutações que se operaram no ânimo do escritor à proporção que
compunha sua obra mestra. No Diário, muito embora já aflore por vezes uma
atitude simpática ao sertanejo, Euclides se mostra bastante identificado com o
ponto de vista do exército; assim, Canudos é para ele a “povoação maldita”, a
“aldeia sinistra” dentro da qual “a fantasia apenas divisa /.../ uma legião invi-
sível e intangível de demônios...”8. Nesses textos, o escritor ainda deixa a en-
tender que aceitava a crença geral de que os jagunços eram fanáticos inimigos
da República, armados por líderes monarquistas do exterior: “Não nos iluda-
mos. Há em toda esta luta uma feição misteriosa que deve ser desvendada”9. A
mudança radical de perspectiva, que se reflete em seu grande livro, deve ter
sido fruto do contato traumático do escritor com a realidade brutal da guerra,
que o levou progressivamente a reformular as ideias e valores com que partira
de S. Paulo para os sertões baianos.

�
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8 CUNHA, Euclides da. Diário de uma Expedição. op. cit., p. 80 e 178.
9 Ibidem, p. 191.



Seria impossível, no âmbito desta palestra, esboçarmos sequer uma síntese
do relato das lutas, tal como ele se desenvolve em Os Sertões. Assim, para nos
atermos às coordenadas definidas por nosso título, procuraremos assinalar al-
guns momentos que marcam de modo mais intenso a dimensão épica da narra-
tiva. É interessante observar que, conquanto Euclides, ao iniciar Os Sertões, já
estivesse cronologicamente distanciado dos fatos evocados, possuindo uma vi-
são integral de toda a campanha e de seu significado, fica visível que, à medida
que a narrativa das lutas se desenrola, não só o narrador vai-se tornando emo-
cionalmente mais e mais envolvido com o texto, como cresce sua simpatia para
com jagunços, por sua heroica resistência ao assédio impiedoso do exército. A
sensação que o leitor experimenta é de que o processo mesmo da escrita, fazen-
do aflorar dolorosamente na consciência do autor as lembranças de suas vivên-
cias da guerra, contribui para intensificar a dramaticidade do relato.

As investidas contra Canudos se sucedem, mas o objetivo perseguido pelas
tropas republicanas parece fugir sempre ante a resistência inesperada dos taba-
réus desdenhados. Os quinhentos e tantos homens que compunham a segunda
expedição chegam a Monte Santo, base das operações, cercados de tal aparato
bélico que deixa impressionados os simplórios habitantes do vilarejo. Dias de-
pois, porém, tendo amargado severa derrota nos desfiladeiros pedregosos da
caatinga, são constrangidos à uma retirada humilhante, debaixo de gritos e as-
sovios irônicos dos jagunços. No dizer do narrador, “Os lutadores embaixo
seguiam como atores infelizes, no epílogo de um drama mal representado”
(410). De retorno a Monte Santo, ao invés do apuro marcial com que haviam
chegado dias antes, lembravam “uma turma de retirantes, batidos dos sóis bra-
vios, fugindo à desolação e à miséria” (414).

Não estava destinada melhor sorte à expedição Moreira César, quase três
vezes maior e cheia de orgulho do renome de seu comandante. A au-
toconfiança das tropas era tal que, no dizer irônico do escritor, quando ainda
se achavam em marcha para Canudos “ameaçava-os um único contratempo sé-
rio: o de toparem vazio o arraial sedicioso. [...] A volta inglória, sem dispêndio
de um cartucho” (455). Ao chegar diante da cidadela dos jagunços, o coronel
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Moreira César, dominado pela atitude geral de triunfalismo, resolve atacá-la
sem mesmo aguardar que os soldados cansados se refizessem da longa cami-
nhada pelas trilhas do sertão: após prévio bombardeio, minimizando o adver-
sário, decide tomar o arraial a baioneta, lançando contra ele a tropa em peso. A
empresa revela-se contudo mais problemática do que tinha calculado, pois os
pelotões começam pouco a pouco a se dissolver no labirinto de becos do vila-
rejo. Comenta o narrador:

“Na história sombria das cidades batidas, o humílimo vilarejo ia surgir
com um traço de trágica originalidade.

Intato – era fragílimo; feito escombros – formidável.
Rendia-se para vencer, aparecendo, de chofre, ante o conquistador sur-

preendido, inexpugnável e em ruínas” (469).

À medida que os soldados se adentravam pelas ruelas, iam-se desgarrando
mais e mais dos companheiros:

“A tropa desaparecera nos mil latíbulos de Canudos. Lá dentro rolava
ruidosamente a desordem, numa assonância golpeada de estampidos, de
imprecações, de gritos estrídulos, vibrantes no surdo tropear das cargas.[...]
A situação era afinal inquietadora.
..........................................................................................................
[...] e estalando em cheio no arruído da refrega, ouviam-se pancadas repeti-
das do sino da igreja velha” (473).

A passagem revela a notável capacidade da prosa euclidiana de recriar imagi-
nariamente uma cena dramática, como se ela se desdobrasse à nossa frente: os ru-
ídos evocados se intensificam pela sonoridade verbal do texto e o contraponto
do sino da igreja velha, que se tornará motivo recorrente nas lutas, assume a fun-
ção de índice e símbolo da resistência dos jagunços e de sua fé inquebrantável –
resistência e fé que acabarão por conquistar o respeito e admiração do escritor.
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Por fim, Moreira César, sentindo que a sorte da investida se tornara duvi-
dosa, entra pessoalmente na luta e é logo posto fora de combate por uma bala.
Depois de horas de combate improfícuo pelos becos do arraial, temendo o cair
da noite, as tropas retiram-se em desordem, lançando-se no rio. A força imagé-
tica da prosa euclidiana faz-se mais uma vez sentir:

“Era o desenlace.
Repentinamente, largando as últimas posições, os pelotões, de mistura,

numa balbúrdia indefinível, sob a hipnose do pânico, enxurraram na cor-
rente rasa das águas! /.../ Era um fervilhar de corpos transudando vozear
estrídulo, e discordante, e longo, dando a ilusão de alguma enchente repen-
tina, em que o Vaza-Barris, engrossado, saltasse, de improviso, fora do lei-
to, borbulhando, acachoando, estrugindo...” (477).

E, culminando o episódio, como uma nota de involuntária ironia, o sino da
igreja silencia para que se faça ouvir a primeira nota da Ave-Maria:

“Vinha caindo a noite. Dentro da claridade morta do crepúsculo soou,
harmoniosamente, a primeira nota da Ave-Maria...

Descobrindo-se, atirando aos pés os chapéus de couro ou os gorros de
azulão, e murmurando a prece habitual, os jagunços dispararam a última
descarga...”.

A cena é magistral como construção dramática e invenção imagética. O
contraste entre a afobação das tropas em fuga e a serenidade dos jagunços,
atendendo à voz do sino, confere inequívoca grandeza aos defensores do ar-
raial, preparando o caminho para a sua exaltação épica, que dominará as pági-
nas finais do livro.

O desenlace da expedição Moreira César todos conhecem: a morte do coro-
nel, a retirada desastrosa, verdadeira debandada, largando para trás tudo, não
só os armamentos como o cadáver do comandante e de seu substituto, o coro-

255

Os Se r t õ e s : uma epope ia dos vencidos



nel Tamarindo. A este último coube ainda uma sorte macabra: empalado o ca-
dáver num galho de angico à borda do caminho, ali ficou, como um espectro,
esperando a vinda da próxima coluna.

A repercussão nacional deste fracasso militar foi, como sabem, enorme. A
rebelião dos jagunços era por todos entendida como fruto de pretensões res-
tauradoras: eles eram “inimigos da República, armados pela caudilhagem mo-
nárquica”. A excitação dos ânimos assumira tais proporções, que jornais mo-
narquistas chegaram a ser empastelados. Em termos de selvageria, no dizer do
autor, “a Rua do Ouvidor valia por um desvio das caatingas. A correria do ser-
tão entrava arrebatadamente pela civilização a dentro” (501). “As gentes alu-
cinadas ouviam um surdo tropear de bárbaros” (508). Só não perceberam,
como acentua Euclides, o significado mais profundo do episódio:

“Insulado no espaço e no tempo, o jagunço, um anacronismo étnico, só
podia fazer o que fez – bater, bater terrivelmente a nacionalidade que, de-
pois de o enjeitar cerca de três séculos, procurava levá-lo para os deslumbra-
mentos da nossa idade dentro de um quadrado de baionetas, mostran-
do-lhe o brilho da civilização através do clarão de descargas” (502).

Como resposta à derrota militar, a atitude do governo resumiu-se a organi-
zar uma nova expedição, envolvendo maciço contingente humano e numeroso
armamento.

Muitas foram as vicissitudes que teve de sofrer a Quarta Expedição antes
que conseguissem destruir o malsinado arraial. Os erros acumularam-se e, por
pouco, tudo não termina num desastre ainda mais completo do que o de Mo-
reira César. Em certo momento da luta, o exército, sem os suprimentos neces-
sários, imobilizado diante de Canudos, viu-se literalmente sitiado pelos jagun-
ços; o narrador comenta, então, com a costumeira ironia:

“O heroísmo era-lhes, agora, obrigatório. A coragem, a bravura retransi-
da de sobressaltos, um compromisso sério com o terror. Circulavam-nos os
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mais originais dos vencidos: impiedosos, enterreirando-os em todos os
pontos no círculo de um assédio indefinido e transmutando-se em fiscal in-
corruptível, trancando todas as portas à deserção” (572).

A ironia de Euclides para com o exército e sua admiração pelos sertanejos
de Canudos vão crescendo paralelamente. A certa altura, chega ao acampa-
mento um vaqueiro, trazendo para a expedição combalida a notícia da chegada
para breve de um comboio de suprimentos. O autor assim o descreve:

“O vaqueiro rude, vestido de couro, montado no campeão suarento e res-
folegante, empunhando ao modo de lança a guiada longa, olhava surpreendi-
do para tudo aquilo. A sua corpulência de atleta contrastava com os corpos
mirrados que turbilhonavam em roda. Lembrava um gladiador possante
entre bosquímanos10 irrequietos (596)”.

Na verdade, em que pese a superioridade esmagadora do exército republicano,
tanto em homens como em armas, subjugar os jagunços e destruir-lhes o arraial
constituiu um processo longo e cheio de surpresas, pois, como Euclides expõe sem
meias palavras, “o sertanejo defendia o lar invadido, nada mais. [...] Canudos só se-
ria conquistado casa por casa. Toda a expedição iria despender três meses para a
travessia de cem metros, que a separavam da abside da igreja nova.” (621-2).

A parte final do livro, os “Últimos dias”, representa a culminação do pro-
cesso de engrandecimento do sertanejo. À proporção que o fim se aproxima,
os jagunços, longe de se quebrantarem, redobram de vigor. Segundo o autor,
aqueles mesmos que os combatiam, começaram a vê-los heroicos. Alguns epi-
sódios são particularmente reveladores a tal respeito, como o esforço desespe-
rado dos últimos defensores do arraial, totalmente cercado, para obterem um
pouco d’água nas raras cacimbas subsistentes no Vaza-Barris, sob a mira im-
placável dos soldados, que os fulminavam sem piedade:
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“Um único às vezes escapava, às carreiras. Transpunha a barranca de um
salto e perdia-se nos escombros do casario, levando aos companheiros al-
guns litros de água que custavam hecatombes.
....................................................................................................................

Estes episódios culminaram o heroísmo dos matutos. Comoviam por
fim os próprios adversários.
.....................................................................................................................

Em muitos despontou, ao cabo, irreprimível e sincero entusiasmo pelos
valentes martirizados. Não o encobriam. O quadro que se lhes oferecia
imortalizava os vencidos. Cada vez que os contemplavam tinham, crescen-
te, o assombro” (744-5).

As repetidas tentativas dos militares para subjugar aqueles “rudes patrícios
indomáveis” acabavam redundando em fracassos humilhantes. Quando jul-
gam, em certo momento, pelo silêncio dos jagunços, que a vitória fora afinal
conquistada e resolvem descer triunfantes à praça das igrejas, são varridos a
bala, e devem retornar correndo às barrancas protetoras do rio ou às suas trin-
cheiras. Comenta ironicamente o narrador:

“... retransidos de espanto, tragando amargos desapontamentos, [...] os tri-
unfadores, aqueles triunfadores, os mais originais entre todos os triunfado-
res memorados pela história, compreenderam que naquele andar acabaria
por devorá-los, um a um, o último reduto combatido”.

Diante disso, os atacantes resolvem apelar para bombas de dinamite. De
novo, o narrador recorre à ironia cortante:

“Havia-se prefigurado aquele epílogo assombroso do drama. [...] Os ser-
tanejos invertiam toda a psicologia da guerra: enrijavam-nos os reveses, ro-
bustecia-os a fome, empedernia-os a derrota.

Ademais entalhava-se o cerne de uma nacionalidade.
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Atacava-se a fundo a rocha viva de nossa raça. Vinha de molde a dinami-
te... Era uma consagração” (765-6).

Essa passagem representa o ápice da tranfiguração mítica do sertanejo, ele-
vado à condição de “rocha viva de nossa raça”. Diante da experiência direta de
uma realidade que fugia de todo às verdades proclamadas por luminares da
ciência da época, Euclides soube enxergar a grandeza ímpar daquela população
sofrida e erguer-lhe um monumento imperecível.

No plano da guerra, a resistência continuou ainda uns poucos dias, até que
baqueassem os últimos combatentes. O desfecho daquela epopeia assombrosa
todos conhecem, mas a força dramática das poucas linhas com que o autor o
descreve parece resistir a leituras sucessivas, como um dos momentos mais
pungentes de nossa literatura:

“Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o es-
gotamento completo. Expugnado palmo a palmo, na precisão integral do ter-
mo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que
todos morreram. Eram quatro apenas: um velho, dois homens feitos e uma
criança, na frente dos quais rugiam raivosamente cinco mil soldados” (778).

Euclides, partindo de um projeto historiográfico e etnológico construiu
uma extraordinária epopeia em prosa, epopeia em que os heróis são “aqueles
rudes patrícios indomáveis” que resistiram até ao último homem para defen-
der os seus valores e as suas crenças. Resgatando ao tempo e trazendo à luz a
grandeza épica presente em um dos episódios mais sombrios da história brasi-
leira, Os Sertões tornaram-se obra fundamental para a consolidação de uma
consciência lúcida de nossa identidade como povo e como cultura.
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Antonio Carlos Secchin



A poética do diálogo
na obra de Antonio
Carlos Secchin

Marcus Vinic ius Quiroga

Escolhemos hoje abordar a obra de Antonio Carlos Secchin
como aquela que estabelece relações com as estéticas anterio-

res e contemporâneas, mantendo, desta forma, um diálogo que, ao
mesmo tempo, reconhece a série literária na qual se insere, reutili-
zando-se de suas realizações, e dá passos à frente pela paródia ou
pela incorporação das questões de outros autores, amalgamando-as
às conquistas próprias.

