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Ocupante da 
Cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Editorial

Marco Lucches i

O Brasil conta com uma riqueza mil vezes maior que o Pré-
-Sal e todas as commodities reunidas. Uma riqueza mais sólida 

que o minério de ferro, mais rentável que a cultura da soja. Trata-se 
do imenso patrimônio imaterial de 274 línguas, praticadas no Brasil 
por 900 mil índios, distribuídos em 305 etnias, segundo o censo de 
2012 do IBGE. E, no entanto, essa realidade permanece invisível, 
como se fosse uma nuvem-fantasma, uma incógnita sem função, 
uma estranha sobrevivência do passado, ou finalmente, uma peça 
de folclore (em que já não se “acredita”), para cumprir calendário.

É preciso tirar partido dessa riqueza, a começar pela compreen-ssa riqueza, a começar pela compreen-
são territorial em que se apoia e constitui a fronteira da diversidade, 
que nos leva a compreender que língua, terra e cultura se mostram 
radicalmente indissociáveis.

Na contramão do processo, a proposta de Emenda Constitu-
cional no 215 transfere a competência da União na demarcação 
das terras indígenas para o Congresso Nacional, um risco sem 
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precedentes, um verdadeiro retrocesso. Segundo a lei vigente, cabe à Funai, 
ao Ministério da Justiça e à Presidência da República a demarcação das terras 
indígenas, que é política de Estado, uma atribuição inerente ao Executivo.

A entrevista do professor Jose Ribamar Bessa Freire põe o dedo em pon-
tos incômodos, embora incontornáveis, para a qualificação do debate, se-
gundo parâmetros eminentemente republicanos. 

A ética da visibilidade ressurge na leitura fascinante de Pedro Cesarino 
sobre as poéticas indígenas, na forma de  abordar o mundo e de alcançá-lo, 
como vemos também nas fotos do menino André Kwaray Mĩbi, reunidas por 
Fernanda Garcia Camargo, que traduzem uma poesia do espaço.

Por que não pensar, desde o ensino fundamental, matérias que contemplem 
línguas indígenas locais, dentro de suas respectivas culturas? O Brasil sairia 
maior, mais espesso e mais integrado, como quem escreve uma ode em defesa 
da pluralidade. 
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Ivo Gonzalez

Este número é enriquecido com as obras de Ivo Gonzalez.

IVO GONZALEZ, 53 anos, é formado em jornalismo pela PUC-RJ 
e se especializou em fotografia em 1982. Trabalha como fotojorna-
lista desde 1989, quando comecou em trabalhos freelancer no jornal 
ca rioca O Dia. De 1990 a fevereiro de 2015, trabalhou no jornal 
O Globo.

Neste período, participou de coberturas importantes nas mais 
diversas áreas, desde visitas de chefes de estado entrangeiros com 
destaque para as visitas do papa João Paulo II em 1997, do papa 
Bento XVI em 2007, e do papa Francisco em 2013, durante a Jor-
nada Mundial da Juventude, além das visitas dos presidentes ameri-
canos Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama. 

Em 1992, participou da ECO 92, evento que reuniu os chefes de 
estado de quase todos os países do mundo.

I c o n o g r a f i a
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Na área de fotografia de esportes, participou da cobertura das Olimpíadas 
de Atlanta em 1996, Sydney 2000, Atenas 2004, Pequim 2008, Londres 
2012 e dos jogos Pan-americanos e Parapan-americanos do Rio de Janeiro 
em 2007.

No futebol, cobriu as Copas do Mundo de 1994 nos Estados Unidos, 
1998 na França, 2002 na Coreia do Sul e Japão, 2006 na Alemanha, 2010 na 
África do Sul e 2014 no Brasil. 

Também merece destaque a participação em várias edições das Copas das 
Confederações, eventos promovidos pela FIFA em 1997 na Arábia Saudita, 
em 2001 na Coreia do Sul e Japão, em 2003 na França, em 2005 na Alema-
nha, em 2009 na África do Sul e em 2013 no Brasil. Cobriu também vários 
jogos de eliminatórias da Copa do Mundo por vários anos.

Além destas competições, também participou da cobertura de vários jogos 
amistosos da seleção brasileira de futebol no Brasil e no exterior.

Cobriu a Copa América de futebol na Bolívia em 1997 e a final do Mun-
dial de Clubes no Japão em 1998.

Também participou da cobertura do Mundial de Clubes da Fifa no Rio 
de Janeiro em 2000.

Participou da cobertura do Mundial de Judô no Rio, em 2007, e de várias 
edições do Grande Prêmio Brasil de Atletismo.

Participou de várias exposições fotográficas coletivas, e em 2010 lançou o 
livro Fotografia de esportes pela Editora Photos. 

Em 2013, participou do livro RioAtivo, geografia social do esporte.
Em 2014, lançou o livro São Sebastião do Rio de Janeiro – A formação de uma cidade 

sobre o aniversário de 450 anos da cidade do Rio de Janeiro.
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E n t r e v i s ta

Uma só nação, 
uma só língua?

José  Ribamar Bessa  Fre ire

REVISTA BRASILEIRA – Depois da leitura de sua obra mais recen-
te, Rio Babel, sobre as línguas da Amazônia, que mereceu destaque 
no New York Times, eu lhe pergunto sobre a segurança da diversida-
de das línguas indígenas no Brasil, quase 300, as que se praticam 
hoje, segundo o último censo.

JOSÉ RIBAMAR BESSA FREIRE – Pois é, essas são todas “línguas 
em perigo”. O brasileiro não tem informação – quando a tem é de 
maneira fragmentada – sobre a diversidade e sobre sua importância 
para o país e para a humanidade. No Brasil, o senso comum domi-
nante na escola, na mídia, no Judiciário, no Congresso Nacional e 
em qualquer instância de poder fortalecem a imagem de um país 
monolíngue em português, e isso já foi naturalizado por grande 
parte da população. A própria ABL só muito recentemente demons-
trou interesse sobre o tema, incluindo-o em seu seminário Brasil, 
Brasis. Durante cinco séculos, essa diversidade, quando percebida, 

Doutor em Letras, 
professor da  
Pós-Graduação  
em Memória 
Social da UNI-Rio 
e da Faculdade 
de Educação 
da UERJ, onde 
coordena o 
Programa de 
Estudos dos Povos 
Indígenas. Escreveu 
vários livros: Rio 
Babel – a história das 
línguas na Amazônia, 
Essa Manaus que se 
vai, Os aldeamentos 
indígenas do Rio de 
Janeiro e A Amazônia 
no período colonial, 
além de artigos 
publicados  no 
Perú, México, 
Venezuela, 
Colômbia, França, 
Alemanha, Itália e 
Japão. 
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era vista como algo negativo, como ameaça à unidade nacional. As políticas 
públicas buscavam eliminar qualquer língua que não fosse o português. A 
própria ideia de unidade e de identidade nacional passa sempre pela imagem 
de “uma só nação, uma só língua”. No entanto, o Censo oficial do IBGE (2010) 
contabilizou a existência de 274 línguas indígenas, tendo como referência as 
denominações fornecidas pelos próprios falantes. E não estamos discutindo 
o que se está entendendo por “língua”. Por outro lado, trabalhos de especia-
listas que usaram critérios linguísticos registram e classificam a existência de 
188 línguas faladas hoje por uma parte dos 896.900 índios, que vivem em 
5.565 municípios do país.

No ano de 1.500, segundo os trabalhos de classificação de línguas, exis-
tiam mais de 1.300 línguas no território que é hoje o Brasil. Historicamente, 
as políticas de línguas contribuíram para a extinção de mais de 1.100 lín-
guas; as que sobreviveram foram minorizadas e permaneceram com reduzido 
número de falantes, com uso social restrito, com sua produção literária oral 
desconhecida pela sociedade nacional e sequer confrontada à literatura escrita, 
de mercado, sem espaço na escola, na mídia e nos tribunais. Foram invisibili-
zadas. Das quase duas centenas de línguas indígenas, apenas 11 têm acima de 
cinco mil falantes, o que evidencia que todas correm maior ou menor risco de 
extinção, o que é agravado por indicadores do Censo de 2010, mostrando que 
“dos indígenas com 5 ou mais anos de idade, 37,4% falavam uma língua indígena e 76,9% 
falavam o português”. Essas línguas, consideradas “anêmicas” ou “moribundas”, 
continuam seriamente ameaçadas. 

RB – Isto quer dizer que a adoção da língua materna, dentro da escola indí-
gena, mostrou-se necessária, ainda que não suficiente, para a afirmação da 
identidade entre as diversas nações?

JRBF – Sim, foi um primeiro passo. Com a Constituição de 1988, o Estado 
brasileiro reconheceu aos índios as “línguas, crenças e tradições e os direitos originários  
sobre as terras que tradicionalmente ocupam” (art. 231). O resultado foi, no campo 
educacional, a criação de um sistema de escolas indígenas que, segundo o 
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Censo Escolar do INEP (2008), é formado por 2.698 escolas, das quais 
1.783 são bilíngues, 128 monolíngues em línguas indígenas e 787 mono-
língues em português. Embora não tenha sido feita ainda avaliação mais fina 
e sistemática sobre o funcionamento dessas escolas, o fato de os índios po-
derem ser alfabetizados em suas línguas maternas e tê-las como línguas de 
instrução nas primeiras séries do ensino fundamental representou um avanço, 
mas é ainda muito pouco para retirar essas línguas da zona de perigo. Precisa 
avançar muito mais. 

RB – Como avançar, se as agências que trabalham mais diretamente com os 
índios, e penso de pronto na Funai, parecem cada vez mais enfraquecidas 
ou esvaziadas de sua intrínseca missão, o que contradiz com o crescente 
interesse, político e acadêmico, nos estudos relativos à questão indígena, a 
partir da década de noventa? 

JRBF – A Funai foi efetivamente esvaziada; muitas de suas funções foram 
transferidas para o MEC, o Ministério da Saúde e até para o Ministério da 
Cultura, com retrocesso na demarcação das terras e alguns avanços no campo 
das políticas culturais. O Brasil, em 2014, começou a reconhecer como “re-
ferência cultural brasileira” aquelas línguas faladas em seu território há pelo 
menos três gerações. Para isso, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) criou o Inventário Nacional da Diversidade Linguística 
(INDL). Em novembro de 2014, num seminário sobre diversidade linguísti-
ca, foram certificadas as três primeiras línguas reconhecidas como referência 
cultural: o guarani – falado em outros países do Mercosul, o assurini do Trocará 
– falado nas margens do rio Tocantins 
(PA) e que quase desaparece afogado na 
hidrelétrica de Tucuruí, e o talián – vin-
do com os migrantes do norte da Itália 
e que hoje circula no sul do Brasil. Es-
sas três línguas, depois de devidamente 
documentadas, fazem parte agora do 
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INDL. Na área da pesquisa, existem projetos destinados a identificar, docu-
mentar reconhecer  e valorizar as línguas portadoras de referência à identidade 
como o PRODOCLIN, do Museu do Índio, que documentou cerca de 20 
línguas e culturas indígenas e projetos do Museu Goeldi e do Laboratório de 
Línguas da UnB, entre outros. Foram criados também Pontos de Cultura em 
algumas áreas indígenas. Além disso, tanto o guarani, como o nheengatu, o baniwa, 
o tukano e o xerente foram reconhecidos como línguas cooficiais em alguns 
municípios brasileiros. Mas é necessário muito mais. Essas línguas minoriza-
das precisam extrapolar a aldeia e a escola indígena, onde estão confinadas, 
para ocupar espaços nos livros, nas bibliotecas, nos museus, e em programas 
bilíngues de rádio e tv. 

RB – A demarcação das terras indígenas, absolutamente fundamental, pare-
ce ocupar menos espaço no último mandato da Presidência. Acha possível 
a imediata reversão do quadro?

JRBF – Essa questão é discutida no livro Políticas culturais e povos indígenas, 
organizado por Manuela Carneiro da Cunha e Pedro de Niemeyer, que 
a UNESP acaba de editar. Lá publiquei A demarcação das línguas indígenas no 
Brasil, onde exemplifico como, historicamente, língua e território costu-
mam andar de mãos dadas, constituindo binômio inseparável. Uma língua 
contém nela todo o território onde é falada, na medida em que classifica, 
nomeia, descreve, avalia, hierarquiza e dá sentido a tudo que nele existe: 
flora, fauna, acidentes geográficos, seres encantados e desencantados que o 
povoam, além de crenças e conhecimentos que revelam a relação entre eles. 
As línguas não só “comunicam” informações, mas constituem o suporte 
de práticas sociais, construindo discursos que estabelecem vínculos sociais, 
ritualizam, contam histórias, cantam, brigam, amam e contribuem para 
criar comunidades que se formam justamente com essas afinidades. Aliás, 
a(s) língua(s) falada(s) em determinada área serviu(ram), historicamente, 
como critério importante, ainda que não exclusivo, para o reconhecimento 
da identidade de seus habitantes e para pensar o território que ocupavam, 
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delimitando suas fronteiras. Neste caso, a extensão e a natureza do territó-
rio são avaliadas pelo grau de intercomunicação entre os que convivem num 
dado espaço geográfico. Dessa forma, as fronteiras linguísticas contribuem 
para estabelecer os limites da jurisdição sobre determinada área e até as 
formas de ocupá-la e usá-la. Esta relação estreita entre língua e território 
explicitada poeticamente no verso de Fernando Pessoa – minha pátria é minha 
língua – serve como metáfora para representar o que estamos denominando 
aqui de “demarcação das línguas indígenas”. 

RB – Como se dá nos dias atuais a luta para garantir os direitos das comu-
nidades indígenas na Amazônia?

JRBF – O segundo governo da presidente Dilma, com a senadora Kátia 
Abreu no Ministério da Agricultura e com a composição ultraconservadora 
no Congresso Nacional, anuncia tempos ainda mais sombrios para os povos 
indígenas. Os índios estão mobilizados neste momento contra a Proposta 
de Emenda Constitucional (PEC 215) que quer transferir a competência 
da União na demarcação das terras indígenas para o Congresso Nacional e 
pretende rever até mesmo terras já demarcadas. Isto significa romper com 
o pacto histórico firmado pela Constituição de 1988, que define uma terra 
como indígena pela forma tradicional de ocupação e garante aos índios o 
usufruto dessas terras que pertencem à União. Como disse um dos caciques 
Caiapós na audiência com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, filiado 
à frente ruralista, “desarquivar a PEC 215 é uma declaração de guerra aos povos 
indígenas; vamos mostrar que estamos prontos para a guerra.” A resposta de Cunha 
diz tudo: “Vocês devem fazer isso civilizadamente», seja lá o que ele entenda por 
“civilizadamente”. 

RB – Você defende a necessidade do estudo do tupi clássico – aqui no Su-
deste – nas escolas de primeiro e segundo graus para a formação de uma 
cultura não desligada do território?
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JRBF – Não é bem do tupi clássico, mas 
da língua indígena mais usada na região. 
No caso do Rio, é o guarani falado em 
oito aldeias de Angra, Parati e Maricá, e 
ainda em mais de 100 municípios de dez 
estados brasileiros, além de circular na 
Argentina, Paraguai e Bolívia. Nenhuma 
universidade incluiu o ensino de noções básicas de guarani em seus currículos. 
O país é plurilíngue, mas, no que se refere às línguas indígenas, a universidade 
é monolíngue. Se é assim com o ensino superior, imagine em outras esferas! 
Em julho de 1994, o Conselho Estadual da Educação/RJ aprovou projeto 
do professor Bayard Boiteux, de incluir como disciplina optativa no currículo 
das escolas o ensino do tupi-guarani, que não é uma língua, mas uma família de lín-
guas, o que gerou confusão. Mas a intenção, que é correta, foi criticada. Ledo 
Ivo, da ABL, considerou o projeto bizarro e opinou que era melhor investir no 
ensino do português, porque o tupi-guarani não tem o menor proveito para nós (Jornal do 
Brasil, 01/07/94), como se fosse incompatível o ensino das duas línguas. 
Ora, a Universidade ensina Latim e Grego antigo, como o fazia a escola de 
segundo grau, fundamentalmente para marcar a origem histórica europeia do 
português. O ensino dessas línguas não tinha como objetivo o seu uso, mas a 
informação “gramatical”. Por que não ensinar noções básicas de guarani? Dos 
228 mil verbetes que o Houaiss apresenta, cerca de 45 mil são empréstimos de 
línguas indígenas. E isso sem falar em outras prováveis influências entranhadas 
nas camadas profundas do português brasileiro.

RB – Depois de vasculhar os arquivos do Rio de Janeiro sobre as culturas 
indígenas, quais os seus planos imediatos de pesquisa?

JRBF – Estamos desenvolvendo o Projeto Observatório da presença indígena no Es-
tado do Rio de Janeiro, apoiado pela FAPERJ, com o objetivo de analisar e cons-
truir um banco de dados sobre a presença e a qualidade de vida da população 
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indígena no Rio. Pretendemos mapear os recursos usuais do trabalho do an-
tropólogo (textos, imagens, áudio, coleta de cultura material e outros) re-
configurados pelas novas tecnologias digitais (na sua forma de hipermídia) 
na constituição de acervos. O projeto vai contribuir para a implementação 
da Lei n.o 11.645/2008, que incluiu no currículo oficial a obrigatoriedade 
do ensino de cultura e história indígena, produzindo informações e material 
didático para apoiar a implementação desta lei. 



A Catedral Metropolitana do  
Rio de Janeiro e a sede da Petrobras 
são refletidos em prédio moderno 
na Avenida Chile, no Centro da 
Cidade.
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Composição formular e 
pensamento especulativo 
nas poéticas ameríndias

Pedro de  Niemeyer Cesar ino

Para que se compreenda as poéticas ameríndias (referentes 
aqui às terras baixas sul-americanas) é necessário, antes de 

tudo, removê-las de sua condição de negatividade. Pierre Clastres, 
em seu clássico A sociedade contra o Estado, já dizia que as socieda-
des ameríndias (em especial aquelas que não construíram grandes 
monumentos de pedra) foram e continuam sendo depositárias de 
toda sorte de ausências: sociedades sem fé, sem lei e sem rei, mas 
também sem Estado, sem história, sem filosofia, sem literatura, sem 
poesia, e assim por diante. Sociedades que se encaixam perfeitamen-
te, portanto, na construção do mito ocidental do primitivo, que 
tem como matriz a (suposta) ausência de escrita. Sem ela, os povos 
ameríndios das terras baixas não seriam capazes de sistematizar e 
acumular informações, o que garantiria a produção de julgamentos 
indispensáveis para produzir história, ciência, filosofia ou literatura. 
Por conta disso, eles permaneceriam aprisionados pela imagem ge-
nérica da oralidade e do mito, associada à crença, à ilusão da razão, 
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ao rudimentar, à circularidade temporal, ao contexto sociológico e à incapa-
cidade, enfim, de projetar um sentido universal. Clastres, entretanto, mostrava 
como a suposta ausência de Estado (e seus predicados) não é sintoma de uma 
falta, mas sim uma alternativa. Os ameríndios das terras baixas, na realidade, 
não tinham e não têm Estado porque possuem uma orientação ontológica 
diferente daquela que caracteriza o Ocidente e outras configurações políticas 
marcadas pela centralização de poder. 