Iniciada na década de 1970, sua obra não se enquadra nos rótulos
em voga: não segue as trilhas das vanguardas de 1960, como o fez
com êxito, por exemplo, Paulo Leminski, nem seguiu a contemporâ-
nea geração mimeógrafo do Rio de Janeiro. Aliás, desta se distancia
bastante, pois nada identificaria menos sua obra do que o esponta-
neísmo e falta de apuro formal que caracterizaram um grupo de poe-
tas dos idos anos de 1970.
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Se, na antologia 26 Poetas Hoje, de 1976, organizada pela professora Heloísa
Buarque de Holanda, não intuíamos ainda o que viria a ser sua obra, a presença
nesta antologia que a recente história literária tornou representativa da época,
justamente pela participação de escritores como Secchin, Geraldinho Carnei-
ro, Ana Cristina César, Afonso Henriques Neto, Cacaso, Francisco Alvim,
que viriam, através de publicações tão díspares, a se tornar referência literária a
partir do final do século XX.

Após o momento juvenil da geração marginal, alguns autores já nos anos de 1980
iniciaram a elaboração de obra própria e consistente, mas nenhum manteve com a
tradição a relação de respeito e crítica como Antonio Carlos Secchin. Registremos
que, no final do século passado, muitos escritores e críticos já olhavam para nomes
como Cecília Meireles, Murilo Mendes, Manuel Bandeira ou Carlos Drummond
de Andrade como pertencentes a uma “tradição” que deveria ser evitada.

A obrigatoriedade de ser original fez com que alguns poetas apresentassem
textos em prosa como poemas, para escaparem à influência dos autores mencio-
nados; e outros, por simplesmente pouco ou nada terem lido que não fosse
contemporâneo, repetiram tais autores sem o saberem.

As tradições, aqui intencionalmente no plural, causam medo. Mas este não
é o caso do autor de Todos os Ventos, que, ciente de que a literatura não é feita a
partir do zero, com tais tradições estabeleceu um permanente diálogo, seja de
forma direta ou indireta. Acreditamos que a formação acadêmica e o exercício
da crítica e do ensaio propiciaram e embasaram essa opção literária. Ou seja,
mesmo na poesia, percebemos o olhar do crítico e o pensar do ensaísta. Não se
trata evidentemente de um caso isolado. Diríamos até que, a partir dos anos de
1960, a literatura tem sido feita em boa parte por professores de literatura, o
que a tornou, assim, mais autorreferente.

Encontramos, então, ao longo de sua obra, vários textos que tratam de fazer
poética de outros autores ou de outras estéticas. Isso ocorre desde o seu pri-
meiro livro, Ária de Estação, até o último, Todos os Ventos. Tais textos aparecem
também em Dispersos e Diga-se de Passagem. Já os livros Aforismos e Elementos, por
sua unidade mais fechada, não aceitariam poemas dessa natureza.
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Embora a maior parte destes poemas se encontre na seção intitulada Artes,
de seu último livro, cremos que esta questão, mesmo sem ter sido sistematiza-
da, é recorrente na elaboração literária do poeta e, portanto, merecedora de
nossa atenção.

Por motivos didáticos, ordenamos cronologicamente a série de textos esco-
lhidos. Dos doze selecionados, sete aparecem na edição dos 50 Poemas Escolhidos
pelo Autor da Galo Branco, o que reforça a ideia de que esta leitura de estilos an-
teriores e contemporâneos é significativa para o próprio escritor.

Vejamos, então, o primeiro:

Cantiga

Senhora, é doença tão sem cura
meu querer de vossos olhos tão distantes,
que digo: é maior a desventura
ver os olhos sem os ver amantes.

Senhora, é doença tão largada
meu querer de vossa boca tão serena,
que até mesmo a cor da madrugada
é vermelha de chorar a minha pena.

Em “Cantiga”, Secchin, como o título já explicita, recupera a cantiga medie-
val, usando neste poema de só duas estrofes de quatro versos alguns elementos
das composições portuguesas: o tratamento (senhora e o pronome na segunda
pessoa do plural), a repetição, o paralelismo, o vocabulário e a postura do eu líri-
co diante de sua amada. Neste poema, ressaltamos a polissemia do verbo “ver”
no último verso da primeira estrofe: “ver os olhos sem os ver amantes”. Enquan-
to o primeiro tem o sentido mesmo de olhar, o segundo pode ser substituído
por reconhecer ou sentir. Mais tarde, esse verbo aparece no soneto “O menino
se admira”, de Todos os Ventos, onde diz: “Ele há de ver-se mais antigo no futu-
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ro,/vendo ver-se no menino do retrato”. Como em certas telas famosas que ex-
ploraram a dupla presença: a do indivíduo e a de sua visão em, por exemplo, um
espelho, na denominada “construção em abismo”, aqui, em um jogo temporal
entre antigo e futuro, o menino liricamente funde os tempos.

Esta cantiga, mesmo sendo texto de características menos elaboradas do que
o soneto da circunstância de Todos os Ventos a que fizemos menção, nos remete a,
caso isso seja possível, dois finais poéticos; os terceiros e quartos versos das duas
estrofes são sintática e semanticamente a consequência dos primeiros versos.

Se, inicialmente, há o jogo de sentidos do verbo “ver”, do material para o
imaterial; no segundo momento, dá-se a animização, quando a madrugada tor-
na-se vermelha de tanto chorar a pena do eu lírico.

Neste texto, não há transgressão nem intenções críticas; a cantiga medieval,
com as devidas atualizações linguísticas, é resgatada como uma homenagem.
Dos textos aqui selecionados, diríamos que se trata do que mais se aproxima
do modelo, sem alteração de algum tipo, mas a de simples utilização da cantiga
de amor medieval para definir o sentimento amoroso. Cabe lembrar que mui-
tos foram os textos com esse propósito, sendo um dos mais famosos o soneto
de Camões “Amor é fogo que arde sem se ver”, em que há onze definições de
amor em quatorze versos.

Aqui, ao tratar o querer como doença, lembra-nos da raiz das palavras pai-
xão e patologia, pois não é a ciência do amor outra que não a da ausência mui-
tas vezes de remédio ou mesmo de cura.

Já que nos referimos a Camões, veremos agora uma paródia de um de seus
mais conhecidos sonetos:

Sete anos de pastor

Penetro Lia, mas só Raquel me move,
e faz meu corpo encontrar toda alegria.
Se tenho Lia, a pele não navega
em nada além do nada em névoa fria.
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Sete anos galopando em Lia e tédio,
sete anos condenado ao gozo escuro.
Raquel me tenta, e se beija Lia
minha boca é não, minha mão é muro.

Labão, o puto, perdoai esse instante,
adoro a dor que doer em minha amante.
Vou cravar-lhe um punhal exausto e certo,

doar seu sangue ao livro e à ventania.
Quieta Lia será terra em que os cavalos
vão pastar, sob a serra e o deus do dia.

Em “Sete Anos de Pastor”, poema famoso da lírica camoniana e que tam-
bém tinha servido de modelo para uma paródia político-amorosa de Gregório
de Matos, o soneto “Ao casamento de Pedro Álvares da Neiva”, o poeta vai
buscar a motivação para a sua paródia. Primeiro, recordemos a história bíblica
do Gênesis imortalizada no soneto de Camões: Jacob trabalha sete anos para
Labão à espera de Raquel, mas este lhe oferece a outra filha, Lia. Aquele, então,
prefere trabalhar para ele mais sete anos e ter finalmente o direito à sua amada.

A primeira palavra, o verbo “penetrar”, de clara alusão sexual destoa da dic-
ção camoniana e, na segunda estrofe, “galopar”, também no mesmo sentido,
foge ao linguajar amoroso e ao pudor do modelo clássico. Já na terceira estrofe,
o aposto “o puto”, em referência a Labão, introduz o vocabulário vulgar e sela de
vez a irreverência com que o tema bíblico e o poema de Camões são tratados.

A visão feminina também, ao contrário, não é idealizada e não há demons-
tração alguma do amor cortês: Lia significa frieza, “tédio” e “gozo escuro” e é
identificada à irrealização e a obstáculo. Só sua morte, portanto, libertará Ja-
cob de sua “sentença” amorosa.

Curiosamente, apesar da intenção parodística e dos termos que desfazem a
postura de cavalheirismo e respeito, o poema mantém uma metaforização líri-
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ca elevada, como nos aliterativos versos “a pele não navega/ em nada além de
nada em névoa fria” na primeira estrofe ou em “minha mão é muro”, da segun-
da estrofe. Isto sem mencionar a metáfora final: “Lia será terra em que os cava-
los/vão pastar, sob a serra e o deus do dia”.

Estaríamos diante de uma paródia híbrida? O poeta obedece ao soneto de-
cassílabo, mas sem a rigidez das rimas obrigatórias; por outro lado, enriquece
sonoramente o texto com rimas internas e aliterações repetidas. Se, em Ca-
mões, temos as antíteses que estruturam literariamente os fatos do poema (o
servir e o enganar) e que o fecham com o verso “Para tão longo amor tão curta
a vida!”; em Secchin, temos inúmeras metáforas e um desfecho que se distancia
também da clareza clássica.

O poema seguinte traz no título uma referência so século XVIII, em que no
Brasil tivemos a estética árcade ou neoclássica.

Soneto das Luzes

Uma palavra, outra palavra, e vai um verso,
eis doze sílabas dizendo coisa alguma.
Trabalho, teimo, limo, sofro e não impeço
que este quarteto seja inútil como a espuma.

Agora é hora de ter mais seriedade,
para essa rima não rumar até o inferno.
Convoco a musa, que me ri da imensidade,
mas não se cansa de achar um não eterno.

Falar de amor, oh meu pastor, é o que eu queria,
porém os fados já perseguem teu poeta,
deixando apenas a promessa da poesia,

matéria bruta que não coube no terceto.
Se o deus flecheiro me lançasse a sua seta,
eu tinha a chave pra trancar este soneto.
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“Soneto das luzes” é um poema que retoma outros em que a metalingua-
gem assumiu um tom de humor e, despretensiosamente, não quer discutir a
arte literária, mas jogar com as palavras, fazendo um soneto sobre o fazer vazio
de um soneto. Lembremo-nos do soneto dedicado “A certa personagem des-
vanecida”, de Gregório de Matos, em que no primeiro verso, diz “Um soneto
começo em vosso gabo” e, no último, “Louvado seja Deus, que o acabei.”,
operando, se me permitirem o estrangeirismo, o making off do próprio soneto.

Aqui Secchin, no terceiro verso, faz alusão ao verso de Olavo Bilac no texto
“A um poeta”, verdadeira arte poética parnasiana, mas difere deste, porque a
exaustiva elaboração literária é falha. Na segunda estrofe, a referência à serie-
dade é irônica, pois o poema, de fato, permanece no tom da irrisão. Musa, pas-
tor, fado, deus flecheiro lembram características do estilo árcade, que, se não
chegou a ser tão desprezado pela crítica do século XX como o Parnasianismo,
também é um momento dos mais artificiais de nossa literatura.

Mais uma vez, a antiga distinção entre poesia e poema é aqui sugerida, pois,
se de poesia temos “apenas a promessa”, é sinal de que, temos só poema, ou
seja, a sua forma, a sua estrutura, mas não a verdadeira criação artística. Nesse
soneto, diríamos que menos do que a forma, o poeta satiricamente apresenta o
esqueleto sem vida.

O vasto vocabulário metalinguístico neste caso serve apenas para identificar
o tema do texto: palavra, verso, doze sílabas, quarteto, rima, musa, poeta, poe-
sia, terceto, chave, soneto. Não ocorre reflexão alguma sobre a poesia, só há o
destronamento de uma certa forma fixa, que muitas vezes tem servido a uma
pobre, porém pretensiosa, literatura.

O “Soneto das luzes” se realiza precisamente na sua não-realização. A men-
ção da chave de ouro, tão bem vista segundo uma tradição literária e tão mal
vista após o Modernismo, é ridicularizada no último verso, seu lugar por exce-
lência. A chave que ele diz não ter por ser uma hipótese (“Se um deus flecheiro
me lançasse uma seta”) e o verbo “trancar”, no lugar de “fechar”, lembram a
prisão poética que as normas de versificação clássica impõem aos textos e, iro-
nicamente, de fato, trancam o soneto.
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O poema é sobre ele mesmo. Melhor, sobre o que ele não é, pois é um fingi-
mento, como na “Autopsicografia” de Pessoa. Só que, no seu caso, não há su-
tilezas. O humor vai do irônico ao debochado.

A insinuação do tema amoroso é falsa, é só um pretexto para o texto seguir,
sem nada dizer. Em outras palavras, diz isto: que nada tem a dizer de diversas
formas (“dizendo coisa alguma/ inútil como espuma/rumar até o infer-
no/não eterno/ apenas a promessa de poesia/matéria bruta que não coube no
terceto”). Trata-se, pois, de um poema feito intencionalmente de frustrações e
de falhas, para denunciar as obras estéreis de todas as séries literárias, e não só
do Neoclassicismo.

Agora escutemos dois textos feitos a partir da obra do poeta romântico
Álvares de Azevedo.

É ele!

No Catumbi, montado a cavalo,
lá vai o antigo poeta
visitar o namorado.
Não leva flores, que rapazes
raro gostam de tais mimos.
Leva canções de amor e medo.
Cachoeiras de metáforas,
oceanos de anáforas, virgens a quilo.
Ao sair, deixa ao sono cego do parceiro
dois poemas, um cachimbo e um estilo.

Noite na taverna

1
Senta uma puta perto da taça.
Arde uma tocha acima da mesa.
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Salta uma estrofe em cima da coxa.
Nasce um poema a toque de caixa.

Fora, uma virgem dorme na lousa.
Ri-se o poeta em torno da brasa.

A mão do poeta passeia na moça.
O seio da moça é uma pétala gasta.

2
Crepúsculo, vinho, hemorragia:
vai vermelha a voz da poesia.
A vida só vale o intervalo
entre início e meio de um cigarro.

Traga, taverneira, algo bem ríspido,
afogue em rum qualquer sonho nosso.
Brindemos ao que esconde o futuro:
metáforas, Aids e ossos.

Nestes dois poemas, há várias relações intertextuais com a obra de Álvares
de Azevedo, poeta da segunda geração do Romantismo, cuja produção se res-
tringe ao início de sua juventude, uma vez que morreu aos 20 anos, como era
de certa forma esperado na fantasia romântica da época. O primeiro texto “É

Ele!” nos direciona para “É ela! É ela! É ela! É ela!” e para “Namoro a cavalo”.
Do primeiro, Secchin tira a ideia do título, e do segundo, a situação, isto é, a
ida a cavalo para namorar. Só que, como o pronome masculino do título já es-
clarece, trata-se de um namorado, não de uma namorada. Está aí o desvio do
texto, pois poemas homoeróticos não eram uma prática do Romantismo.