Na Gramatologia, Jacques Derrida afirmava, por sua vez, ser necessário aban-
donar o conceito etnocêntrico da escritura “propriamente dita” (isto é, aquela 
estabelecida pelo alfabeto fonético) e entendê-la em um sentido mais amplo: 
haveria escritura em toda sociedade, ou seja, lá onde se torna possível “jogar 
com a diferença classificatória”, estabelecer um sistema de diferenças que, em 
última instância, coincide com a própria atividade do pensamento (1973: 134 
e segs). A escrita “propriamente dita” seria, assim, o análogo intelectual dos 
monumentos arquitetônicos: uma matriz civilizatória moderna constantemente 
imposta ou estendida aos outros, empregada como medida para aferir a suposta 
ausência de complexidade intelectual. Se os povos ameríndios não carecem de 
Estado porque são incapazes, mas sim porque inventaram outras alternativas; se 
tais alternativas poderiam ser encontradas nas configurações descentradas que 
caracterizam as suas organizações políticas e sociais, então qual seria a alterna-
tiva análoga do ponto de vista do pensamento e de suas formas expressivas? Se-
riam as noções genéricas de mito e de oralidade suficientes para compreendê-las, 
uma vez que ambas são, em sua origem, categorias de contraste que só ganham 
sentido quando acompanhadas (direta ou indiretamente) por seus opostos, a 
filosofia e a escrita? 

 Mais interessante é o conceito de mito empregada por Claude Lévi-Strauss  
ao longo das Mythologiques, uma obra que foi capaz de revelar os contornos 
da complexidade intelectual ameríndia soterrada pelos clichês genéricos do 
primitivo. “A lógica do pensamento mítico”, dizia Lévi-Strauss ainda em 
1955, “pareceu-nos tão exigente quanto a que fundamenta o pensamento 
positivo e, no fundo, pouco diferente. Pois a diferença está menos na quali-
dade das operações intelectuais do que na natureza das coisas a que elas se 
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referem” (2008 [1958]: 248). Com então conceber tal natureza, que faria 
do pensamento mítico uma forma de reflexão sui generis, mas não defasa-
da com relação à ciência e à filosofia? Se não há uma resposta única a tal 
questão, poder-se-ia ao menos, como sugeriram recentemente Danowski e 
Viveiros de Castro, identificar uma zona de interesse comum aos mais diver-
sos pensamentos míticos – e diferente daquela estipulada pelo pensamento 
positivo: “O regime semiótico do mito, indiferente à verdade ou falsidade 
empírica de seus conteúdos, instaura-se sempre que a relação entre os hu-
manos como tais e suas condições mais gerais de existência se impõe como 
um problema para a razão.” (2014: 17)

Como se dá tal imposição nas sociedades ameríndias e, mais ainda, através 
de quais formas expressivas? Deve haver, nos mundos ameríndios, alguma 
aliança fundamental entre o pensamento e a sua expressão. Por “expressão” 
não se entende aqui, evidentemente, a mera forma anexada a 
um conteúdo. Ela deve ser a própria atividade especulativa, 
mas uma especulação que se faz, nos casos ameríndios, en-
quanto atividade rítmica e corporal. Não se trata, portanto, 
de dizer que povos ameríndios possuem um pensamento es-
peculativo similar ao da filosofia moderna, mas sim que pos-
suem outro modo de pensar, cujos critérios têm se tornado 
progressivamente mais claros para os etnólogos ao longo das 
últimas décadas. Talvez fosse impossível, a rigor, imaginar 
a atividade do pensamento para além de sua expressão ver-
bal ritmada, elaborada, capaz de projetar um sentido – uma 
construção poética, diríamos nós. 

Não por acaso, no Ayvu rapyta, poema narrativo de surgi-
mento do mundo dos Guarani-Mbya (tão fundamental, vai 
sem dizer, quanto outros textos clássicos tais como a Teogonia 
ou o Enuma Elish), o Demiurgo Ñamandu, após movimentar 
o fogo e a neblina que preenchiam a cena inicial, faz surgir o 
“fundamento da palavra” (na tradução de Clastres), a “fon-
te da fala” (na de Josely Vianna Baptista), ou a “origem da 
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linguagem humana” (na solução pioneira de Cadogan, que o recolheu, tra-
duziu e publicou na década de 1950). É o que vemos no seguinte trecho, de 
acordo com a versão recente de Vianna Baptista (2011: 31): 

Ñamandu, nosso pai verdadeiro, o primeiro,
de uma pequena parte de seu ser-de-céu,
do saber contido em seu ser-de-céu,
e sob o sol de seu lume criador,
alastrou o fulgor do fogo e a neblina que dá vida.

Incorporando-se,
com o saber contido em seu ser-de-céu,
e sob o sol de seu lume criador,
iluminou-se a fonte da fala.
Com o saber contido em seu ser-de-céu,
e sob o sol de seu lume criador,
nosso pai iluminou-se a fonte da fala
e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a.
Antes de a Terra existir,
no caos obscuro do começo,
todo oculto em sombras,
Ñamandu, Pai verdadeiro, o primeiro,
aflorou-se a fonte da fala e fez com que fluísse por seu ser, divinizando-a. 

É apenas depois de estabelecido o fundamento da palavra que Ñamandu 
dá seguimento à formação (ou ao “desdobramento”, na sugestão mais feliz 
de Clastres) do mundo e de seus avatares, os demais Ñamandu e Karai, os de-
miurgos primeiros. Isso porque, sem o fundamento da palavra (e de uma pa-
lavra que é eminentemente transformacional) não haveria “o que reúne”, mo-
borayu (na solução de Clastres, mas traduzido alternativamente como “amor” 
por Cadogan e Vianna Baptista). Não haveria sequer possibilidade de mun-
do, portanto. É justamente através de uma série de interações dialógicas, por 
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contraposição ao monólogo imperativo da cena inicial do Gênesis, que os de-
miurgos Guarani e de diversos outros povos ameríndios formam os sucessivos 
mundos que marcam as suas narrativas. Estruturas similares encontram-se no 
Popol vuh (Maya-Quiché), na Formação da Terra-Névoa (Marubo), nas narrativas 
dos povos falantes de tucano (Rio Negro), entre outros exemplos possíveis. 
Isso aponta para uma centralidade propriamente cosmológica do dialogismo 
nas sociedades ameríndias que, no entanto, não se detém nas narrativas refe-
rentes às cenas de formação do mundo (ver Cesarino 2014).

Tal centralidade perpassa diversos momentos da vida social, se espraia por 
diversos gêneros verbais, agenciamentos políticos, formas de transmissão do 
conhecimento, além de se associar profundamente aos desafios impostos pela 
escrita (aquela “propriamente dita”...) e às instituições metropolitanas. Va-
mos aqui recuperar apenas um aspecto (e central), já anunciado acima: como 
se dá a aliança fundamental entre pensamento e expressão nas artes verbais 
ameríndias? Em diversas sociedades, ele se estabelece através daquilo que se 
convencionou chamar de estrutura ou composição formular, particularmente 
notável nas traduções dos Marubo aqui reproduzidas. Não custa lembrar 
a definição clássica dada por Milman Parry e Albert Lord em seus estudos 
dos épicos iugoslavos: “um grupo de palavras que é empregado regularmente 
sob uma condição métrica semelhante para expressar alguma ideia essencial.” 
(Lord 1965: 4)

Em outros trabalhos (sobretudo em Oniska – poética do xamanismo na Ama-
zônia, de 2011), mostrei como o sistema verbal marubo (um povo falante de 
língua da família Pano) é inteiramente constituído de um complexo sistema de 
fórmulas poéticas. Essas fórmulas possuem uma métrica rigorosa, constituem 
um repertório fechado do ponto de vista de sua arquitetura estrutural e classi-
ficatória, mas de enorme (para não dizer interminável) variabilidade temática. 
Em termos gerais, ele é constituído por substituições e concatenações capazes 
de acomodar não apenas uma imensa variação de versos-nomes metafóricos 
conhecidos apenas pelos especialistas, como, também, uma igualmente imensa 
extensão em performance, capaz de durar horas ou mesmo dias. Os longos enca-
deamentos de fórmulas são, portanto, encadeamentos de unidades verbivisuais 
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em séries paralelísticas (muitas das fórmulas são, a rigor, imagens genéticas, ou 
nomes metafóricos responsáveis por processos de surgimento). 

Essas séries constituem, assim, verdadeiros panoramas mentais capazes de 
tratar de tudo: desde as cenas de formação do mundo e os feitos dos ante-
passados até o trajeto de agentes agressores pelo corpo de um paciente ou, 
ainda, das formas de fabricação de implementos tecnológicos pelos espíritos 
dos brancos em suas cidades distantes. Não por acaso, os xamãs marubo 
encontraram uma definição para isso que eu chamo de “fórmulas metafóri-
cas”, justamente quando discutíamos a noção de metáfora em uma oficina de 
tradução: awen ane anõ awe shovima, “o nome para fazer o surgimento de uma 
coisa”. É por isso que o sistema formular marubo atravessa os diversos em-
pregos possíveis das artes da palavra: narração de feitos ocorridos nos tempos 
primeiros, agenciamento de narrativas para atividades de cura ou feitiçaria, 
falas cerimoniais, cantos de ninar, cantos de espírito e assim por diante. É por 
isso, também, que a noção de “oralidade” não seria suficiente para compreen-
der o fenômeno em questão, pois a articulação entre imagem e palavra é tal 
que demanda outro vocabulário analítico (antropólogos como Carlo Severi e 
Pierre Déléage têm recentemente se dedicado a tal problema e suas conexões 
com o estudo dos repertórios pictográficos ameríndios). 

É esse sistema que, a despeito de suas variações regionais, parece formar 
uma constante entre outras tradições ameríndias (tais como dos Warao, dos 
Kuna, dos Tukáno, dos Sharanawa, dos Kuikúro e dos Kalapalo, entre outros). 
Todas essas artes da palavra estão assentadas em um repertório de fórmulas 
verbais restrito e rigoroso, ainda que aberto para variações temáticas. Suas 
estruturas de composição seguem uma característica geral das narrativas ame-
ríndias há tempos identificada por Lévi-Strauss: a formação de um trajeto, 
marcado pelo seu início, suas paradas e seu ponto de chegada. Entre os Ma-
rubo, tal sequência é bastante nítida. Ela marca as unidades verbivisuais dos 
cantos, muitos deles compostos pelos seguintes momentos: surgimento ou 
formação (de uma determinada entidade), hábitos (alimentares, corporais, 
modos de habitação), deslocamento/percurso (e feitos realizados ao longo 
de tal caminho), estabelecimento (seja em sua morada definitiva, seja de volta 
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à sua morada quando no caso de uma entidade agressora). Podemos observá-
-la no seguinte exemplo, referente a uma versão do canto de surgimento dos 
xamãs outrora realizada por Armando Mariano Marubo e traduzida por mim 
(Cesarino 2011: 112 e segs). Através de uma montagem paralelística, o canto 
mostra (via suas imagens verbais) como as diversas classes de espíritos (equi-
valentes ao que entendemos por “xamãs” ou “pajés”) que povoam o cosmos 
surgiram a partir de um princípio transformacional aí traduzido por “néctar” 
(nãko) para, em seguida, se estabelecer em suas terras: 

1.  vari oni nãko         néctar de cipó-sol1

  nãko osõatõsho         de dentro do néctar

  yoe shovivãi         espíritos se formam

  yove mai matoke        e na terra-espírito

5.  shokoi voiya         juntos vão viver

  kevitivo vanayai        sabidos e loquazes

  shokoi voiya         juntos vão viver

  ene oni nãko          néctar de cipó-líquido

  nãko osõatõsho         de dentro do néctar

10. yoe shovivãi         espíritos se formam

  shokoi voiya         e juntos vão viver

  yove oni chinãyai        cipó-espírito pensante

  shokoi voiya         juntos vão viver

  atõ chinã vanayai        com suas falas pensadas

15. shokoi voiya         juntos vão viver

  kevitivo vanayai        sabidos e loquazes

  shokoi voiya         juntos vão viver

  kana oni nãko         néctar de cipó-arara

  nãko osõatõsho        de dentro do néctar

1 “Cipó” é o termo que utilizo para ayahuasca (oni) ao traduzir os cantos.
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20. yoe shovivãi         espíritos se formam
  yove mai matoke        e na terra-espírito
  shokoi voiya         juntos vão viver
  neri veso oanimai       para cá não voltam 
  shokoi voiya         juntos vão viver

25. yove oni nãko         néctar de cipó-espírito
  nãko osõatõsho        de dentro do néctar
  yoe shovivãi         espíritos se formam
  yove mai matoke        e na terra-espírito
  shokoi voiya         juntos vão viver
30. atõ yove chinãyai        com seus pensares-espírito

   pacha oni nãko        néctar de cipó-claro
  nãko osõatõsho        de dentro do néctar
  yoe shovivãi         espíritos se formam
  yove mai matoke        e na terra-espírito
35. shokoi voiya         juntos vão viver
  kevitivo vanayai        sabidos e loquazes
  shokoi voiya         juntos vão viver

  koĩ oni nãko         néctar de cipó-espírito
  nãko osõatõsho        de dentro do néctar
40.  yoe shovivãi         espíritos se formam
  Koĩ Naí Shavaya       e no Céu-Névoa
  shokoi voiya         juntos vão viver
  yove mai matoke        na terra-espírito
  shokoi voiya         juntos vão viver

45.  ene oni nãko         néctar de cipó-líquido
  nãko osõatõsho        de dentro do néctar
  yoe shovivãi         espíritos se formam

  yove rome owa        flor de tabaco-espírito
  menokovãi         caindo e planando
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50. yove shovivãi         espírito vai formando
  yove shono mevi        e na samaúma-espírito
  mevi meti ikiya        em seu alto galho
  yove naí meãne        nos caminhos do céu-espírito2

  shokoi voiya         juntos vão viver (...)

Cabe aos xamãs cantadores, em suas longas conversas e processos de aprendi-
zagem, refletir sobre a multiplicidade de agentes existentes no cosmos, a fim de 
garantir o bem-estar e a possibilidade da vida em parentesco. É através da suces-
são de fórmulas ao longo dos encadeamentos paralelísticos que os cantadores 
conseguem nomear, visualizar, refletir sobre e controlar entidades de condição 
ambígua, passível de oscilar entre a aliança e a agressão. Isso faz com que o 
cantador seja capaz de lançar um ponto de vista sobre o seu interlocutor (visível 
ou invisível) em uma determinada performance e, 
desta forma, garantir um vínculo relacional mais 
favorável para si. A tradução acima destacada 
(que, na realidade, se refere a uma narrativa can-
tada) oferece exatamente o substrato para uma 
potencial performance verbal, na qual os xamãs 
poderiam resgatar o modo de surgimento e os 
hábitos dos xamãs-espíritos, isto é, recuperar o conjunto de fórmulas verbais re-
ferentes ao processo de surgimento da entidade visada. Com isso, seria possível, 
por exemplo, fazer com que tais espíritos se tornassem mais favoráveis à con-
turbada vida nesta terra, para a qual eles tendem a virar as costas com desgosto. 

De fato, uma das características marcantes dos espíritos (ou, como definiu 
recentemente Viveiros de Castro, uma “multiplicidade virtual intensiva” [2006: 
321]) é o brilho ofuscante, o fulgor magnífico capaz de fazer com que, no 
dizer dos xamãs Matsiguenga (falantes de Arawak da Amazônia peruana), “o 
próprio sol se entristeça” (Baer 1992: 90). O brilho do lírio (Datura sp.) é aná-
logo à fulguração provocada, também, pela ingestão de yãkoana (Virola sp.) pelos 

2 Os versos se referem a uma árvore mais alta que bate nas nuvens: seus galhos são encontros de 
caminhos-espírito.
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xamãs yanomamis (cf., Viveiros de Castro op. cit.; Albert & Kopenawa 2010): 
não se trata de alucinação ou de ilusão do sujeito, mas da entrada em um campo 
transformacional (a “multiplicidade intensiva” de que falava Viveiros de Castro) 
que, a rigor, antecede a própria existência dos humanos. É deste campo que, 
por intermédio dos xamãs, vem a palavra dos agentes-hiper (os “espíritos”...), 
cobiçada pelas pessoas ordinárias que vivem aqui sob a luz deste sol mais pálido. 
O antropólogo Gerhard Baer (op. cit.: 91) ofereceu certa vez a seguinte tradução 
de um desses cantos, aqui recriada por mim para o português:

Das mães somos a cria
Nós
As suas florações
Lampejo alvo
Ali elas vivem
As mães
Suas cabeças – coifas de algodão
Suas túnicas – luz flamejante
Oh, alva água fulgurante
Ali elas vivem
As mães-lírio
E nós
Dali viemos
De onde elas vivem 
Onde nada cresce
Os lírios florescem 
Na alva luz
Do lago-lírio3

3 We are the sons of their mothers [ie. sons of the owners or spirits of the datura plants]/ We/ Their blossoms [of the datura 
plants]/ Flash white/ There, where they live/ Their mothers/ Their heads are covered with a cotton cap/ Their tunics are 
as flaming as light/ Oh, bright shinig water/Where they live/ Their mothers/ We/ Where we come from/ Where they [the 
mothers of datura] live/ Where nothing grows/ The datura blossoms flash white/ In the datura lake [or river?]



Compos ição for mular e  pensamento especulat ivo. . .  