Apesar da quebra inicial, um rapaz como o objeto de desejo, no lugar de
uma moça, há a recuperação da “lógica” social, com a explicação de que flores
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não são oferecidas, pois rapazes não gostam destes mimos. Tal explicação,
nesse caso, soa irônica.

A alusão a canções de amor e medo traz o romantismo de novo à cena:
título ou tema de inúmeros poemas, como um de Casimiro de Abreu e do
ensaio de Mário de Andrade sobre os poetas românticos, em Aspectos da Lite-
ratura Brasileira. Mas logo o tom bem-humorado reaparece com as metáfo-
ras hiperbólicas de gosto duvidoso “cachoeiras de metáforas e oceanos de
anáforas”, ao lado da expressão debochada “virgens a quilo”. Ora, o Ro-
mantismo fez da mulher virginal e do amor não realizado um de seus tópi-
cos preferidos, e dele não fugiu também Álvares de Azevedo. No caso, o
termo “a quilo” desfaz a figura idealizada feminina e a banaliza pela quan-
tidade de peso.

Em seu quarto momento, o tom jocoso dá lugar de novo ao tom sério e o
amor entre homens é visto com naturalidade. O namorado deixa, ao sair, um
cachimbo, objeto de identificação masculina, e que, ao lado do cigarro e cha-
ruto, aparece com frequência nos textos de Álvares de Azevedo. E, mais do que
o cachimbo e os dois poemas, deixa um estilo. Estilo este que cabe aos leitores
decifrar. Estilo de poesia? Estilo de amor? Estilo de vida? Ou a individualiza-
ção dos estilos poético, amoroso e existencial juntos?

Não se pode dizer que Secchin critica a literatura romântica; antes, que ele
incorpora uma das dicções do próprio Álvares de Azevedo, que, além de escre-
ver poemas segundo paradigmas românticos em voga, fez também poemas di-
tos satânicos e poemas irreverentes, como “É ela! É ela! É ela! É ela!” e “Namo-
ro a cavalo”, que servem de motivação para o texto lido e vários outros da se-
gunda parte de sua Lira dos Vinte Anos.

Na primeira parte de Noite na Taverna (título de um livro de Álvares de Aze-
vedo), para a composição deste ambiente, o autor se utiliza de sete verbos de
ação e de 30 dissílabos, dando uma incomum dinamicidade à cena, que lembra
a movimentação de um bar e da vida boêmia.

E, em oposição à figura da mulher virginal tantas vezes reverenciada pelos
poetas românticos, como é o caso do próprio Álvares de Azevedo, há a pre-
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sença de uma puta, ou, metaforicamente, “uma pétala gasta”. A sensualidade
da cena, ainda que não seja estranha ao Romantismo, não é o que melhor o
caracteriza, especialmente o uso de uma denominação direta como “puta”.
Já na segunda parte do texto, o autor une semanticamente “crepúsculo, vi-
nho e hemorragia” na cor vermelha identificada como a voz do poeta. No
fundo, a cor vermelha representa o sangue, ou a morte, como é dito clara-
mente no último verso: “Aids e ossos”. Aqui, Secchin atualiza a questão do
mal do século, substituindo a tuberculose pela Aids, mal do fim do século
XX. Lembremo-nos de que a Aids tem levado muitos jovens e, em particu-
lar, jovens que se dedicam às artes. Também no século XIX, a vida noturna e
sem cuidado com a saúde foi a razão da morte de inúmeros jovens, como se a
morte prematura fosse mesmo um “ideal” romântico. Álvares de Azevedo,
Casimiro de Abreu e Castro Alves são alguns exemplos dos escritores que
morreram antes dos 25 anos.

O tom descontraído e agitado da primeira parte dá lugar à reflexão e à con-
clusão sombria, que nos remete também ao romantismo à Byron, que tanto
inspirou Álvares de Azevedo: a visão da vida melancólica e sem sentido. O so-
nho, palavra-chave da obra do autor de Macário aqui se desfaz em rum e a vida é
vista como um intervalo, pois, mais adiante, a tuberculose ou a Aids espera por
seus jovens.

Na obra de Álvares de Azevedo, encontramos poemas como “Pálida ino-
cência”, e “Lembranças de morrer” lado a lado com “Dinheiro” e “Minha des-
graça”. De Secchin também podemos dizer que há uma variedade de dicções e
registros poéticos a demonstrar que estamos diante de um poeta plural. Daí,
Todos os Ventos exibir uma série de sonetos líricos e reflexivos ou textos irreve-
rentes como “Confessionário” ou “Pivete”.

Vamos, neste momento, para a leitura de textos que reveem o Parnasianis-
mo e o Simbolismo.
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Trio

Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac,
que no Parnaso ecoa como voz primeira,
já sabe que bem cabe em verso alexandrino
o poeta que logrou vestir-se de palmeira.

Antônio Mariano Alberto de Oliveira,
que esculpe passo a passo exótica colmeia,
inapelavelmente encaixa em doze sílabas
Raimundo da Mota de Azevedo Correia.

Jubilosos na métrica do próprio nome,
aprisionam em seus versos as pombas e estrelas,
apostando que em jaula firme e decassílaba

não haverá qualquer perigo de perdê-las.
Adestram a voz do verso em plena luz do dia.
Lá fora a fera rosna a fome da poesia.

Neste soneto de versos alexandrinos, Secchin se refere à famosa tríade par-
nasiana: Olavo Bilac e Alberto de Oliveira, que, por ironia do destino ou intui-
ção dos pais, têm o nome com 12 sílabas e a tônica na sexta, e Raimundo Cor-
reia tem também as doze sílabas certas. Este, portanto, é o mote. Alvo predile-
to do espírito bélico da primeira fase do Modernismo, os parnasianos eram,
no dizer de Oswald de Andrade, máquinas de fazer versos, destituídos de ta-
lento criativo. Aqui aparecem metaforicamente como aprisonadores de pom-
bas e estrelas, símbolos poéticos bastante usados no século XIX.

“As Pombas” talvez seja o texto de Raimundo Correia que mais aparece nas
antologias escolares e nos livros didáticos. Esse poema, descobriu-se mais tarde, é
uma tradução-recriação-adaptação de um soneto italiano. O vocabulário usado
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nos dois tercetos (“aprisionar”, “jaula”, “adestrar”) nos faz pensar na ideia, difun-
dida e aceita por grande parte da crítica, de que o poema parnasiano é uma prisão
pela rigidez métrica e pela obediência cega a princípios de manuais de versificação.

Em “Os Sapos”, de Manuel Bandeira, há uma das críticas mais deliciosas ao
Parnasianismo, por sua ironia e pela enumeração das características mal vistas
dessa estética. Nesse poema, encontramos os versos “Reduzi sem danos/as for-
mas a forma” e “Não há mais poesia/mas há artes poéticas”, que sintetizam, na-
quele momento, a visão que se tinha da literatura parnasiana: muita regra e pou-
ca poesia. Os versos finais de “Trio” recuperam esta ideia e nos dizem: “Ades-
tram a voz do verso em plena luz do dia./Lá fora a fera rosna a fome da poesia”.

Esta “fome de poesia” decerto não seria saciada apenas pela métrica rigoro-
sa, pelas rimas ricas e preciosas e pela execução bem feita das formas fixas. Este
soneto, diríamos, apresenta parentesco com o “Soneto das Luzes”, pois ambos
são críticos do artificialismo gratuito de certos autores e estilos literários.

Aqui, temos ainda outros dois poemas relativos a este período.

Remorso

A poesia está morta.
Discretamente,
A. de Oliveira volta ao local do crime.

Notícia do poeta

Aos 37 anos e 4 dias, na madrugada de 1915,
o poeta Marcelo Gama despenca do bonde
e se espatifa nos trilhos do Engenho Novo.

Ao cair, em sonho visitava
uma nuvem de 2 quartos e 10 armários
cheios de cheiros e espartilhos de donzelas.



Em torno do corpo,
policiais e parnasianos se entreolham, assustados.

“Remorso” e “Notícia do poeta” nos trazem a lembrança de “Poema tirado
de uma notícia de jornal”, de Manuel Bandeira. “Remorso”, texto curto, de
apenas três versos, também nos faz pensar no poema-piada do Modernismo
da década de 1920. A morte da poesia é apresentada como a morte de uma
pessoa por assassinato, cujo autor retorna ao local do crime por remorso. É
nesse fato que se dá o humor

Não se trata evidentemente de morte física, mas metafórica. O “crime” foi
perpetrado por Alberto de Oliveira, poeta parnasiano. As causas da morte –
sugeridas pelo poeta – cabe ao leitor desvendar.

O humor irônico se dá graças a estas duas palavras: “remorso” e “crime”.
Secchin atribui a um poeta parnasiano o sentimento de remorso, o que não
seria provável, pois, para tal, o poeta teria que admitir os equívocos dos prin-
cípios de sua estética. De qualquer forma, a frase feita “Todo criminoso volta
ao local do crime”, por não ser dita inteiramente, é que torna o texto atraente.
Como também a inicial A. no lugar de Alberto, ironizando o advérbio discreta-
mente, pois o leitor de modo fácil sabe que se trata de Alberto de Oliveira e con-
clui a frase parcialmente dita. A falsa discrição, neste caso, tanto é do poeta
parnasiano quanto de Secchin. Daí a graça deste, digamos, poema-piada ou
poema-minuto.

Já em “Notícia de um Poeta”, Secchin inicia relatando um fato verdadeiro e
de aparência insólita, ainda que a morte por queda do estribo de bonde não
fosse incomum na época.

A primeira estrofe é narrativa e usa a linguagem de jornal, de sentido deno-
tativo. Na segunda, o poeta Marcelo Gama é apresentado como nefelibata, de-
signação dada aos poetas simbolistas, pois visitava uma nuvem. Nesse mo-
mento, a linguagem se modifica, torna-se metafórica, aliterativa e irônica.

No final, ao redor do corpo se reúnem “policiais e parnasianos”. Aqui é
lembrada a oposição entre parnasianos e simbolistas e é feita a aproximação de
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policiais a parnasianos. A leitura dá a sugestão de uma identificação: os parna-
sianos também eram os policiais da literatura, verificando os pés quebrados
dos versos, a ausência de rimas ou a sua pobreza, o vocabulário desleixado, etc.

“Notícia de um poeta” é um poema que faz parte da série dos textos em que
Secchin se pauta pelo humor: critica de modo sutil as estéticas simbolista e
parnasiana e mantém relação com o anterior, “Remorso”, porque ambos tra-
tam de morte: em um, é a própria poesia; em outro, o poeta simbolista. E am-
bos são narrativos, à feição mesmo de uma notícia jornalística. E ainda – o que
é mais relevante – apesar de seu fácil entendimento, dizem bem mais do que o
que está escrito.

Se, nesse últimos textos, vimos o humor e a crítica, vejamos agora o texto que
homenageia Cruz e Sousa, recriando com respeito e admiração o seu estilo.

Cisne

Vagueia, ondula, incontrolado e belo,
um cisne insone em solitário canto.
Caminha à margem com a plumagem aérea,
em meio a um bando de pombas atônitas.

Encontra um outro, de alvacentas plumas,
um ser sagrado no monte Parnaso,
e enquanto o branco vai vencendo a bruma
ele naufraga, bêbado de espaço.

Em vão indaga o olhar emparedado
na vertigem de luz que o sol encerra:
“Se em torno tudo é treva, tudo é nada,

como sonhar azul em outra esfera?”
Negro cisne sangrando em frente a um poço.
Do alto, um Deus cruel cospe em seu rosto.
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Em “Cisne”, dedicado à memória de Cruz e Sousa, Secchin utiliza no título
o epíteto atribuído ao poeta simbolista: cisne negro. A questão da obsessão
pelo branco, ao contrário do que críticos superficialmente atribuíam a um sen-
timento de inferioridade racial, não é exclusiva de Cruz e Sousa, e aparece em
vários outros autores da época. Daí o cisne ser um símbolo frequente.

Mais ainda, os simbolistas fazem uso de imagens sensoriais, com o predo-
mínio das visuais e das auditivas. Aqui, nessa homenagem, Secchin busca re-
criar um soneto simbolista e a área semântica de branco ou de luminosidade
se faz marcante: “cisne”, “pombo”, “negra”, “alvacentas”, “branco”, “bru-
ma”, “luz”, “sol”, “treva”, “azul”...

As aliterações e assonâncias, típicas da estética que privilegia a música aci-
ma de todas as coisas, no dizer de Verlaine, nos dão inúmeros exemplos: on-
dula-incontrolado-insone; pomba, atônita-encontra; torno-tudo-treva...; e a
adjetivação, como no autor de Faróis, também é pródiga: 14 adjetivos em 14
versos. Nesse poema, Secchin fala em Cruz e Sousa, “O Cisne”, usando os
procedimentos da estética simbolista acima mencionados. Dupla homena-
gem, portanto: o simbolismo tanto é tema quanto forma.

Na primeira estrofe, há a oposição entre o cisne negro e as pombas brancas,
ou entre Cruz e Sousa e os parnasianos. Lembremo-nos de que “As Pombas”,
poema já citado, de Raimundo Correia, é um texto de referência da época. O
verso “caminha à margem com a plumagem negra’’ tanto pode se referir à margi-
nalização social do negro na época como à dos poetas em geral ou à de Cruz e
Souza em particular. Este eu lírico à margem é aqui o “emparedado”, termo usa-
do por Cruz e Sousa e possível alusão a poemas como “Cárcere das Almas” ou
“Enclausurada”. No mesmo paradigma, encontra-se o “Solitário Canto”, posto
de lado em uma literatura oficial parnasiana, representado por cisne de “alvacen-
tas plumas”, que tem sucesso, em oposição ao naufrágio do poeta negro.

Ao contrário, entretanto, de muitos textos simbolistas, feitos com frases
nominais, temos uma sucessão de verbos de ação: “vagueia”, “ondula”, “cami-
nha”, “encontra”, “naufraga”, “indaga”, “sangrando”, “cospe”... E os versos
finais também se distanciam da espiritualidade típica desse estilo e, de forma
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violenta, aproximando-se de Augusto dos Anjos, apresentam um Deus cruel
cuspindo no rosto do cisne-poeta. A imagem traduz o fim triste de sua vida:
pobre, doente e abandonado. Nesta revisão de Cruz e Sousa por Antonio Car-
los Secchin, rompem-se a cadência melódica e a semântica simbolista e instau-
ra-se a visão cruel moderna.

Enfim, veremos poemas que tratam da estética modernista do século XX,
tanto em Portugal quanto no Brasil.

A Fernando Pessoa

Ser é corrigir o que se foi,
e pensar o passado na garganta do amanhã.
É crispar o sono dos infantes,
com seus braços de inventar buscas
em caminhos doídos e distantes.
É caminhar entre o porto e a lenda
de um tempo arremessado contra o mar.
Domar o leme das nuvens, onde mora
o mito e a glória de um deus a naufragar.

“A Fernando Pessoa” e “A João Cabral” são textos que homenageiam dois poe-
tas do Modernismo. O primeiro, do Modernismo português dos anos de 1920, e
o segundo da chamada terceira fase do Modernismo brasileiro, a geração de 1945,
com a qual, de fato, João Cabral não se identifica. Notemos que são os únicos em
que a homenagem está explícita nos títulos. E poderíamos nos lembrar aqui dos
poemas de Manuel Bandeira com o título “À Maneira de”. Não é paródia, pois
não modifica o texto; não é pastiche, porque não o imita de forma equivocada;
nem paráfrase, porque não o reduplica simplesmente. É, antes, um texto-homena-
gem, classificação que talvez fuja da tipologia dos procedimentos intertextuais.

Refere-se ao universo existencial pessoano e usa a área semântica marítima
(porto, mar, leme, naufragar) tão frequente na literatura portuguesa de um
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modo geral, como no caso de Mensagem, único livro de Pessoa em português
publicado em vida.

O poema se inicia com o verbo “ser”, o verbo mais significativo na obra do
autor de “Tabacaria” e passa a definições, usando o verbo “ser” em estrutura
paralelística. Ser é definido com cinco verbos no infinitivo (“corrigir”, “pen-
sar”, “crispar”, “caminhar” e “domar”).

Trata-se de um poema que lembra Fernando Pessoa, sem ser como o “So-
netilho a Fernando Pessoa”, de Carlos Drummond de Andrade, em que o poe-
ta mineiro assume, de fato, a voz do poeta português. Secchin parte da questão
filosófica fundamental da obra de Pessoa e o Ser existencial e o Ser histórico se
fundem.

Os versos metafóricos “pensar o passado na garganta do amanhã” e “é ca-
minhar entre o porto e a lenda” unem o concreto ao abstrato, no sentido que
eles adquirem no texto: “garganta” e “porto”, “amanhã” e “lenda”. Mostram
aqui uma dicção mais elevada, pois não se trata de sátira ou paródia, mas de
uma homenagem que resgata o tom inquiridor e filosófico de Pessoa, com a
tentativa de definição do ser em quatro metáforas, ou seja, a definição per-
manece simbólica e passível, portanto, de diferentes interpretações.

Talvez de todos os poemas escolhidos, este seja o que tenha mais indepen-
dência, isto é, o leitor pode lê-lo mesmo sem conhecer a obra de Fernando Pes-
soa, ainda que, é claro, o seu conhecimento proporcione uma fruição maior, o
prazer intelectual de compreender a intertextualidade.

Eis agora os textos em que Secchin se refere a João Cabral de Melo Neto,
poeta a quem dedicou tantos estudos.

A João Cabral

O engenheiro debruçado
sobre o som horizontal das praias
ordena o ritmo das ondas
constrói os vértices do verde.



O engenheiro debruçado
sobre o prisma dos areais
caligrafa a voz do vento
amestrando o som do cais.

O engenheiro debruçado
sobre as arestas do concreto
soletra o fio de seus rios
entre as sílabas do deserto.

A um poeta

Há poemas que transportam
num tapete rente ao chão.
Poemas, menos que escritos,
bordados, talvez, a mão.

Outros há, mais indomados,
que são contra e através,
coisa arisca e tortuosa,
versos quebrados pelos pés.

E há poemas muito impuros,
onde não vale a demão.
Deles brotam versos duros,
poemas para ferro e João.

Em “A João Cabral”, Secchin, logo no primeiro verso, apresenta Cabral
como um “engenheiro”. Embora o autor de “Serial” não tenha feito engenha-
ria, foi graças a seu poema “Engenheiro” e a seu estilo de organizar as obras
que ele adquiriu esta fama profissional. O fato de seus livros serem vistos
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como bem estruturados e elaborados segundo uma planta baixa e não ao acaso
fez com que muitos leitores pensassem que o poeta pernambucano fosse mes-
mo um engenheiro por formação, o que não procede. De qualquer forma, Ca-
bral passou a ser identificado como um engenheiro, um engenheiro da poesia,
digamos. Tanto que o verso que inicia as três estrofes “o engenheiro debruça-
do” nos remete de imediato a Cabral. E a palavra debruçado reforça a ideia de
poeta-artesão, que realiza seu ofício com dedicação, sugerindo a entrega do
poeta à literatura. Basta lembrarmos a expressão consagrada: “debruçado so-
bre seu trabalho”...

Os verbos “ordenar”, “construir”, “amestrar” são condizentes com a poéti-
ca cabralina, cujo propósito construtivista é uma de suas marcas registradas.
As referências a praias e a desertos nos fazem pensar em poemas de Educação pela
Pedra, em que “o mar ensina ao sertão”; como também deserto pode resgatar o
deserto de Anfion em “Psicologia da Composição”; já o signo rios está presen-
te em inúmeros poemas, e mais intensa e obviamente no livro O Rio.

Neste poema, Secchin recupera o poeta pernambucano pela metrificação ao
redor de oito, pela quadra e pelos verbos que sugerem construção. Já as inúme-
ras metáforas lembram mais o Cabral do início em que se vê a influência surre-
alista, da qual ele logo se afastaria. E o hermetismo de certas imagens não seria
típico de sua poética. “A João Cabral” é um texto com dez versos diferentes e
nove são metafóricos, o que atesta a sua elevada carga conotativa, diferindo,
porém, do método cabralino de explicar e desdobrar as imagens.

No poema “A um Poeta”, encontramos a mesma estrutura: três estrofes de
quatro versos (que era a preferida do poeta homenageado) com rimas nos ver-
sos pares. Em cada estrofe, há uma definição metafórica de um tipo de poema.
As duas primeiras preparam para o desfecho da terceira, real objetivo do texto,
em que Secchin identifica os versos duros, de ferro, como os de João Cabral.

Em “A um Poeta”, Secchin, no tom didático, do agrado de Cabral, dá a de-
finição de três tipos de poema. O primeiro é do poema próximo à realidade; o
segundo, do poema de total liberdade, avesso a qualquer tipo de regra ou mo-
delo, e o terceiro, clímax da gradação, fala dos versos “duros” de João, em alu-
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são a versos antimusicais, de sintaxe lenta, pedregosa, como o próprio Cabral
diz no poema feito para Graciliano Ramos.

Em Secchin, diríamos que, diferente de João, em que há o predomínio do
verso “de ferro”, há a convivência da “pluma” com o “granito”, ou da leveza,
do bom humor e do lirismo com a escrita rigorosa e determinada. Homena-
geando João Cabral, Secchin utiliza elementos que estabelecem um diálogo
com sua obra e, ao mesmo tempo, mostra sua voz própria, como aliás fez em
todos os poemas lidos anteriormente.

Como vimos nestes diversos textos, uma das facetas da produção de Anto-
nio Carlos Secchin é a que denominamos, nesta leitura, de “poética do diálo-
go”, a qual pode ser comprovada na maioria de seus poemas e não só naqueles
por nós selecionados, por eles terem esta relação dialógica mais explícita. Da
produção medieval à modernista, excetuando a barroca, todas foram relidas,
ora pela crítica, ora pela homenagem nos textos deste poeta.

Tal característica de sua escrita supõe que o seu leitor seja preferencialmen-
te um – assíduo da literatura, ou, pelo menos, da literatura brasileira. É claro
que o texto que parodia ou o que homenageia outra obra exige do leitor o co-
nhecimento do modelo a que eles se referem. Se já dissemos anteriormente que
há professores de literatura que, nas últimas quatro décadas, se revelaram tam-
bém bons escritores, não queremos dizer que tais professores escrevam só para
outros professores, mas que há uma tendência de que suas obras sejam feitas
para bons leitores, independente de seu ofício.

Mário Quintana disse, um dia, que só poetas liam poesia. Certamente se re-
feria ao número pequeno de leitores ou, como querem os mais otimistas, que o
leitor de poesia é, de certa forma, também um poeta. Mas nós dizemos que só
“leitores” leem certo tipo de literatura, como, por exemplo, aquela que espera
que este leitor tenha um repertório suficiente para o entendimento e a fruição
de textos cuja relação intertextual é mais significativa.

Dito ainda de outra maneira, o texto não se realiza apenas na escrita, mas na
potencialidade de leitura. Nenhum dos poemas por nós escolhidos terá a sua
leitura adequada, se o leitor desconhecer as diversas estéticas literárias e, em
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particular, as obras de autores como Álvares de Azevedo, Cruz e Souza, João
Cabral e Fernando Pessoa, entre outros.

Aqui cabe registrar que não só a literatura mas todas as artes no século XX se
caracterizaram por esta autorreferência e serem pintura sobre pintura, cinema
sobre cinema, teatro sobre teatro, etc. Logo esta literatura sobre literatura que
desentranhamos da obra de Secchin é coerente com os valores estéticos do
século XX e nos permite fazer um mapeamento das estéticas anteriores e ava-
liar as relações de proximidade e de distância que a produção literária finisse-
cular mantém com elas.

A obra aqui vista, como as demais posteriores ao Modernismo de 1922, a
este momento deve um tributo, ainda – é evidente – que não o repita. No caso
em questão, a poética de Secchin, pelo respeito e pela utilização de obras de
outros séculos, mostra já incorporar a maturidade que surgiu após os anos de
1930.

Nosso propósito com esta apresentação é o de chamar a atenção para a poe-
sia de Antonio Carlos Secchin, cujas atividades como professor, crítico, ensa-
ísta, acadêmico, curador de eventos, organizador de edições, conferencista e
jurado muitas vezes desviam os olhares de sua produção literária. Se conse-
guirmos, ao abordar apenas o aspecto da relação dialógica com as várias estéti-
cas da literatura brasileira, fazer com que os presentes se aproximem da poesia
de Secchin, nos sentiremos recompensados.
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Alberto da Costa e Silva:
vivência e afeto

André Seffr in

Alberto da Costa e Silva, o bruxo. Certa vez, aproximei-o
de Augusto Meyer. Há, de fato, em ambos, um conheci-

mento profundo dos temas que frequentam e um enleio amoroso
na condução dos pontos de vista que defendem. Diferenças de
temperamento, singularidades estilísticas e até inevitáveis idios-
sincrasias não chegam a afetar este singular conluio bibliográfico:
Alberto da Costa e Silva e Augusto Meyer são autores que traba-
lham o ensaio de maneira quase simétrica, isto é, com consciência
clara, precisa, e a indispensável maleabilidade afetiva que o texto,
não raro, exige. Como eles, Gilberto Freyre ou Luís da Câmara
Cascudo igualmente trataram – com inteligência e conhecimento
formal – de arte, artistas, modos de ver e de viver. Nos temas, na
maneira de focá-los, ora se avizinham ou se distanciam, mas são,
sem dúvida, os autores que mais nos explicam, dizem de nosso
jeito de ser, de nossas relações com outras culturas. Mitólogos,
historiadores, críticos literários ou antropólogos que escrevem
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bem – porque a primeira obrigação de um livro, afirma Alberto da Costa e
Silva, é a de que ele seja bem escrito.

Em O Quadrado Amarelo (Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2009),
um pouco à maneira de Gilberto Freyre, Alberto da Costa e Silva desenha qua-
tro caminhos, quatro modos de pensar os espaços físicos e humanos, a arte e os
artistas. O primeiro cuida das “Formas de olhar”, um passeio que podemos
chamar de teórico-lírico por pintura e pintores, arte popular, escultura e cultu-
ra africanas, colecionismo de arte e temas afins. O segundo, “Modos de ler”,
recorta perfis: de personalidades, de livros, de aspectos de nossa cultura, sem-
pre vista de dentro e de fora. No terceiro, “Palavra e canto”, Alberto da Costa
e Silva sente-se em casa a interpretar poetas, os seus poetas. Ao escrever sobre
“Fernando Pessoa, grego”, inicia com a lição que não devemos perder de vista,
agora e sempre:

“Todo leitor é um escritor em potencial. E todo escritor, quando lê, re-
escreve mentalmente o que lê e com esse texto dialoga ou o contradiz. Daí
que, como já declarei noutra ocasião e aqui repito, toda a história da poesia
seja um entrelaçar de vozes que se aproximam, se contrapõem ou se repe-
lem, que prosseguem uma linha de exposição ou a mudam de rumo, em que
um verso de um poeta estimula outros, em que há encontros de temas e de
inflexões, de técnicas e sensibilidades”.

E é nessa perspectiva que podemos ler as arejadas e sábias análises que rea-
liza da poesia de Augusto dos Anjos e Augusto Meyer, Drummond e Ferrei-
ra Gullar – jogo de aproximações e distanciamentos que faz de cada obra de
arte (seja quadro, poema ou sonata) “um palimpsesto”, pois “podemos ver
por debaixo dela as outras que lhe serviram de exemplo, desafio, inspiração
ou estímulo”.

Bem menos extenso, o quarto e último caminho a percorrer em O Quadrado
Amarelo, “O dia de ontem”, reúne os ensaios “Lembranças de Lagos” e “A luz
de Lisboa”, em que se cria ambiente propício às rememorações, páginas de

284

André Seffr in



memórias com a marca essencial de quase toda a obra ensaística de Alberto da
Costa e Silva, uma prosa banhada pela visão extraordinária do poeta que se en-
canta com tudo que vê e sente na paisagem terrestre. Uma prosa que não se
acomoda, que, mesmo quando caminha pelo já sabido, evita cair no clichê ou
na abstração, que procura convulsionar os assuntos para revelá-los em sua inti-
midade, para atingi-los frontalmente, como se dá nos ensaios sobre a arte da
madeira em “Mestre Dezinho de Valença do Piauí” ou em “Uma visão brasi-
leira da escultura tradicional africana”, obras-primas de síntese e inteligência
analítica, de vida e arte explicadas.

Assim:

“Ao bispo, quando lhe perguntou onde havia aprendido a esculpir ima-
gens, Mestre Dezinho respondeu que nelas mesmas. A fazê-las. Mas terá
também aprendido a beleza dos contornos, das linhas e dos volumes, ven-
do. Vendo com o olhar do artista, ainda que não soubesse que possuía este
olhar. Vendo e somando o que via. E o guardando na memória. Quando lhe
pedi que explicasse o porquê da diferença das asas dos anjos do antipêndio,
declarou que elas vieram voando e estão ali como pousaram. A frase é do
poeta que ele quis ser, menino, e se fez, adulto, com as metáforas da madei-
ra. Mas, diante do dilema que lhe apresentava o espaço, ele o resolveu como
vira, e talvez esquecera, serem resolvidos outros problemas, distintos, seme-
lhantes ou até o mesmo”.