27

Vemos aos poucos como um mesmo problema especulativo atravessa a for-
mação de sentido de diversas das artes verbais ameríndias. A aliança de tal pro-
blema com a composição formular não é ainda clara e suficientemente estudada. 
Nem sempre é possível, como no caso marubo, identificar as regras de um sis-
tema formular e as suas variações de foco para esta ou aquela modalidade verbal 
e seus respectivos contornos epistemológicos. Em um texto importante sobre 
as narrativas navajo do ciclo do Coyote (o famoso trickster demiúrgico dos povos 
da América do Norte), Barre Toelken (1987) distinguia quatro níveis de conhe-
cimento mais ou menos acessíveis aos narradores: um primeiro nível referente 
ao entretenimento; um segundo referente ao ensinamento moral; um terceiro 
mais propriamente terapêutico; e, por fim, o quarto, associado ao malefício. Os 
dois últimos níveis representam para os Navajos aqueles mais arriscados, que 
só devem ser mobilizados por um xamã ou narrador experiente. É interessante 
observar que a mesma camada narrativa (potencialmente articulada pela com-
posição formular) atravessa os distintos níveis de conhecimento.

Uma configuração análoga a essa pode ser encontrada entre os Marubos, 
que articulam de maneira explícita (porém esotérica, apenas acessível aos trei-
nados em tais saberes) o conhecimento referente às narrativas em níveis simi-
lares aos encontrados por Toelken entre os Navajos. Qual seria, no entanto, o 
cerne propriamente especulativo de tal multimodalidade das narrativas ame-
ríndias, isto é, dos distintos modos através dos quais transita o conhecimento 
da tecnologia verbal? Me parece que Clastres já o anunciou há tempos em 
seu estudo sobre os Guaranis – um anúncio, a bem da verdade, partilhado 
por outros povos ameríndios, como atesta a recente publicação da magnífica 
autobiografia do xamã yanomami Davi Kopenawa, La chute du ciel. O pensa-O pensa-
mento ameríndio estaria às voltas, assim, com uma “arqueologia do mal”: 

“Por que nós, belos e adornados, os eleitos dos divinos, somos expostos 
a uma existência doente de imperfeição, de inacabamento, de incomple-
tude? Amargura da evidência que se impõe aos pensadores guaranis: nós, 
que nos sabemos dignos de viver a vida dos que estão no alto, vemo-nos 
reduzidos a viver aquela dos animais doentes.” (Clastres 1990, p. 13)
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A passagem, originalmente redigida como apresentação da tradução do Ayvu 
rapyta, poderia muito bem se estender aos Yanomamis ou aos Marubos. Todos 
eles estão, de fato, preocupados em refletir sobre a gênese do mal e a condição 
humana, mas o fazem também tendo em vista o devir-espírito, ou seja, a possi-
bilidade de ultrapassar esse mundo desolado em que vivemos através de técnicas 
de alteração corporal. Pensamento especulativo sobre a origem do mal, atuação 
verbal sobre o fluxo intensivo das multiplicidades humanoides, devir-outro via 
elaboradas técnicas corporais: todas essas direções precisam ser levadas em con-
sideração para que se compreenda o sentido das poéticas ameríndias. O devir 
outro, tão bem caracterizado pela busca da Terra Sem Mal, que os Guaranis 
perseguem em seus movimentos coreográficos e espaciais, é algo possível apenas 
para aqueles capazes de dominar uma linguagem especialmente elaborada, as 
belas palavras (ayvu, em guarani) ou palavras pensadas (chinã vana, em marubo) 
talvez análogas ao que nós, ocidentais, aprendemos a chamar de “poesia”. Esta 
é uma linguagem que os xamãs marubos costumam reivindicar para si, ao se de-
finirem como “aqueles que vivem juntos pensando” (chinãyai shokosho), por opo-
sição àqueles que “vivem juntos guerreando” (pakayai shokosho). Eis algo próximo 
do sentido dos seguintes versos do Ayvu rapyta, referentes ao momento em que 
Ñamandu já formou a terra e se desdobrou em seus avatares. Lemos aí, mais 
uma vez, a versão de Josely Vianna Baptista:

“Depois disso, 
Karaí, pai verdadeiro,
farás com que o fogo sagrado 
encontre abrigo
em nossos filhos queridos,
em nossas filhas queridas”. 

“E por isso, Tupã, meu filho, pai verdadeiro,
do granizo e da chuva guardarás o frescor
no âmago do coração de nossos filhos. 
Só assim
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na vida dos que irão se erguer no leito terreno,
mesmo dos que não querem conviver com o amor,
haverá temperança.

Pois com a vinda dessa névoa fria
nossas filhas queridas,
nossos queridos filhos vindouros,
irão conviver nos termos do amor
sem sofrer os excessos do calor.” (2011: 55)
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de mais um dia de trabalho na 
Avenida Presidente Vargas, no 
Centro do Rio.



31

H o m e n ag e m / P r ê m i o  C a m õ e s

Alberto da Costa e Silva, 
Prêmio Camões

Luiz  Octavio  Gallott i

Só posso atribuir, Senhoras e Senhores, o honroso convite do 
Presidente Renato Lessa – de que ora me procuro desincum-

bir, em tão galharda companhia – a uma conspiração tramada, de 
um lado, pela preciosa estima de Alberto da Costa e Silva, hoje 
consagrado pela excelsa láurea do Prêmio Camões, e de outra par-
te, pelo destino que ainda me contempla com a vida, quando já 
vão rareando sobre a Terra os contemporâneos de sua infância e 
juventude. Porque, sobre ambas, passou o “tempo firmando seus 
pareceres”, tal como definiu Herberto Sales, no pórtico de seu belo 
romance. Estes serão, pois, aqui e agora, mais pálidos, porém since-
ros e comovidos, os meus “Pareceres do Tempo.”

Nosso encontro se deu, meu caro Alberto, não depois de 1943, 
segundo ano ginasial do Externato São José. Morávamos na Tijuca. 
Timbro na designação do bairro: vale que se precipita da Flores-
ta, determinado pelos cursos do Maracanã e do Trapicheiro, em 
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cenário distanciado da Cidade do Rio de Janeiro pelos vestígios cultuais pre-
servados do seu passado rural.

Cedo, o convívio do Colégio irradiava-se para cada uma de nossas casas.
Na sua casa, o grande Da Costa e Silva, recolhido à glória de sublime obra 

poética, “já se fora dele próprio”, num “exílio de si mesmo”, como viria a 
prantear Alberto em um dos artigos da coletânea Vício da África e outros vícios. 
De si próprio, poderá, mesmo, se haver ele se afastado, sim, mas para convo-
lar-se a uma eterna presença na existência do filho.

Entrementes, meu pai – Luiz Gallotti – roçava, ainda, os quarenta anos e, 
enlevado no talento do menino, teria, ainda, o ensejo de acompanhar-lhe a tra-
jetória (nas letras, como a serviço do Estado), a ponto de, já em Brasília, em 
conversa com Alberto, poder comentar, com duplicada satisfação, o paralelismo 
e a sincronia de nossas duas carreiras, feitos Ministros, no mesmo dia – a singu-
lar coincidência – ele, na Diplomacia; eu, no Tribunal de Contas. E, na Invenção 
do desenho (2001), virá Gallotti a ser arrolado entre os “amigos mais velhos” de 
Alberto, que lhe haviam apontado um caminho certo a seguir: o do Itamaraty.

Na Praça Saenz Peña, Alberto dividia o espaço e a mesada entre os cinemas 
que notabilizaram o sítio e “A Futurista” – atração maior – acolhedora pape-
laria e livraria de arrabalde, daquelas que não mais existem.

Ao ser confiado à ferrenha disciplina dos Irmãos Maristas, provinha Al-
berto de uma escola nordestina militarizada, onde chegara a ser promovido 
ao posto de Tenente, de talabarte, galões e fita azul nos ombros, em contraste 
com o físico franzino – o que admite ele próprio não deixar de ser irônico – a 
comandar ordem unida, em grau de instrução pré-militar (O espelho do príncipe, 
1994). Passavam-se, então, tempos de guerra.

À Tijuca, já chegou poeta demonstrando inspiração, eloquência e leituras 
insuspeitadas para a sua idade: basta ver, no Espelho do príncipe, o rol das obras 
que o atraíam nas estantes da “Futurista”.

Mas foi no curso clássico do Instituto La-Fayette – colégio de boas hu-
manidades, como, bem mais tarde reconheceria Alberto Venâncio Filho, ao 
receber, no Instituto Histórico, o seu xará – que realmente desabrochou a 
individualidade do nosso homenageado.
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Ao Supremo Tribunal, com Célio Borja e Moreira Alves, haveríamos de 
chegar ao número de três contemporâneos, os alunos de então. Nos corredo-
res do Instituto, dava gosto ver e ouvir Alberto da Costa e Silva e Antonio 
Carlos Villaça, também futuro memorialista e dos nossos maiores,“dois meni-
notes a conversar sobre a nossa paixão: as palavras em as coisas que podemos 
fazer com elas”, expressões de Alberto, ao recordar um a mais dos “outros 
vícios” confessados no seu livro O vício da África”.

Disse, há pouco, “desabrochar”, mas a transfiguração só veio a despontar 
no encontro com Vera, a saudosa Verinha: “bonita, inteligente, culta, alegre, 
luminosa”, como a viria a estampar Alberto na Invenção do desenho (2011), sem 
omitir a justificada ressalva de seu interlocutor: “Que bonita que nada! É lin-
da!” Posso certificar a exatidão de imagem e conceito, pelo menos desde quan-
do, vindos juntos da Tijuca para a cerimônia de noivado, chegamos Alberto e 
eu, à casa da Gávea, situada “no fim de uma pequena rua que terminava num 
riacho e na floresta”, jardim multiflorido que Alberto emoldurou em suas 
memórias (Invenção do desenho, 2011).