Nesses ensaios que soam muitas vezes como poemas em prosa sobre os
mais variados assuntos, da arte do povo à complexa elaboração poética, tece
Alberto da Costa e Silva uma espécie de ideário intelectual. Nos estudos mo-
delares sobre Sagarana de Guimarães Rosa ou sobre as vivências de Pierre Ver-
ger (“verdadeiro sábio”), sobre o colecionador Abelardo Rodrigues, sobre a
“luz de Lisboa” nas aquarelas de Thomaz Ianelli ou sobre “o calor da Bahia”
nos desenhos, óleos ou esculturas de Carybé – em tudo, molda-se a figura do
autor, que, ao explicar os outros, acaba por explicar-se plenamente, como ho-
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mem e como artista. A pintura ou, mais que a pintura, as artes plásticas ga-
nham em Alberto da Costa e Silva uma leitura requintada, mesmo quando o
ensaísta se prende aos primórdios do continente africano ou busca compreen-
der a poesia brasileira do início do século XX. Seja porque um poema de Au-
gusto dos Anjos pode lhe sugerir de imediato um paralelo com Goya e o ex-
pressionismo alemão, ou porque a luz de Lisboa, num instante, pode lhe reve-
lar a pintura de Thomaz e esta, aquela.

Sim, nossa crítica de arte que, desde o início, foi exercida principalmente
por poetas, aqui se prolonga, viva e sólida. A partir de Gonzaga Duque, o pre-
cursor, alinham-se Sergio Milliet, Cecília Meireles, Manuel Bandeira, Murilo
Mendes, Theon Spanudis, Ferreira Gullar, Walmir Ayala, Lélia Coelho Frota
e Alberto da Costa e Silva, alguns mais, outros menos sistemáticos. Certa vez,
Clarival do Prado Valladares, ao definir-se profissionalmente como fotógra-
fo, acabou por definir-se também como crítico de arte e historiador: “Não dis-
ponho de metodologia científica, não tenho relações com ciências exatas, não
sou dono da verdade, apenas amo, profundamente, o que faço...”. Creio que o
Alberto da Costa e Silva de O Quadrado Amarelo concordará plenamente com
estas palavras.

A rigor, Alberto reuniu seus ensaios esparsos apenas em O Vício da África e
Outros Vícios (Sá da Costa, 1989), O Pardal na Janela (ABL, 2002) e Das Mãos do
Oleiro (Nova Fronteira, 2005). O Quadrado Amarelo prolonga essa tarefa de ma-
neira muito especial: com tratamento gráfico de livro-objeto, capa dura e mio-
lo em papel couche fosco com ilustrações. Um livro como receptáculo de vivên-
cias e de afetos, de quem sabe dizer bem e cada vez melhor de nossos erros e
acertos, passados por meio da arte, de geração em geração.
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Poesias inéditas*

Vera Lúcia de Olive ira

A poesia é um estado de transe

a poesia é um estado de transe
a poesia é um estado com Deus
quando tem hora em que Deus nos visita
a casa se enche de tudo quanto
Deus carrega consigo no seu útero

Acordou de noite

acordou de noite e disse que sufocava
que não conseguia respirar que uma angústia
dentro dela rasgava o pulmão as vértebras
não adiantava aquele remédio aquele leito
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Poesias inéditas

Poes ia



ela sabia que na hora chegada
do dia que Deus tinha determinado
dentro da grande língua da terra
ela teria que entrar

A fome

dera para lamentar-se de fome
não de um prato de comida
não de um copo de água
era fome que o roía que bramava
dentro dele noite e dia se
alguém perguntasse que fome
era aquela ele não saberia
dizer não saberia
dizer

A maior causa

o amor é a maior causa de morte
tem o dado de graça tem o dado
de raiva o dado de ódio e o não
dado moça o amor é a maior
doença o amor não dado
é a maior causa de morte
da humanidade

Tem palavras

tem palavras que têm cicatrizes
a palavra apego a palavra parto
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a palavra tempo
dentro elas são de madeira
dentro elas se impregnam
quando a chuva bate na janela
penetra os poros

Há uns que são engenheiros

há uns que são engenheiros
e calculam tempo e dimensão
do arcabouço
há uns que são carpinteiros
e medem ângulos exatos
interjeições da matéria
há uns que vagam no arcano
são medidos e tocados
até perceberem a proporção
correta de cada signo
que revela o mistério

Teu osso

teu osso
não se leviga no mar
entre correntes
e vórtices
teu osso percorre
as paredes da casa
a terra do quintal
a grama atracada
às fendas do muro
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teu osso pulsa as estruturas
teu osso urde roteiros na pedra
teu osso trama itinerários
entre as traves do assoalho

Regresso

regresso sempre
o mar é bater na orla
o vento é roer batentes
regresso na umidade
quando as coisas se incham
e podem esconder meus olhos

A primavera

tenho ouvido para toda semente
elas invadem o mundo elas me elevam
a Deus e escuto o serrote
raspando por dentro delas
a casca da terra

O caminho

disse que precisava fazer o caminho de novo
entrar no útero crescer lá dentro
que precisava rasgar a carne de novo
gemer a fome cuspir a raiva
de ter sido gerado não do jeito
que ele tinha sonhado mas do jeito
que o tinham feito

290

Vera Lúcia de Olive ira



O coração das sementes

menina eu penetrava no coração das sementes
e olhava o mundo por baixo das raízes
penetrava nos ramos altos das mangueiras
por dentro da polpa de um fruto maduro
penetrava em tudo o que é coisa
que gostava de ser visitada
por minha mão e minha
alma de bicho

Risco

a cicatriz é um risco
do puído que ficou
um traço que foi escrito
com o visgo que jorrou
uma linha que lateja
não o vigor do vertido
mas algo que ali sobeja
do que já foi esquecido
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Paisagem, de Cézanne
(Parcial).



Poemas

Rodrigo Petronio

Os homens carregam suas sombras

Os homens carregam suas sombras.
Afundam na madrugada com todas as suas estrelas.

Não conheço minha carne.
Não sou dono das sílabas que meus lábios subtraem ao eclipse e

às chamas verdes destas árvores.

Marcho pelo céu e me detenho vazio de corpo e alma
Diante dos deuses que se suicidam no abismo.
Toda eternidade me é contrária e só sou eu mesmo naquilo que li-

quido.
A benevolência cresce em mim como uma praga.
E o amor só se realiza como acerto de meus passos mal desenha-

dos e malditos.
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Cavalos me despertam.
Ultrapassam minha sede e minha espécie rumo ao nada.
Não há água que limpe a sujeira de minhas mãos e de minha raça.
A clareira dos abutres já me espera.
Homenagem lunar tatuada em minhas chagas.
Círculo monótono de pés e de gravetos fremem em meu coração
Enquanto as paredes podres se destacam de meu sangue enferrujado.

E eu assisto indiferente
À procissão de vermes que deixam minha existência bem mais leve
E coroam a minha cabeça abençoada.

Meu rosto é esse espaço.
Inauguro a minha fala entre essas reses.
Não sou o sopro liberto com as palavras
Nem a glória que se eleva fugaz
Ave solta de meu pulso aberto e minhas palmas.

Eu sou o Homem.
E agora me ajoelho contrito ante o sol negro em minha prece.

Nossos caminhos se cruzam

Nossos caminhos se cruzam.
Seguimos pela floresta estragada do sonho:
O ar, coração fendido pelos lábios,
É um pássaro que pulsa a céu aberto.
Não encontramos o milagre no poço,
Nos cilindros da noite, seu amplexo.
Não busques na rosa a consciência.
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Não toques a palavra, a geometria de suas armas,
Porque toda cicatriz é esquecimento:
Nada conquistado após o nada.
O buquê da fala, anima mundi,
É sopro de papel, língua preclara.
O relógio transpira pela sala.
Crava em todos nós o seu reverso.
Espinho, sêmen da aurora.
A argila dourada se desprega de minhas pétalas.
Eis a minha humanidade:
Cava a minha chaga, vastidão celeste.
Beijarei o tempo e estarei em todas suas marcas.
Percorrerei a eternidade sem pegadas.
Para que enfim a voz da morte me desperte.

Estarei aqui quando o quarto se apagar

Estarei aqui quando o quarto se apagar.
Movo este vaso de sombra, esta rosa de cinzas,
Os pulmões plenos respiram a água destas raízes.
Correrei na brisa quando nada mais houver.
Porque tudo desliza: o barco pelo sangue.
O planeta pela órbita da tinta e a tela pela vinha.
A perfeição suja toda a beleza com seus pés gelados.
Prosseguirei sem nome ou deus, flauta destacada de uma vítima.
Serei sempre esse jardim, essa tranquilidade habitando as ametistas.
Mesmo depois. Quando nada mais houver.
Serei o silêncio recolhendo um coração maduro.
O perfil talhado pelo arbusto.
Foto antiga: musgo verde-oliva mastigando a enseada.
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Retratos rupestres

I
Vi-o por uma janela verde:
Meu pai recolhia a bosta do tempo para adubo.
Ele trotava.
Imprimia em cada flor sua pisada.
Por mais que quisesse correr à frente
A rédea se enredava pelos dentes e a mão esquerda de Deus imperiosa o puxava.

Hoje tenho sua face: fonte viva retirada de uma taça.
Estou livre e negativo como as asas de uma pedra a quem tirassem o dia.
E ele caminha sorridente pela casa.
A cada relincho a chuva freme suas esporas pela tarde.
A solidão nos une contra a morte, oculta a minha origem e me embaralha.
E o meu amor aumenta na proporção do feno a cavalgadas.

II
A cabeça de índio da minha avó é branca.
Fruto de terra clara ou queda de alguma estrela.
A lua é branca quando bebida pelas rosas.
Escuda-se no cajado pra não se afogar na memória.

No quintal meu avô pica tabaco nos joelhos.
O chapéu sustenta a rotação do mundo
E as enguias estelares rolam ao largo de suas abas sem princípio nem começo.
O sol a pino se retesa, orquídea sobre sua nuca acesa.
Carne concentrada, vaso terroso,
Efígie silenciosa que inaugura algum planeta.
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A oração vem da sala.
O sopro do fumo do quintal.
Ao meio-dia em ponto o sol e a lua se sentam à mesa.
Mais uma vez recomeça o ciclo universal.

Porque tudo que é vivo é sem moldura
para Maiara Gouveia

Porque tudo que é vivo é sem moldura.
Pelo ventre escarlate (disco azul do fogo) que a tarde esculpe em ouro sob

tuas patas lupinas.

Estou aqui: escrito no vaivém de tuas espáduas repartidas.
Como a frase sem fala das facas e os animais de purpurina.
A cama ainda pressente a carne farejada, vestígio, sêmen.
E isto é o poema, silêncio rasgado pelo murmúrio das vozes mais antigas.
A água circula na fundação de um mundo:
O resto é mentira, máscara de sombra, chafariz, pênis de pedra.
Vinho sem vinha.

Por tudo o que não cabe na paisagem e adere à tela.
Quadrante, liberdade, sina.
Buraco na cabeça de uma estátua pelo qual a água solar desfila sua linfa.
O poema encontra paz sem o poeta.
Fímbrias na granulação da pele, grasnir de gruta, a espessura da maçã.
Hialina.

A tinta voltando enfim ao corpo se liberta.
Da arte. Da solidão. Dos bons modos. Do intelecto.
De toda a nomenclatura que mofa os livros e as ervas.
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A palavra escorrega.
Retorna ao seio vegetal.
Omoplatas abertas pelos cílios do sol: ouro.

Não é a verdade o que flui tranquilo pela boca dos homens feito esgoto.
Dia-a-dia morno, mormaço, fedor plastificado de um deus morto.
Não é consentimento o que adere suave ao outono e nos salva da agressão

feliz de suas sépalas.
Crime distribuído em casa pelos polvos do poder, gosma e adubo.

Mas o rosto sem frente, todo ele espaço e música.
Tudo o que fende a moldura do dia.
Asa, bicho, canto, nomes esculpidos em seda.
Este é o poema. Teu sexo. Minha alma.
Corpo entrelaçado nas veias, constelação analfabeta.
A poesia: morte na luz.
Porque morrer é sua vocação.
Aquilo que a faz ser bem mais bela.

Enterrem minha alma em algum lugar sem luz

Enterrem minha alma em algum lugar sem luz.
Caminharei sem sombra pelos poços da noite entre galhos retorcidos e o ar

escasso.
Pergaminho vivo, serei feliz sem nome, rosa túmida avessa ao ser,
Pela própria aniquilação embriagada.
Respirarei o espaço e as estrelas apagadas que unificam minha carne.
Não quero testemunhas. Livrem-se do meu cadáver.
O rebentar de uma só flor já me basta de homenagem.
Que todos os olhos se ceguem e todas as mãos sejam ceifadas.
E eu mastigado pela água em seu ranger de líquidos estalos.
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O relógio das casas e sua oração de sinos quebrados.
Meu dorso não suporta o chicote de seus salmos.
À hora grave o sol engole todas essas planícies sem memória.
E somos tocados pela brisa delicada dos mortos.

Não há guerra nem renovação neste mundo limpo.
Não há nada mais sujo do que uma pessoa honrada.
Todos estão do lado da beleza. Todos estão salvos.
Vítimas se multiplicam e não há algozes entre estes ratos.
Senhor, dá-me teu doce flagelo.
Concede-me a honra de ser dentre os assassinos o mais baixo.
Para que a ferida expila o seu tubérculo na relva.
E nos desperte do sono miserável de nossas obras e nossos quartos.

Só tu, terra devastada que espelha o céu.
Só tu, oásis, beleza sepultada de Deus, onde brotam rosas violentas.
Só tu podes redimir nossa pobreza.
Na decomposição de minhas células serei finalmente unificado.
Aquieta-te, deusa primeira.
E bebe este vaso de sangue em teus poros.
Dá-me o halo de tua glória, celeste, miserável.

Antítese

O poema me espera, fora de mim,
Para que eu me realize nele.
A sua falta de essência me completa,
E o que nele sobra me extravasa:
Transbordo em seu sinal de menos:
Sua ausência de ser é minha casa.
Sustenho seu corpo, sem mistério.

299

Poemas



Adentro seu espaço, sem pegadas.
Encontro-o quando perco o centro.
Menor que a parte, ele não me abarca.
Maior que o todo, ele é meu avesso.
Não é o mundo o que ele me revela.
Não é a mim mesmo que nele procuro.
Não é a poesia o que ele desperta.
Mas o hiato que vai da ideia à fala
Onde o coração bate mais livre.
Mergulhado na matéria mais precária,
Pulsa em nós ao ritmo da estrela
Tanto mais imortal em quanto vive,
Eternidade da luz que se apaga.
Isento da palavra que o aprisiona,
Alheio ao conceito que o mutila,
Imerso em cada coisa que o transcende,
Mergulhado no mundo sem limite:
Vou ao poema, retorno ao nada:
A voz me liberta de minha alma
E assim eu sou o Outro que me habita.

Da paixão

Eis-me aqui: a mesa, a ordem das coisas.
Nunca a falta de amor foi mais clara.
Vem, chacal. Repasto de feras, meu coração aguarda, meu corpo se abre de

leste a oeste para o teu solstício.
Aqui estou: altar negro esculpido pela delicadeza das ervas.
Um dilúvio se incumbe de varrer meus restos.
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Mas tu ainda brilha, sempre.
Copo de lírio, vermelho vivo aceso na cama, gesto a gesto:
Meu peito, tua face, o ouro, o verbo.
Acaricio grão a grão a página solar da pele.
A casa se abre, a luz, uma fresta.
E vejo-te aqui, à minha frente, ao alcance da fala: pausada, hesitante, eterna.

Não contemplarei as pegadas, resíduos, fotos tardias.
Sofro pela miséria não compartilhada.
Por perfeição perdi o que em mim falta e em ti sobeja:
Amor, finitude, instantes trançados em musgo, pedras desenhando pedras.
Eu: triturado pela engrenagem dos dias.
Tu: clareira nascida no momento mais triste da minha vida.
Animal ferido, maculei tua face com minha queda.
Peço perdão, o perdão das feras, culpadas e cegas,
Enquanto o flamingo atinge a glória da lua em sua extinção.

Sei das palavras, a linguagem dita no escuro.
Murmúrios tramados em nossa caverna:
A transpiração da tua flor em cada uma das minhas células.
Sei que isso ainda vive, se conserva em um quadrante do tempo:
Vazante, amor: a despedida é infinita, nunca se completa.

Ouço teus passos, a respiração, teus olhos firmes e entregues.
Não há reparação, tu sabes.
Mas mesmo assim vens pela noite, navegas meu sangue, meu sêmen, ressurrecta.

Sim: abaixo de toda a baixeza, estou sujo. Pregado.
Entre bandidos, o Senhor me abandonou – ainda vivo.
Clamo ao sol: aprofunda esta ferida, esta lepra, escave-a.
Cuspa em minha face e pise minhas vértebras.
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E eu possa cumprir a minha consumação, a tua felicidade.
Mãos de cinzas, a cabeça aberta.
Peço-te o perdão da estátua, pobre em sua geometria, agônica.
Morigerante e certa demais para as formas vivas da luz.
A redenção do mal reconhece o mal, um beijo em tua boca – amada, antiga,

redescoberta.

Uma vez e tudo já foi dito.
Uma vez e tudo já foi feito.
Plenitude, amor.
Acredite: apenas isso é o que meus passos errantes sempre quiseram:
Meu sexo no teu sexo.
Isso é tudo o que eu quis e ainda quero.
Louco, translúcido, nu e sem nome, abjeto – rezo.

Peço-te um dia a mais sobre a terra.
Tua mão, teu corpo, o deserto.

Meio-dia

I
Subsisto porque a carne não tem nome.
E onde busco Deus só encontro falha.
A poesia se desdobra entre a luz e o cadafalso.
O sol logo nos preme contra o espelho.
E nem todos os homens já nasceram.
Não estamos vivos. Morte e máscara.
A renúncia ao mundo é mais tranquila
Quanto menos em mim o mundo arda.
Mas no coração da pedra a água brota.
Urgência de amor. Líquida flor de magma.
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Cada passo inscreve uma lápide no abismo.
Uma vez: basta. Uma só vez. Basta.
Apenas respirar o monumento vivo
Que entre meus membros se dissolve.
Pelas veias flui sua nuvem rápida.
Adelgaça meu pulmão e me dilata.
Depois virá a Estrangeira. Romper-me a fala.
Dar-me a ração de tempo que me falta.
E é pra ela que somente existo, Senhor.
Salvação da minha carne e minha alma.
A paz me acolhe em um nada além do nada.

II
Entre a luz e o sem-nome sei que habito.
Matéria viva ainda a ser inaugurada.
Entre o que sobra à asa e falta ao mito.
Recolho-me: a água solar me guarda.
Muitos séculos eclodem em meu canto.
Aurora de broquéis, sonhos de espada.
O sangue em torrente me atravessa.
O que não sei de mim não me ultrapassa.
O sol brota em meu peito, pulso e casa.
Ó artérias, templo em combustão, espaço virgem.
As árvores conservam a pura duração.
Ó seiva verde que em meu corpo destilo.
A história de cada passo sobre a terra.
O beijo em si de cada beijo dado.
Aniquilo-me para poder suportá-los.
Para retê-los em minhas mãos desde a origem.
Morro pelo amor para nunca ser perdoado.
Sou a flora que explode e sua semente.
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Um peregrino maldito, anjo sem halo.
O fruto ingente, tudo o que já foi realizado.
O país onde começa e morre todo mundo.
O passado e o porvir em mim eu trago.
Porque eu sou um ponto. Não o arco.
Sou o que falta a Deus e a seu contrário.

III
Fincado neste chão sou sem limite.
Entre a ideia da luz e uma tocha apagada.
Precário meu amor. Tudo é precário.
Pobre a minha virtude porque meu ódio é fraco.
Clamo por um sol que queime e não ilumine.
Aqueça minha garganta desde o talo.
A salvação só acolhe os desregrados.
Quem em fogo e excesso queima e brilha.
O resto é pantomima. Suor e salário.
Cadáver adiado e mortos que procriam.
Afundo os pés na relva ilimitada.
Sua falta de horizonte me alimenta.
O infinito só redime o que em si mata.
Seu espelho terroso me renova.
Para que a morte cumpra sua alquimia.
Estou aqui. Uma só vez é o que nos destina.
Equidistante de Deus e da mortalidade.
Ela me salva para que Ele me ilumine.

Migro para ti, além-palavra

Migro para ti, além-palavra.
As vozes e murmúrios que te acuam, não, não dizem nada.
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São a fala de um dia ao sol a pino, alguns volteios de luz, leque opaco, marcas.
Velas não desfraldam mais nem cinzas dessas pátrias.
Pois a luz maior ainda prepara seu sopro de beleza, solfejo, harpa.

Sabes, o tempo enterra, mas não dança.
Não sabe da tragédia entre duas asas.
Ardem as formas claras do esquecimento, a poeira original, miragem: farsa.
Que temos com isso? Quem mais vem ao encontro dos arquivos?
O incêndio lunar das casas? Nossos corpos sejam benditos, membros, orifícios.
Já somos deuses, Amada.

Retenho este momento entre meus dedos.
A fagulha doura o céu, enquanto pontilhas o horizonte:
O corpo de magma e a espada te atravessam, meio a meio.
Gozo e ressurreição: nossa hóstia, nossa vinha e novos zelos.
Eis minha resposta à tua indagação:
Sermos o veio, a foz, partitura e aragem: sermos.

Amo-te com estes lábios, os de sempre, intocados.
Descubro um país em cada curva e volteio, toda a linguagem.
Abro-me à tua nova flora, cadela, hino entoado entre ruínas,
Virgem Negra de meus sonhos mais plenos, de minha miséria mais clara.

Farejo-te nas estações, contorno o círculo de águas.
Nossas cicatrizes, mapas: viagens ainda a desvendar depois da pele.
Tudo isso é parte do poema, a tatuagem transborda.
Fora da vida, dentro do mundo: és minha alma, quando falo.

Marco-zero, nem pedra sobre pedra do passado.
Aqui, agora, sempre, construo este poema: o teu corpo.
Sou a seiva enraizada em pergaminhos, folhas de relva, cabras.
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Espaço virgem, Musa Negra, minha amada sem começo.
Nossa vida indestrutível rumo ao albedo.

Presentes na eterna duração.
O futuro redivivo: chama nossos corpos.
Nunca um amor maior viveram estes meus poros.
Em tua boca, nuca, sêmen, dorso, fronte: retorno ao nada.
Eis minha ascese, sem templo ou gênese: clarão.
Decifra-me e habita o meu país, ventre e delicadeza de tuas espáduas.
Deserto de minha sede sem retorno.
A plenitude de uma deusa anima as tuas mãos.
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Poemas de José Ángel Leyva

Tradução de Ronaldo Costa Fernandes

José Ángel Leyva nasceu em Durango, México, em 1958. Poeta, nar-
rador, editor, promotor cultural, jornalista. Dirigiu diversas publica-

ções, entre elas, destacam-se as revistas de poesia Alforja e La Otra. Atual-
mente, é coordenador de Publicações da Universidade Intercontinental.

Obteve o prêmio nacional de poesia “Olga Arias” (Governo de
Durango-Bellas Artes) com o livro Entresueños, em 1990; o Nacional
de Poesia oferecido pela Universidade Veracruzana, em 1994; o
Prêmio Nacional al Mérito Literario del Estado de Durango, 2009.
Recebeu o prêmio Nacional de Jornalismo, outorgado pelo Club de
Periodistas de México, em 1999 e 2008. Entre seus mais de 15 li-
vros publicados, destacam-se os de poesia: Catulo en el Destierro, 1993;
2006; 2008, publicado na França, em L’ Oreilli du Loup; Entresue-
ños, Col. Los cincuenta, 1996; El Espinazo del Diablo, 1998; Durangura-
ños, 2007; Aguja, España e Italia, 2009; Habitantos, Colombia, 2009.

Escreve também prosa. Publicou o romance La Noche del Jabalí (Fábulas
de lo Efímero), Editorial Praxis, 2002. Abrangeu o Jornalismo Literário,
coordenando e participando dos livros Versoconverso (Poetas entrevistam
poetas mexicanos), México, 2000; Versos Comunicantes I, II e III (Poetas
entrevistam poetas ibero-americanos) 2001, 2005 e 2007, respectivamente.
Escreveu ainda para o público infantil: Taga el Papalote, 2005. Seus livros
foram traduzidos para o francês, inglês, português e italiano.
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Guerra Florida

O mito

Na janela, um colibri se inflama
faísca continuadamente
apaga-se para sempre
Permanece seu aroma horizontal
de fogo novo
Erige-se em carranca de barco
em rosa náutica
em astrolábio e amuleto
No vaivém do dia
palpita o pássaro de assombro
Bica na palma do silêncio
Desfaz-se na boca a figura
antes de ser nome
de tomar a forma do esconjuro
O colibri não existe
é um pressentimento
surdo bater de asas
onde ninguém é amanhã
onde outra vez se nasce
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Guerra Florida

El mito

En la ventana un colibrí se enciende
chisporrotea
se apaga para siempre
Queda su aroma horizontal
de fuego nuevo
Se erige en mascarón de proa
en rosa náutica
en astrolabio y amuleto
En el vaivén del día
titila el pájaro de asombro
Espina en la palma del silencio
Se deshace en la boca la figura
antes de ser nombre
de tomar la forma del conjuro
El colibrí no existe
es un presentimiento
sordo aleteo
donde nadie es mañana
donde otra vez se nace



O canto

Saio em paz a recolher flores violentas
Deixo sementes na fenda do prazer
indícios para o fogo
rastros de algum abecedário
para nomear a novidade
Quem pode reconhecer-se no perdido
abrir as caixas negras
e mostrar-se no horror do triunfo
soltar o nó cego
e olhar
olhar profundamente
Nada existe abaixo de nós
A solidão é outro engano
Não há ninguém diferente no esquecimento
Deixo as marcas do desejo
um simples impulso de estar
sem renunciar a ser
na outra parte
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El canto

A recoger flores violentas salgo en paz
Dejo semillas en la hendidura del placer
indicios para el fuego
rastros de algún abecedario
para nombrar la novedad
Quién puede reconocerse en lo perdido
abrir las cajas negras
y mostrarse en el horror del triunfo
soltar el nudo ciego
y mirar
mirar a fondo
No hay nada debajo de nosotros
La soledad es otro engaño
No hay nadie distinto en el olvido
Dejo las huellas del deseo
un simple impulso de estar
sin renunciar a ser
en la otra parte



A flor

Será a vaidade o fruto
que morda a inocência?
ou um rumor de pedra levantará
os templos à imagem
de um deus à nossa semelhança?
O medo nos faz penitentes
cobra vítimas
Com dor pagarão o sofrimento
Toda oferenda é um ponto na escuridão
é com ele que preencho a noite
Nada nos salva do abismo
Na queda ponho enfeites
à brevidade do ar
São formas que não se podem agarrar
capazes de lavrar a chama
de acender a água
de tocar a carne
dando saltos e tombos
giros e empurrões
Formas de que
somos os frutos que comemos
os vermes do fruto
a semente do verme
frutos do ventre
gravidade e som
agudo mineral
ameba elástica
Apenas formas inconformadas
buscando algum destino
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La flor

¿Será la vanidad el fruto
que muerda la inocencia?
¿o un rumor de piedras levantará
los templos a la imagen
de un dios a semejanza nuestra?
El miedo nos hace penitentes
cobra víctimas
Con dolor pagarán el sufrimiento
Toda ofrenda es un punto en la oscuridad
con el que voy llenando la noche
Nada nos salva del abismo
En la caída pongo adornos
a la brevedad del aire
Son formas inasibles
capaces de labrar la llama
de encender el agua
de tocar la carne
dando saltos y tumbos
giros y empellones
Formas de qué
somos los frutos que comemos
los gusanos del fruto
la semilla del gusano
frutos del vientre
gravedad y sonido
agudo mineral
ameba elástica
Sólo formas inconformes
buscando algún destino



Vítimas em que se purifica a folha
que corta os suspiros
Vasos profundos de assombro
e a noção do nada
Será a vaidade um golpe de terra
um grito de batalha
ou a virtude sangrenta
de imagens metidas nos ossos?
Será a vaidade a flor
será o espelho
onde a morte morre

Oferendas

A multidão escanceia a esplanada
Amontoa-se nos templos de rumor e tochas
com medo que abona a esperança
A obsidiana corta o ar
detém o sopro e o bater de asas
o canto
os gritos de batalha
Arrancamos pela raiz a flor sobre a pedra
diluímos o augúrio e o espanto
O coração nos faz tremer
Palpita vida nessa mão
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Víctimas donde se purifica la hoja
que corta los suspiros
Cuencos de asombro
y la noción de la nada
¿Será la vanidad un golpe de tierra
un grito de batalla
o la virtud sangrienta
de imágenes metidas en los huesos?
Será la vanidad la flor
será el espejo
donde la muerte muere

Ofrendas

La multitud escancia la explanada
Colma los templos de rumor y antorchas
de miedo que abona la esperanza
La obsidiana corta el aire
detiene el soplo y el batir de alas
el canto
los gritos de batalla
Arrancamos de cuajo la flor sobre la piedra
diluimos el augurio y el espanto
Nos tiembla el corazón
Palpita vida en esa mano



Trêmula

A palavra medo treme
Talvez porque tenha nascido sem armas
Não tem dentadura nem forças nos membros
Faltam-lhe sombra e cabelos que a envolvam
É uma ideia imprecisa no ventre na garganta
Aperta os músculos e geme sem saber a causa
Vomita tudo aquilo que ainda não come
Esvazia-se antes de ser
Nessa palavra encolhida como coelho acuado se aninha o ar
o olhar interrogante que faz despontar o nariz
e cheira o passo de luz na floresta