Em Alberto da Costa e Silva, a poesia é genética e pode-se dizer que per-
meia toda a sua obra, pois nele “o memorialista, na verdade, é um desdobra-
mento do poeta, que assume a tarefa de manter sempre vivo o que foi e o que 
continua sendo”, como anotou Miguel Sanches Neto, na orelha dos Poemas 
Reunidos, em 2000.

Entre a poesia e as memórias, transcorre o ciclo, que, emprestando o título 
de Rodrigo Otávio, me permito chamar de “memórias dos outros”, porquan-
to não só narradas, mas também vividas e convividas pelo Autor, culminando 
– mais do que microensaio – em verdadeira elegia no texto de O aprendizado de 
Orfeu, relembrando a figura de Da Costa, 
poeta e pai (Vício, 1989 e Pardal, 2002).

“As recordações que jazem dentro 
de nós não são gravadas em pedra”, 
– escreveu Primo Levi – “não só têm 
a tendência para se apagarem com 
os anos, como também é frequente 
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modificarem-se, ou inclusivamente aumentarem, incorporando delinea-
mentos estranhos”. (O tempo da memória, 1997).

A esse desígnio, não poderia Alberto memorialista escapar, tanto que até 
confesso no subtítulo do conjunto de sua obra ainda a prosseguir: “Ficções 
da Memória”.

Suas lembranças evoluem do Espelho do príncipe (1994) para a Invenção do 
desenho (2011), ao tempo em que vão ganhando nomes, sobrenomes, referên-
cias de tempo e espaço, e terminarão, assim, por transportar-se para a lavra 
do historiador, porque a produção histórica de Alberto – embora precoce o 
seu interesse pela África – só se haverá de cristalizar com o advento da expe-
riência pessoal e local. É, portanto, uma História vista, vivida e confrontada: 
compondo e coroando a luminosa trajetória global do escritor, aclamada em 
três Continentes à margem desse “Rio Chamado Atlântico”, como Alberto 
o denominou.

Suas memórias são infiltradas, irrigadas e fertilizadas pela poesia, sabor e 
sensibilidade que revelam matizes talvez antes ocultados pelo nosso daltonis-
mo, mas jamais deixam de ser verazes, a despeito do subtítulo “Ficções...”. E, 
da exatidão dos fatos, posso dar fé e testemunho, pelo tanto presenciei, ou, 
por outros meios de sentir ou corroborar.

Sobretudo os mais distantes, evoco com emoção, porque, quando chega a 
velhice – foi Norberto Bobbio que lembrou – “a melancolia é suavizada pela 
constância dos afetos que o tempo não consumiu” (O tempo da memória), pen-
samento que rima, em essência, com a quadra de Da Costa (pai):

“Saudade! és a ressonância
De uma cantiga sentida,
Que, embalando a nossa infância,
Nos segue por toda a vida!” 
   (Poesias completas, 1985)
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Nas poucas palavras que seguem, busco apontar algumas ra-
zões que fazem de Alberto da Costa e Silva um grande 

historiador, principalmente (embora não só) um “historiador da 
África e da África no Brasil”, como costuma se identificar.

A África entrou no foco dos interesses de Alberto desde que lera, 
nos conta ele em suas memórias, aos 15 anos, Casa grande & senzala, de 
Gilberto Freyre, e em seguida leria Nina Rodrigues e Manuel Queri-
no. Embora nem sempre convergentes com suas teses, esses autores, 
sobretudo Freyre e Nina, são referências recorrentes em sua obra.

Alberto é um “viciado em África”, ele gosta de dizer, e até publi-é um “viciado em África”, ele gosta de dizer, e até publi-um “viciado em África”, ele gosta de dizer, e até publi-
cou livro em que esse sentimento está no título. O vício vem de lon-
ge. Como diplomata recém-formado, trabalhou no Departamento 
Comercial do Itamaraty, onde cuidava de assuntos africanos. Du-
rante os anos que serviu como embaixador na Nigéria, entre 1979 
e 1983, aprofundou seu interesse pelo continente que, conforme 
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escreveu muitas vezes, faz fronteira com a costa leste do Brasil. Para nossa 
sorte, o diplomata virou historiador.

Sobre história africana e história afro-brasileira, escreveu numerosos livros 
e artigos. Dois volumosos tomos de uma trilogia sobre a África foram publi-
cados, já são clássicos e se tornaram, no Brasil, leitura obrigatória de especia-
listas, de estudantes e do leitor, em geral, interessado em assuntos africanos. 
O primeiro livro, A enxada e a lança (1992, 5.a edição revista e ampliada, 2011, 
940 páginas), boa parte dele escrita em Lagos (“com cuidado, alegria e pai-
xão”), quando embaixador, conta uma história, pouquíssimo conhecida entre 
nós, da África antes de o comércio negreiro tornar-se a modalidade mais co-
mum de relações entre europeus e africanos. O livro percorre um vastíssimo 
território onde conviviam, lado a lado, na paz e na guerra, reinos e impérios, 
comunidades pastoris e mercantis, sedentárias e nômades, lavradores, pasto-
res, pescadores, caçadores, griôs tradicionalistas e scholars muçulmanos. 

O segundo volume, A manilha e o libambo (2002, 2.a ed., em 2011, 1.071 
páginas), detentor do Prêmio Jabuti em 2003, passa em revista os primeiros 
duzentos anos (1500-1700) de duração do comércio de escravos, aquele feito 
no litoral da própria África, ou do continente para as ilhas atlânticas, para a 
Europa e finalmente, o mais volumoso, para as colônias europeias das Améri-
cas. O livro discorre sobre o impacto do tráfico na África, mas, novidade entre 
nós, se detém na dinâmica interna de suas sociedades (algumas, aliás, pouco 
afetadas pelo negócio negreiro), em particular as diferentes manifestações da 
escravidão nelas, conforme anunciado no próprio título do volume. Recente-
mente, em 2012, Alberto publicou Imagens da África, uma coletânea de fontes 
primárias que reúne trechos de relatos, percepções, notícias (e muitas “incom-
preensões”) que vêm desde a Antiguidade (lá está Heródoto) até o final do 
século XIX, com cuidadosas anotações explicativas aos textos e seus autores. 
Um grande número destes participam da narrativa do historiador nos dois 
volumes de sua história da África. Imagens da África é excelente instrumento de 
trabalho em sala de aula, agora que, embora tardiamente, a história africana 
tem lugar obrigatório nos currículos escolares, como sempre teve a história 
europeia, e não apenas a de nosso Portugal.
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Na apresentação que fiz à segunda edição de A manilha e o libambo, eu per-
guntava como era possível organizar, com sucesso, uma narrativa para período 
tão largo e a tratar de região tão dilatada, complexa e diversa? Um livro que, 
por sinal, foi considerado pelo africanista John Thornton mais atualizado e 
bem urdido do que o volume equivalente da história da África da UNESCO. 
Nas suas 1.071 páginas, o livro de Alberto combina conhecimento aprofun-
dado, método investigativo, invejável capacidade de síntese e estilo narrativo 
cativante. Isso vale para ambos os volumes, aliás.

A erudição bibliográfica é o primeiro e talvez o principal ingrediente de 
sua obra. Mas, ao contrário de muitos pesquisadores que enchem sua notas 
de rodapé sem ler direito, ou sequer ler, o que ali referencia, nosso historiador 
demonstra ser leitor meticuloso e crítico. Compara pontos de vista, polemiza 
quando dados e argumentos não o convencem, desafia interpretações com 
ajuda de fontes contemporâneas, comenta essas fontes apontando os inte-
resses de quem e para quem as produzia, enfim as circunstâncias políticas e 
outras que condicionavam seus autores, e só então avalia a originalidade e a 
fidelidade aos fatos. Esse procedimento erudito faz do historiador um intér-
prete do passado, não apenas um narrador indiferente, positivista dos fatos. 
Alberto escreve a história como processo, a história repleta de contradições, 
história à altura dos mais consagrados métodos da disciplina. Uma palavra, 
porém, poderia sintetizar como pratica seu ofício de historiador: criatividade. 
Onde não há imaginação, não há história.

Em história, a principal matéria-prima da imaginação serão as fontes. Além 
de numerosas fontes secundárias (aquelas escritas por outros historiadores) e 
de fontes primárias escritas (com destaque para a literatura de viagem), Alber-
to lança mão, no conjunto de sua obra, 
de artefatos arqueológicos e outros, às 
vezes reproduzidos em catálogos e livros 
especializados, ou expostos em museus, e 
diretamente observados. As imagens não 
servem apenas para ilustrar o texto, mas 
como fonte alternativa e complementar 
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à escrita. Faz de fonte a iconografia africana, europeia, árabe, registrada em 
cerâmica, metal, madeira, tela, tecido. Sua narrativa também resulta de notas 
sobre a arquitetura e as paisagens da cidade e do campo, lugares que o histo-
riador admirou, visitou e percorreu. Acrescentem-se, ainda no rol de suas fon-
tes, conversas com pessoas às vezes detentoras de tradições orais velhíssimas, 
fontes imprescindíveis aos historiadores da África.