A árvore da morte

O vento clareia a novidade da folhagem
Entre os buracos dos pássaros se aninham
o estupor e o soçobrar
Punhados de sombras parecem agitar os ramos
Só ausências se desprendem da árvore da morte
Medusas da dor ficam penduradas sem gravidade
Vêm de baixo
com a raiz na cabeça do verme
que aprende a florescer sem frutos
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Trémula

La palabra miedo es temblorosa
Será porque nació sin armas
No tiene dentadura ni fuerzas en los miembros
Carece de sombra y pelos que la envuelvan
Es una idea imprecisa en el vientre en la garganta
Aprieta los músculos y gime sin saber la causa
Vomita todo lo que aún no come
Se vacía antes de ser
En esa palabra agazapada anida el aire
la mirada interrogante que asoma la nariz
y huele el paso de luz en la floresta

El árbol de la muerte

El viento aclara la novedad del follaje
Entre los huecos de los pájaros anidan
el estupor y la zozobra
Puñados de sombras parecen agitar las ramas
Sólo ausencias se desprenden del árbol de la muerte
Cuelgan sin gravedad medusas del dolor
Vienen desde abajo
con la raíz en la cabeza del gusano
que aprende a florecer sin frutos
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O poeta leva um tiro na cabeça

A Fausto

Pensava que a morte não doía
mas sentiu uma explosão de dor na cabeça
Era um jovem intenso da Colômbia
Homem menino velho

Gostava de arriscar o coração na roleta
e jogar ao dar sentido às palavras
ao colocar nome nos acontecimentos
que a demência e o horror definem inomináveis

Meteu-se a revolver as letras do revólver
Colocou o jaleco salva-vidas
Alugou sua vida como escolta

Em que país estou? – se perguntou
quando a bala entrava pela testa
e se alojava estupefata no cérebro

Nunca perdeu o conhecimento
nem a imagem vívida da arma
Em que país estou? – perguntava aos curiosos
o guarda-costas de boca para cima
com olhos de poeta
de mártir
de perdido
de suicida
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El poeta lleva un tiro en la cabeza

A Fausto

Pensaba que la muerte no dolía
mas sintió una explosión de dolor en la cabeza
Era un joven intenso de Colombia
Hombre niño viejo

Le gustaba arriesgar el corazón en la ruleta
y jugar a darle sentido a las palabras
a ponerle nombre a los sucesos
que la demencia y el horror definen innombrables

Se puso a revolver las letras del revólver
Se puso el chaleco salvavidas
Alquiló su vida como escolta

¿En qué país estoy? se dijo
cuando la bala le rompía la frente
y se alojaba estupefacta en el cerebro

Nunca perdió el conocimiento
ni la imagen vívida del arma
¿En qué país estoy? interrogaba a los curiosos
el guardaespaldas boca arriba
con ojos de poeta
de mártir
de extraviado
de suicida



Onde sobrevivo? – se pergunta
Esse homem quando escreve
e pesam os versos como chumbo
e voltam-lhe os nomes da morte

Em que país em que país?
repete a bala estacionada na cabeça.

Seu nome é Bagdá

Atado pela mão de seus seis novembros
caminho por abril pisando perguntas lilases
Frágeis rebentam debaixo da sola do sapato
Seu aroma luminoso sobe ao nariz
Explode a cidade povoada de presságios

– As bombas apagam a cor do Sol
ou tiram a sombra das pessoas? –
Perguntou-me o menino com sua voz de sábio

– A guerra despinta o coração
ou somente seca o sangue da gente? –
Pai, como se matam os sorrisos?
Os jacarandás são lágrimas aéreas
na maior cidade do planeta
onde o esquecimento secou seus lagos
e converteu em escombros os deuses
da chuva, do milho, da criação humana

– Pai, como se chamam as vozes que ordenam
de longe a explosão do mundo?
Nesta primavera fico sem palavras
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¿En dónde sobrevivo? se pregunta
Ese hombre cuando escribe
y le pesan los versos como plomo
y le vuelven los nombres de la muerte

¿En qué país en qué país?
repite la bala estacionada en la cabeza.

Su nombre es Bagdad

Atado a la mano de sus seis noviembres
camino por abril sobre preguntas lilas
Frágiles revientan debajo de la suela del zapato
Su aroma luminoso asciende a la nariz
Estalla la ciudad poblada de presagios

– ¿Las bombas apagan el color del Sol
o le quitan la sombra a las personas? –
Me pregunta el niño con su voz de sabio

– ¿La guerra despinta el corazón
o sólo seca la sangre de la gente?
¿Papá, cómo se matan las sonrisas?–
Las jacarandas son lágrimas aéreas
en la ciudad más grande del planeta
donde el olvido desecó sus lagos
y convirtió en escombros a los dioses
de la lluvia, del maíz, de la creación humana

– Papá, ¿cómo se llaman las voces que ordenan
desde lejos la explosión del mundo?
En esta primavera me quedo sin palabras





Casa Grande & Senzala*

Afonso Arinos de Melo Franco

Uma das coisas que mais impressionam na crítica brasileira é
a sua irresponsabilidade. Qualquer moço, bem ou mal in-

tencionado, senta-se à mesa com o livro à frente, e assegura coisas in-
cisivas, enfáticas e peremptórias, a propósito do volume, que não
leu, e do autor, que não conhece. Parece-me que este hábito vem do
jornalismo, que é, também, feito dentro da mesma escola. Os que se
ocupam da crítica são, em geral, jornalistas e herdam da profissão a
ligeireza, a ousadia e a irresponsabilidade, advindas do anonimato.

Se um mequetrefe incompetente pode combater um programa fi-
nanceiro, um tratado internacional, um plano de estrada de ferro, com
a mais ingênua das insolências, porque não poderá, também, julgar
um livro, demolindo-o ou endeusando-o, segundo o seu capricho?

Daí, a confusão absoluta de categorias e de níveis no julgamento
das nossas produções literárias. Os mesmos adjetivos, as mesmas
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afirmações, são empregados às vezes para obras de valor totalmente distinto e
de significação completamente diferente.

O autor de um romance escandaloso e mundano que pode e deve vender mui-
to, mas que não pode nem deve ser tratado com consideração pela alta crítica, é
aquinhoado com os mesmos adjetivos de “homem culto”, “escritor eminente”
etc., que se aplicam, com justiça, a um Rodolfo Garcia, um Paulo Prado, um Gil-
berto Freire.

Não sei se este meu amigo pernambucano já publicou outro livro antes de
Casa Grande & Senzala. Acredito que não, porque, então, eu teria dele conheci-
mento, como tenho de trabalhos seus esparsos, ou estampados em revistas e
coletâneas literárias ou de outra natureza.

Por isso, estou aqui a ver vários críticos que chamarão Gilberto Freire de
“rútila esperança”, o seu livro de “promissora estreia”, ou outros, mais adian-
tados, que dirão que ele “já deixou de ser uma esperança para se afirmar uma
esplêndida realidade”. Tal como se estivessem criticando um volumezinho de
crônicas mais ou menos mundanas, ou um romance suficientemente obsceno,
para gáudio dos ginasianos e das mocinhas praieiras. Ou, mesmo, algum poeti-
nha de caixa de pó de arroz.

Não sei se Gilberto Freire se aborrece com esta falta de noção das diferenças e
perspectivas. A mim confesso que é o que mais me irrita na análise que fazem dos
meus trabalhos. Prefiro que falem mal, arrasem. Prefiro, mesmo, que não falem
nada, que se diz ser o pior de tudo, mas que, francamente, não é tão ruim assim.

Além desta falta de compreensão das categorias intelectuais, irrita-me, tam-
bém, muito, nos críticos, um certo jeito de dar por assentadas, por pacíficas, as
ideiazinhas pessoais deles, e de julgarem, assim, de plano, as do autor. Não
consigo me explicar bem sobre esse ponto. Quero me referir aos homens que
dizem mais ou menos isto: “O Sr. Fulano é muito interessante, escreve muito
bem. O seu livro é bem feito, embora não se possa estar de acordo com as suas
ideias, ou com as suas conclusões” etc. E encerra a crítica sem dizer com quais
ideias não se pode estar de acordo, ou quais são as outras ideias que derrotam
essas com que se não pode concordar. Enfim, uma maçada! Não há nada mais
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fácil nem mais covarde do que o sujeito se escudar atrás de uma pretensa e ine-
xistente unanimidade de opiniões contrárias às ideias do autor, e, assim, derru-
bar malandramente o que ele afirma, sem apresentar nada que o substitua.

“Não se pode concordar com o Sr. Fulano”. Muito bem. Mas com que dia-
bo, então, se deve concordar, a propósito do assunto em questão? Eis aqui a
pergunta que fica, sempre, sem resposta.

Eu não sou tão “foca” em jornalismo como se pode supor. Na minha existên-
cia, tenho feito vida de jornal várias vezes, é verdade que todas ocasionalmente
ou de passagem. Mas já aprendi o suficiente para perceber que esses defeitos que
estou imputando à crítica são resultado da vida de jornal, tal como se processa
entre nós. O sujeito tem que escrever sobre um livro, sobre dez livros, sobre cin-
quenta livros que deixou conscienciosamente de ler. Então, tapeia, diz coisas va-
gas, lê o índice dos capítulos, faz considerações sobre ele e vai para o cinema.

Mas eu não sou crítico de profissão. Por isso, não falo dos livros que não
me interessam. E, dos que me interessam, falo em meu nome próprio, expri-
mindo as reações que a sua leitura exerceu sobre mim, e não em nome de prin-
cípios genéricos, ou de certezas impalpáveis. Eis o que pretendo fazer com
Casa Grande & Senzala. Comentários pessoais, à margem de um grande livro.

Grande é ele a começar pelas suas imponentes proporções. Volume sólido,
belo, com uma capa austera e convincente. A gente já o abre com gosto e respeito,
como se preparando para um longo e grave roteiro intelectual. De passagem, cha-
marei a atenção de Gilberto Freire para a má revisão do seu livro. Não sei que dia-
bo arranja o lírico Schmidt, editor, que as obras saídas de sua casa têm sempre má
revisão. Disso me queixo eu, entre outros. E são desagradáveis esses choques em
palavras mutiladas, aleijadas. São como topadas nos pés alados do pensamento.

Depois de falar da feição material do livro, que parece ter sido, realmente,
construído para viver nos tempos, não posso deixar de fazer algumas observa-
ções conexas, a propósito da língua em que ele foi escrito.

Ninguém, mais do que eu, ama e admira o idioma brasileiro.
Nele encontro graça, plasticidade, riqueza, naturalidade, identidade com o am-

biente em que vivemos, sendo, talvez esta, a sua maior qualidade. Nele observo,
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também, coisa que muitos negam: sutileza e finura. Portanto, possibilidade inte-
lectual. Mas considero que é indispensável manejá-lo com cuidado. A sua forma-
ção rapidíssima, a prodigiosa receptividade que o distingue, imprimem à sua estru-
tura elementos muitas vezes efêmeros. Modismos, gírias, que perdem o valor e o
interesse em poucos anos. Por isso, parece-me que, num livro feito para durar no
tempo, num livro escrito com sentido de permanência, como este de Gilberto Fre-
ire, é mais prudente manejar a língua brasileira sem exageros, porque os exageros se
vão, e o estilo fica avelhantado e precioso em curto espaço de tempo.

Em obras puramente literárias, compreende-se o esforço de um Murilo
Mendes, de um Manuel Bandeira. Trata-se de uma espécie de exercício militar
da linguagem, de uma revisão de valores verbais, de uma experiência de materi-
ais de construção, para se ver quais são os aproveitáveis e quais os desprezíveis.

Numa obra como a de Gilberto Freire, porém, se a língua deve ser simples e nos-
sa, não julgo indispensável que seja chula, impura e anedótica, tal como aparece em
tantas das suas páginas. É pouco técnico esse linguajar. Pouco científico. Dá ao livro
um aspecto literário que o seu assunto e as suas graves proporções não comportam.

A linguagem de Gilberto Freire devia ter um pouco mais de dignidade.
(Que ele não leve a mal este vocábulo, mas não encontrei outro que exprimisse
melhor o meu pensamento). Sobretudo que não se suponha que eu seja algum
purista asmático e intransigente. Ao contrário, faltam-me, infelizmente, bons
conhecimentos da nossa língua, como os que possuem, por exemplo, Manuel
Bandeira ou Rodrigo M. F. de Andrade. E faltam-me hoje, sobretudo, tempo
para estudá-la como desejo. Apenas estou querendo salientar que o estilo,
aliás, gostoso e agradável, que Gilberto Freire emprega no seu livro, era mais
próprio para outro gênero de literatura que ele pratica tão bem quanto a socio-
lógica: o de ficção. Será que Gilberto, homem civilizado, vai a um jantar de ce-
rimônia com o mesmo traje sumário com que saiu para o tênis matinal?

Outra observação que eu desejaria fazer era sobre a rapidez da composição
do livro.

Gilberto Freire acumulou conscienciosamente uma formidável bibliografia e
leu-a com escrupulosa honestidade (Ele é um homem de bem). Mas tenho a impres-
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são de que escreveu sem descanso, sem fôlego, muito depressa, quase sem notas, pro-
vavelmente sem fichas, que me parecem necessárias numa obra de tal amplitude.

O resultado é que a grandeza e a riqueza do livro perturbam e confundem um
pouco o leitor e ele tem que se esforçar, sozinho, para encontrar um rumo único e
nítido e não perder o fio de Ariadne no meio daquele labirinto de fatos, de conheci-
mentos, de observações, de sugestões, de críticas, de citações, de narrativas, de recor-
dações, de conselhos clínicos, higiênicos, dietéticos, de anedotas bandalhas, contadas
gravemente, com aquele quase-semi-sorriso de Gilberto, que eu conheço bem.

Sabe o leitor o que me fez lembrar o livro, sob este prisma, e em ponto pe-
queno? Rabelais. Sim, excusez de peu, Rebelais. Não é senão rabelaisiana aquela
prodigiosa exposição de frades caprinos, de mulatas e índias que se deitam do-
cilmente, de receita de doces, de vestuários, (até os íntimos!) de lutas, de doen-
ças (venéreas e outras), de plantas de casas, castelos, engenhos, pomares, de
atos de sodomia e bestialidade de rebanhos, amores e danças. Tudo bem agita-
do, misturado, conserve-se em lugar fresco e tome-se quando convier!

Ambiente pantagruélico, planturoso, feito de cultura e de malícia, pejado
de conhecimentos e de instintos, de fábulas e observações científicas, de gran-
dezas e ingenuidades.

No fundo, literatura, muita literatura.
Aliás, não seria possível que um espesso volume de mais de quinhentas pági-

nas, um literato brilhante (a locução vai aqui sem aquela perfídia que lhe em-
presta Gilberto Freire, quando a emprega falando de outrem, pensando que a
gente não percebeu), um literato brilhante como este pernambucano, deixasse de
descambar para a literatura. A literatura não é uma escolha, é uma imposição
constitucional. Não é uma opção, é um destino. E uma das atitudes mais bri-
lhantemente literárias é desejar não ser nem literato nem brilhante. Como, por
exemplo, o brilhantíssimo literato paulista Mário de Andrade, que faz todo o
seu possível, sem conseguir, para ficar fosco e pesado e filósofo, sendo, apenas,
irremediavelmente, um poeta notável e sutil. Voltemos, contudo, à literatura de
Gilberto. Para mim, ela se manifesta, sobretudo, quando ele deseja tirar conclu-
sões sociológicas das premissas históricas que assenta com tão escrupuloso rigor.

327

Casa Grande & Senzala



Não que eu ache que ele não deva tirar essas conclusões. Ao contrário, acho até
que ele as tirou pouco demais e repito o que disse João Ribeiro: o seu livro é uma
construção à qual falta cúpula, e as paredes, belas e sólidas, poderiam subir, assim,
indefinidamente mais alto, cada vez mais alto, só se compreendendo a interrupção
por fadiga do construtor. Isto é, Gilberto conseguiu mostrar admiravelmente qual
foi a influência respectiva de cada lado do triângulo branco-verde-negro na for-
mação do nosso Brasil político, étnico e econômico. Isolou as atividades do por-
tuguês, do índio e do africano; mostrou depois como as três raças se misturam
na luxúria das redes balouçantes. Mas, no fundo, não tirou, desses fatos admira-
velmente expostos, nenhuma conclusão pragmática. Não disse o que eles repre-
sentam de imperativo na evolução futura da nossa história. E nós ficamos como
o doente da comédia de Antonio José que não sentia nenhuma melhora com a
simples indicação dos nomes das suas doenças.

Assim acho que ao livro de Gilberto faltam dois ou três capítulos finais de
síntese sociológica e de conclusões políticas.

Mas, quando falo em conclusões que me parecem literárias, quero me referir a
certas conclusões parciais a que ele chega, jogando ocasionalmente com os dados
que acabo de revelar ao leitor. Por exemplo, falando do sadismo do senhor, nas
suas relações sexuais com as escravas (p. 80), ele amplia este hábito doméstico
até ao largo campo da nossa formação social e política. E explica, então, o man-
donismo dos nossos chefes e chefetes, a evolução autocrática e a tendência dita-
torial da nossa República, por este processo, explicando, também, as rebeldias
que se levantam contra estes excessos de poder, os motins, as manobras, as revo-
luções, como decorrentes do masoquismo e do desejo de flagelação sexual! Cal-
ma! Calma! Com todos os diabos, eu prefiro ficar com a explicação mais sim-
plista de atraso e de desordem, de incultura e de pobreza, que atuam aqui, como
em vários outros países americanos ou asiáticos, com os mesmos resultados, ou
quase os mesmos, sendo que, em muitos de tais países, não existem os dados ex-
plorados pelo imaginoso pernambucano. Outro exemplo dessas conclusões, a
que chamo literárias, é o que oferece a sua dissertação sobre o regresso forçado
da civilização colonial a certos estados de cultura primitiva. Ou antes, certos
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movimentos explosivos desse primitivismo que ele procura lobrigar em determi-
nados motins, dirigidos contra a super-estrutura governativa da Colônia.

É assim que, citando Silvio Romero e Oliveira Lima, ele estigmatiza movi-
mentos como a “balaiada”, a “sabinada”, a “vinagrada” etc. Ora Sílvio Romero e
Oliveira Lima eram dois burgueses que escreveram a um tempo em que essas co-
isas ainda não eram bem estudadas. Caio Prado Júnior, na sua Evolução Política do
Brasil, demonstrou bem que essas crises, em que, segundo Silvio Romero, o “ele-
mento tapuia alçou o colo tripudiando sobre a vida e a propriedade alheia”, não re-
presentam senão os episódios conhecidos de lutas de classes. E Gilberto Freire,
cuja grande e moderna cultura sociológica é patente, não pode mais, a não ser li-
terariamente, explicar claras explosões da luta de classes por meio de torturadas
divagações a propósito de choques entre as culturas indígena e alienígena.

A rapidez da composição do livro deve ter concorrido para essas generaliza-
ções um pouco primárias. Aliás, não posso censurar Gilberto, em consciência,
por esse atabalhoamento na composição dos trabalhos. Também tenho este
defeito, que é uma espécie de ânsia de liberdade.

A única maneira de a gente se libertar de uma ideia, ou de um plano de idei-
as, que nos persegue, com uma obsessão fatigante, é reduzi-lo a escrito depres-
sa e publicá-lo em volume. Descansa-se, então, por algum tempo, até novo as-
salto, novo atropelamento.

A rapidez da composição de Casa Grande & Senzala transparece de vários pe-
quenos trechos, dos quais citarei alguns, mais demonstrativos. Às páginas 121
e seguintes, Gilberto Freire diz, por três vezes, que Jean de Lery veio ao Brasil
como pastor protestante. Referindo-se às índias nuas, diz ele que “o pastor
protestante (J. de Lery) viu-as repetidas vezes neste estado” etc. E assim por
mais duas vezes. Ora, na própria bibliografia de Gilberto Freire, isto é, na edi-
ção de Lery de que ele se utiliza, que é a de Paul Gaffarell, esse ilustre estudioso
francês das coisas do Brasil deixa bem claro, no prefácio, que Lery, quando es-
teve na expedição de Villegagnon, não era, ainda, pastor protestante.

À página 267, falando do hábito que tinha o colono português de ostentar
opulência na rua, passando privações domésticas, diz Gilberto Freire:
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“Em casa, jejuando e passando necessidade; na rua, ostentando grandeza. O
contrário do ditado: por fora muita farofa, por dentro mulambo só”. Não sei
por que “o contrário do ditado”. Precisamente ao contrário do contrário do
ditado. Isto é, precisamente de acordo com o ditado... Dentro da casa, jejum e
mulambo, fora de casa grandeza e farofa... Estas pequenas coisas são provas de
que Gilberto escreveu apressadamente o seu grande livro, e quase o não releu.

Vamos dar, acaso, um outro exemplo. À página 299, Gilberto Freire fala do
célebre grão-senhor da Bahia, que tinha o apelido de Manguela-Bote. Refe-
re-se à alusão a que, a esse potentado, fez o viajante francês Laval, dizendo que,
infelizmente, este “só lhe deu o apelido e este mesmo, ao que parece, estropia-
do”. Ora, Rodolfo Garcia já identificou, claramente, nas suas notas à História
do Brasil, de Frei Vicente do Salvador, esse Mangue-la-Bote, como sendo o cé-
lebre capitão-mor Balthazar de Aragão, que morreu bravamente no mar. (p.
483 da História do Brasil, 3.a edição).

Devemos esperar que o outro estudo, que Gilberto Freire promete para bre-
ve, seja composto com mais calma e escrito com mais cuidado. Isto é, que a
execução do trabalho corresponda, em todos os seus termos, ao esforço formi-
dável de sua preparação ideológica e bibliográfica.

Ao lado desses pequenos defeitos, porém, como ressaltam, majestosas e só-
lidas, as nobres qualidades deste livro de Gilberto Freire, que passa a ser uma
das vigas mestras do nosso edifício intelectual!

Ele é um reajustamento nítido e impiedoso de todos os valores da nossa for-
mação. Os valores positivos e os valores negativos, se assim me posso exprimir.

Se, de vez em quando, ele entristece e até humilha, com a revelação crua e
brutal das nossas mazelas, em outros trechos ele nos anima e consola com a ex-
posição, sem ilusões deformadoras, das nossas possibilidades.

Gilberto Freire entra de chofre, na categoria dos Nabuco, dos Euclides da
Cunha, dos Capistrano, dos grandes lidadores da inteligência brasileira e da
compreensão do verdadeiro Brasil.

E ele não pode se zangar com as restrições que fiz ao seu trabalho. Pois eu não
disse, também, e sinceramente, que ele tinha qualquer coisa da riqueza de Rabelais?
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Parecer do Prêmio
Euclides da Cunha
Parecer do Prêmio Euclides da Cunha

A o Prêmio Euclides da Cunha, instituído pela Academia
Brasileira de Letras para comemorar o transcurso do cen-

tenário da morte do clássico de Os Sertões, concorreram cerca de
30 livros.

Essa concorrência documenta o interesse que Euclides da Cunha
suscita no cenário cultural do Brasil e até do estrangeiro, desde a
aparição do seu majestoso livro até agora.

A maior parte dos volumes inscritos aborda aspectos pontuais e
parciais da vida e da obra de Euclides. São trabalhos estimáveis.

Um deles, porém, destaca-se pela sua dimensão de totalidade. É
Euclides da Cunha: Uma Odisseia nos Trópicos, do ilustre professor nor-
te-americano Frederic Amory, recentemente falecido e que dedicou
vinte anos de sua vida à composição dessa obra.

Apresentado na primorosa tradução de Geraldo Gerson de
Lima, e publicado pela Ateliê Editorial, o livro preenche plena-
mente as condições do concurso. Aborda a existência e a obra de
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Euclides da Cunha, num enlace em que sua figura pessoal é engastada no ce-
nário em que viveu: um cenário político, social e literário, marcado pelas as-
pirações republicanas, pela fervilhação filosófica do positivismo e pelo for-
talecimento do militarismo.

O que distingue fundamente esse livro é a sua minuciosidade. Os temas
fundamentais de Os Sertões – a colisão entre o litoral e o sertão (a chamada
“civilização” e a chamada “barbárie”), o messianismo, a viagem pela Ama-
zônia para a conquista do “último Oeste”, os tratados e desafios diplomá-
ticos sob a regência do Barão do Rio-Branco, a Campanha de Canudos, a
superioridade de raças, a arte militar, as feições antropológicas e psicológi-
cas do povo brasileiro, o estilo neobarroco em que a grande obra é vazada –
são examinados de forma exaustiva. Uma vasta bibliografia documenta a
incursão do autor por um extenso domínio, de consultas, investigações e
leituras que se impõem pela amplitude e novidade. E esse emblema de pes-
quisa exaustiva está presente na narração da atormentada vida pessoal e do-
méstica de Euclides da Cunha. O desfecho trágico do drama conjugal é
narrado de forma extremamente detalhada – como se tratasse de um filme
de suspense – e de um realismo contundente a que jamais se atreveu qual-
quer outro biógrafo do grande escritor.

Também merece realce e atenção que Frederic Amory dedica à absorção,
por Euclides da Cunha, das ciências e teorias cientificas e filosóficas do seu
tempo e, ainda, em que medida elas envelheceram ou foram assimiladas por
ele. A atuação jornalística de Euclides é alvo de uma análise aguda.

A soberba dimensão estilística e artística de Os Sertões também é ampla-
mente esmiuçada pelo autor, que o situa entre os seus confrades da Acade-
mia Brasileira de Letras e dá especial relevo à sua atração pelo deserto e
pela selva.

Trata-se, pois, de um livro de excepcional importância para a nossa cultura
e uma contribuição inestimável à comemoração do centenário de morte de Eu-
clides da Cunha por esta Academia e pelo Brasil.
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A Comissão julgadora propõe que o Prêmio Euclides da Cunha seja adjudi-
cado ao livro Euclides da Cunha: Uma Odisseia nos Trópicos, do professor e historia-
dor Frederic Amory.

Rio de Janeiro, 8 de outubro de 2009

Alberto Venancio Filho – Presidente
Lêdo Ivo – Relator
Affonso Arinos de Mello Franco
Luiz Paulo Horta
Jose Murilo de Carvalho

Obs.: O original foi assinado por todos.
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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 Efetivos
01 Adelino Fontoura Luís Murat Ana Maria Machado
02 Álvares de Azevedo Coelho Neto Tarcísio Padilha
03 Artur de Oliveira Filinto de Almeida Carlos Heitor Cony
04 Basílio da Gama Aluísio Azevedo Carlos Nejar
05 Bernardo Guimarães Raimundo Correia José Murilo de Carvalho
06 Casimiro de Abreu Teixeira de Melo Cícero Sandroni
07 Castro Alves Valentim Magalhães Nelson Pereira dos Santos
08 Cláudio Manuel da Costa Alberto de Oliveira Cleonice Serôa da Motta Berardinelli
09 Domingos Gonçalves de Magalhães Magalhães de Azeredo Alberto da Costa e Silva
10 Evaristo da Veiga Rui Barbosa Lêdo Ivo
11 Fagundes Varela Lúcio de Mendonça Helio Jaguaribe
12 França Júnior Urbano Duarte Alfredo Bosi
13 Francisco Otaviano Visconde de Taunay Sergio Paulo Rouanet
14 Franklin Távora Clóvis Beviláqua Celso Lafer
15 Gonçalves Dias Olavo Bilac Pe. Fernando Bastos de Ávila
16 Gregório de Matos Araripe Júnior Lygia Fagundes Telles
17 Hipólito da Costa Sílvio Romero Affonso Arinos de Mello Franco
18 João Francisco Lisboa José Veríssimo Arnaldo Niskier
19 Joaquim Caetano Alcindo Guanabara Antonio Carlos Secchin
20 Joaquim Manuel de Macedo Salvador de Mendonça Murilo Melo Filho
21 Joaquim Serra José do Patrocínio Paulo Coelho
22 José Bonifácio, o Moço Medeiros e Albuquerque Ivo Pitanguy
23 José de Alencar Machado de Assis Luiz Paulo Horta
24 Júlio Ribeiro Garcia Redondo Sábato Magaldi
25 Junqueira Freire Barão de Loreto Alberto Venancio Filho
26 Laurindo Rabelo Guimarães Passos Marcos Vinicios Vilaça
27 Maciel Monteiro Joaquim Nabuco Eduardo Portella
28 Manuel Antônio de Almeida Inglês de Sousa Domício Proença Filho
29 Martins Pena Artur Azevedo José Mindlin
30 Pardal Mallet Pedro Rabelo Nélida Piñon
31 Pedro Luís Luís Guimarães Júnior Moacyr Scliar
32 Araújo Porto-Alegre Carlos de Laet Ariano Suassuna
33 Raul Pompéia Domício da Gama Evanildo Bechara
34 Sousa Caldas J.M. Pereira da Silva João Ubaldo Ribeiro
35 Tavares Bastos Rodrigo Octavio Candido Mendes de Almeida
36 Teófilo Dias Afonso Celso João de Scantimburgo
37 Tomás Antônio Gonzaga Silva Ramos Ivan Junqueira
38 Tobias Barreto Graça Aranha José Sarney
39 F.A. de Varnhagen Oliveira Lima Marco Maciel
40 Visconde do Rio Branco Eduardo Prado Evaristo de Moraes Filho



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ



Composto em Monotype Centaur 12/16 pt; citações, 10.5/16 pt.
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