Alberto é partidário da África, e não poupa os europeus quanto ao papel 
nefasto que ali desempenharam ao longo dos séculos. Mas esse papel não é sa-
lientado para pintar um retrato romântico da África anterior ao assalto europeu. 
O historiador explica as sociedades complexas que os africanos já tinham ante-
riormente criado, seus sistemas políticos sofisticados, sua organização em socie-
dades estratificadas e muita vez opressivas, seus impérios conquistadores, reinos, 
governos, classes e inteligência comprometidos com a escravidão. A escravidão 
não fora inventada na África pelo europeu. Nem fora o tráfico, que figurava 
como atividade havia muito estabelecida entre os africanos e árabes quando os 
portugueses nele se iniciaram no final do século XV. Com o tempo, portugue-nele se iniciaram no final do século XV. Com o tempo, portugue-
ses e outros europeus terminaram por sugar para o Atlântico a maior parte da 
mercadoria humana antes negociada através do Saara, em demanda ao norte da 
África ou ao Oriente Médio, com frequência a atravessar o Índico para incorpo-
rar outro continente ao sistema de predação da força de trabalho africana.

Muito se aprende na obra africanista de Alberto da Costa e Silva sobre a 
África, mas também sobre o Brasil. A história da África – o historiador insiste 
a cada artigo, palestra, livro – é também a nossa história: lembra ele que o país 
esteve mais tempo (quase quatro século) sob o signo da escravidão africana do 
que sem ela (apenas 125 anos). Alberto escreve: “A escravidão foi o processo 
mais importante e profundo de nossa história.”

Sobre o papel do escravo africano em nossa formação, e mote para seus 
escritos afro-brasileiros, eis uma das passagem mais eloquentes e ideia amiúde 
reiterada: “(...) que dele não esquecêssemos o exílio forçado, a humilhação 
e o sofrimento, mas que também lembrássemos a criatividade com que se 
deu a uma terra que logo fez sua, ocupou com seu trabalho e encharcou de 
beleza. Seríamos não só injustos e ingratos, mas também não merecedores de 
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seu exílio, de sua humilhação e de seu sofrimento, se olvidássemos o papel 
enorme e decisivo do escravo na construção do Brasil. Se alguém merece ser o 
herói nacional deste país, este alguém é ele.”

Dois livros de Alberto insistem nessa tecla, Um rio chamado Atlântico (2003, 
5.a ed., 2011) e Das mãos do oleiro (2005, 2.a ed. 2011). Neles, reuniu ensaios 
e artigos, crônicas, palestras dispersos em revistas especializadas e jornais, 
além de trabalhos inéditos apresentados em seminários acadêmicos. Variam 
quanto ao grau de aprofundamento e alguns temas se repetem, pois, con-
forme adverte o autor, quis republicá-los sem revisão, cortes ou acréscimos, 
exceto abafar um ruído estilístico aqui, outro acolá. As repetições servem a 
que o leitor entenda quais temas são recorrentes em sua produção, a exem-
plo dos embates anglo-brasileiros em torno da proibição do tráfico (e o 
historiador se transforma no diplomata brasileiro que castiga os ingleses 
pela arrogância com que trata seu País); a formação e a dinâmica das co-
munidades brasileiras na África Ocidental; o reconhecimento precursor de 
nossa Independência por potentados africanos; a influência do jihad fulani 
na revolta baiana de 1835 (que ganha um estudo crítico a este que vos 
fala), entre outros temas. Em uns mais que em outros, o leitor encontrará 
valiosas pistas, hipóteses de trabalho, sugestões de pesquisa, muita coisa a 
ser aprofundada, às vezes roteiros de investigação em arquivos no Brasil, na 
Europa e na África. Alberto tem plena consciência do seu papel de guia. No 
prefácio de Um rio chamado Atlântico, escreve que seus ensaios “são ... sugestões 
para pesquisas que nunca pude fazer e para as quais, se me sobra disposição, 
me faltam os anos”.

No entanto, devido à data em que alguns ensaios foram publicados, nu-
merosas “sugestões para pesquisa” a respeito da África no Brasil, algumas de 
pequeníssima escala, já foram de alguma forma respondidas pela historio-
grafia da escravidão nos últimos dez, quinze anos: a influência angolana na 
arquitetura de casas e senzalas escravas; a formação das nações africanas (jejes, 
nagôs, angolas, minas etc.); o complexo ritual da alegoria festiva das congadas; 
o exame da esusu, associação de crédito iorub, como a base para as juntas de 
alforria, sobretudo na Bahia; o tráfico, seus números, organização e mesmo o 
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navio negreiro, além de sua repressão, destacando a participação inglesa nisso; 
a lógica africana (ao lado da senhorial) na formação da família escrava; a cir-
culação de viajantes africanos pelas duas margens do Atlântico, entre outros 
assuntos. Alberto teria talvez menos do que reclamar se fosse reescrever hoje 
aqueles dois livros. Ou, mais provavelmente, reclamaria de outras coisas.

Não se pense que, por sua insistência em trazer a África para a História do 
Brasil, Alberto seja um afrocentrista inflexível. Ele se situa melhor na tradição 
que reivindica para a história e cultura afro-brasileiras uma característica de 
síntese. Permeia sua obra o que hoje se prefere chamar “crioulização”, ideia 
sistematizada na década de 1970 pelos antropólogos Sidney Mintz e Richard 
Price para entender processos de contato, nas Américas, entre os variados gru-
pos étnicos africanos – e destes com europeus e indígenas –, gerando culturas 
afro-americanas singulares. Atenta-se, neste sentido, tanto para continuidades 
como para rupturas, o que de africano ficou e o que se perdeu, e os porquês 
da retenção e da perda. É assim quando Alberto escreve sobre um escravo 
hipotético (de nação pepel ou bijagó) que, no Maranhão, fosse ao encontro 
de fons na venerável Casa das Minas, e lá se tornasse “culturalmente ‘mina’”, 
não um mina da costa do Togo, mas um ‘mina’ do Maranhão”. Ou quando 
discorre, em vários ensaios e crônicas, sobre o brasileirismo dos libertos re-
tornados à África – a Acra, Agué, Uidá, Porto Novo, Lagos –, onde dariam 
prosseguimento a muitos aspectos da cultura material e imaterial aprendidas, 
e por eles mesmos recriadas, no Brasil.

Alberto não liga para rótulos acadêmicos, e eu o acompanho, mas me per-
mitam apontar que está – sem precisar anunciá-lo ele próprio – em sintonia 
com concepções de proa nos assuntos sobre os quais discorre. Além da ideia 
de crioulização, encontramos em seus escritos, obstinadamente, a abordagem 
da história atlântica e a perspectiva da micro-história, ambas tão em voga nos 
dias que correm. Seguindo os passos de Pierre Verger – outro avesso a rótulos 
acadêmicos –, é história atlântica que ele persegue em seu projeto historiográ-é história atlântica que ele persegue em seu projeto historiográ-ria atlântica que ele persegue em seu projeto historiográ-
fico: estudar as duas margens do oceano para melhor entender suas histórias, 
diferentes, mas mutuamente influenciadas, profundamente conectadas e com-
plementares. Este o exato sentido de ele chamar de rio o Atlântico.
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Da mesma forma, encontram-se na sua obra numerosos exercícios de micro-
-história, porque Alberto entende, como os melhores praticantes do método, 
que a investigação de um detalhe pode levar com mais nitidez à compreensão 
de processos, ou de contextos, de dimensões mais ampliadas, sendo este seu 
último alvo. Exemplo disso é a notícia que dá sobre tema pequenino qual seja 
a venda de alcorões no Rio de Janeiro na segunda metade do Oitocentos, para 
daí estudar a influência da África muçulmana (mais especificamente o Sudão 
Central) entre os escravos brasileiros, a disseminação do Islã através do Brasil, 
e particularmente o sentido do letramento árabe numa sociedade escravista. 
Experimentando a história em sua escala mais reduzida, a da biografia, vamos 
encontrar nosso historiador a traçar perfis, rápidos que sejam, de personagens 
que circularam através do Atlântico, juntando suas duas margens num sistema 
de trocas culturais, econômicas e outras.

Um trabalho mais alentado nessa escala de análise é a trajetória que traça 
de Francisco Felix de Souza, o poderoso comerciante, provavelmente baiano, 
que, na primeira metade do século XIX, controlou boa parte do tráfico ne-
greiro para o Brasil, sobretudo para a Bahia, desde a Costa da Mina, onde, 
com base em Uidá, seria o principal comissário do rei Guezo do Daomé, com 
título de Chachá. O livro é importantíssimo para se conhecer um dos perío-
dos mais dramáticos do tráfico naquela região e no interior mais profundo do 
Golfo do Benim, onde, naquela altura, numerosos conflitos produziam mi-
lhares de escravos para abastecer a Bahia e Cuba, guerras santas muçulmanas e 
santos guerreiros pagãos – a exemplo de Ogum – faziam vítimas aos milhares 
para o tráfico principalmente baiano e cubano. Este livro é a principal fonte 
para se conhecer este “personagem de um medonho pesadelo”, que ao lado 
do espanhol Pedro Blanco, foram os gigantes do trato de escravos para as 
Américas nas três décadas anteriores à sua abolição no Brasil, e posteriormen-
te em Cuba, para onde seguiam os cativos de Pedro Blanco (e não poucos do 
próprio Chachá).

Acrescente-se, da lavra de Alberto como biógrafo, o belíssimo Castro Alves 
(2006), livro para o grande público, mas devidamente calibrado em informa-
ções e juízos para o mais reduzido número de estudiosos da história literária 
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e do abolicionismo. Neste livro, a graça do literato e a ciência do historiador 
convergem para pintar um retrato sensível, embora às vezes crítico, do poeta 
dos escravos – crítico, por exemplo, quando aponta o acentuado orientalis-
mo de versos que idealizam a África dos cativos brasileiros como continente 
desértico, terra de sol e areia, terra desprovida de florestas e suas sombras. A 
África daqueles escravos era outra.

A obra historiográfica de Alberto da Costa e Silva caracteriza-se pela erudi-
ção bibliográfica, a elegância interpretativa, o domínio das fontes. Seus livros 
não apenas contam o desenrolar de processos econômicos, sociais, culturais e 
políticos – são aulas de metodologia da reflexão histórica, em que as diversas 
perspectivas, os numerosos autores, suas fontes e argumentos são discutidos e 
comparados, resultando num exercício de compreensão que entusiasma. Mas 
não é uma atitude apenas intelectual do historiador diante de seu alvo de 
estudo. Faz parte de seu aprendizado e de sua atitude uma relação de empatia 
pessoal, de aproximação humana, de deslumbramento estético. Vejam como, 
diminuído, ele fala das roupas nigerianas: “Diante da tristeza de nossos ternos 
e da economia dos vestidos escorridos de nossas mulheres, a abundância de 
panos – sedas algodões, damascos, veludos – com que se trajavam de alegria 
nigerianos e nigerianas, e os bordados que lhes enfeitavam os decotes, e os 
turbantes, casquetes, gorros e chapéus emplumados que lhes cobriam as cabe-
ças não permitiam dúvida sobre a derrota europeia em matéria de roupagem.” 
Apenas um trecho, entre muitos escritos com o mesmo sentimento de afeição 
à África.

A historiografia de Alberto – uma vez escrevi – flui, engaja, entretém, 
empolga, ao mesmo tempo em que ensina. O seu jeito de escrever, já disse, 
sobressai. E Alberto o reconhece, ao dizer, num posfácio à A enxada e a lança, 
que não oferecia ao leitor uma nova edição mais largamente revista e ampliada 
para “que não trouxesse sacrifícios para o andamento harmonioso do texto e 
o equilíbrio de suas formas”. Embora o estilo narrativo seja uma preocupação 
da nova história, raros os historiadores com tamanho zelo e o esmero de nosso 
homenageado, talvez por ser ele também poeta – o poeta da historiografia 
brasileira.
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H o m e n ag e m / P r ê m i o  C a m õ e s

Alberto da Costa e Silva

Lil ia  Moritz  Schwarcz

“Cuide bem de suas neuroses.” Esse foi um dos inúmeros 
conselhos que recebi do acadêmico, poeta, ensaísta, me-

morialista, historiador, africanista, diplomata e o mais recente ga-
nhador do Prêmio Camões: Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, 
ou simplesmente Alberto, como gosta de ser chamado. Nessa oca-
sião, almoçava com ele no restaurante Villarino, localizado bem em 
frente à Academia Brasileira de Letras, espécie de quartel-general 
de Alberto, a despeito de ele agir e andar por lá como se fosse um 
mero desconhecido; o que, com certeza, não é. Todos o chamam 
pelo primeiro nome, saúdam-no à entrada e à saída, assim como 
empurram cadeiras para que ele possa melhor se locomover pelo 
local, que não é propriamente generoso nos seus espaços internos. 
O referido diálogo foi motivado por conta da tarefa, nada banal, de 
selecionar o prato que iríamos degustar no almoço. Alberto, que, 
como ele bem define, foi criado e mimado por mulheres, e assim 
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ganhou um ar de “senhorzinho” sem casa grande, logo escolheu para nós dois: 
“Para ela, o frango (que é o que há de melhor), para mim, um salmão.” Frente 
a meu espanto, ele foi logo explicando: “Minha filha, não como nada que voe 
ou ameace voar”, e arrematou com a conclusão que dá início a esse artigo.

Pois Alberto da Costa e Silva é assim: sempre ele mesmo, cuidando bem de 
suas neuroses, dono de histórias impagáveis retiradas de causos da sua vida, 
de relatos de família, de episódios envolvendo políticos e personalidades que 
conheceu, ou colhidos nos inúmeros livros que leu e que, com sua erudição 
humanista, vem divulgando nas suas obras.

Alberto nasceu em São Paulo, em 12 de maio de 1931, mas ficou pouco na 
cidade. Filho de Creusa Fontenelle de Vasconcellos da Costa e Silva – mulher 
forte como, aliás, são todas na família –, seria ela a cuidar de boa parte da 
educação dos filhos. Seu pai, o poeta Da Costa e Silva (Antônio Francisco da 
Costa e Silva), foi também presença marcante e paradoxal para o filho. Nas-
cido em Amarante, no Piauí, Da Costa e Silva publicou seu primeiro livro, 
Sangue, em 1908. Ele também foi autor da letra do Hino do Piauí, em come-
moração ao centenário da adesão dessa província à Independência do país, em 
1823. Nas estrofes, o poeta saudava o “Piauí, terra querida, filha do Sol do 
Equador”, lugar presente no imaginário do filho, que aprendeu a apreciar esse 
“céu de imortal claridade”.

Da Costa e Silva pertenceu à Academia Piauiense de Letras, na Cadeira 21, 
mas não conseguiu adentrar a carreira diplomática. Conta a lenda que a falta 
de sucesso do pai nessa empreitada teve causa, hoje, suspeita. Nos tempos do 
barão do Rio Branco, não havia concurso para ingressar na carreira, sendo a 
seleção feita por meio de uma entrevista pessoal. Era o barão quem conversava 
com os candidatos – em geral relacionados a famílias próximas, bonitos e 
fluentes em idiomas estrangeiros. Já Da Costa e Silva, apesar de exímio poeta, 
falhou no critério físico. Foi esse o veredito do barão: “Olha, o senhor é um 
homem inteligente, admiro-o como poeta, contudo não vou nomeá-lo porque 
o senhor é muito feio e não quero gente feia no Itamaraty.”

Entre 1931e 1945, durante os anos de Getúlio Vargas, o pai serviu junto 
à presidência da República e, com o novo cargo, a família passa a viver no 
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Rio de Janeiro. Porém, uma estranha doença contraída por Da Costa e Silva 
mudaria o destino e faria com que todos fossem morar no Ceará, onde a mãe 
contava com o amparo familiar e levava consigo a aposentadoria do marido. O 
poeta praticamente parou de falar, desligou-se do mundo e se deixou ficar, na 
mesma poltrona, ausente do mundo dos outros. Já o menino, guardou a ima-
gem desse pai, sempre em casa, com um livro nas mãos. Em certos momen-
tos, declamava poesias, em outros apenas folheava lentamente os exemplares, 
alheio a tudo e a todos.

No primeiro volume de memórias de nosso autor, Espelho de príncipe (1994), 
conhecemos um pouco da infância do menino Alberto, em Sobral – cidade 
cearense em que morou até os 12 anos 
de idade. O relato chega até a adolescên-
cia do garoto, quando, já de volta ao Rio, 
descreve sua família, o colégio marista 
onde fez amigos de vida inteira, regis-
tra as repercussões da Segunda Guerra 
Mundial, o Brasil da Revolução de 30, 
bem como as características desse mundo mais largo que passava a conhecer e 
desfrutar, na então capital do país.

Mais de dez anos depois, em 2007, Alberto publica um segundo volume 
de memórias. O novo título – Invenção de desenho – é quase uma brincadeira 
acerca do gosto por garatujas que herdou do pai. Nunca quis tomar aulas 
de desenho e sempre disse desconhecer “tal invenção”. Por isso, achava que 
qualquer desenho não passava de uma cópia inspirada por outra mão. Esse 
é justamente o truque do memorialista, que faz do gênero uma prática dos 
outros. Por suas páginas desfilam intelectuais – Guimarães Rosa, Manuel 
Bandeira, José Lins do Rego, Josué Montelo, Jorge de Lima, Lygia Fagundes 
Telles, Alceu de Amoroso Lima –, personagens e amigos, todos entrevistados 
pelo “repórter Alberto”.

O memorialista conta, como quem joga conversa fora, acerca de uma série 
de eventos políticos, todos lembrados com a mesma intimidade: Getúlio Var-
gas e seu suicídio, Juscelino Kubitschek e a crise da sua eleição; as revelações de 
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Kruchev. Por meio de seus escritos de memória, ficamos conhecendo melhor 
sua formação, as primeiras leituras de Manuel Querino e de Nina Rodrigues, 
sua guinada para o materialismo histórico, seu amor súbito por Deus; paixão 
que, passadas duas semanas, seria substituída por outras: Camus, Sartre, Marx 
do 18 Brumário, logo Nietzsche e ainda Freud. Isso sem esquecer do cinema, 
do teatro e dos suplementos literários.

Começava a se delinear, então, essa pena de estilo próprio e facilmente 
reconhecível. Por meio dela, diferentes personagens da nossa história são des-
critos, a partir de marcas pessoais, perdendo a soberba para aparecerem como 
gente do seu tempo. O memorialista não os castiga nem os veste de piedade, 
apresentando diversas personalidades como parece que foram: contraditórias, 
exuberantes, mesquinhas ou visionárias.

Aliás, Alberto logo experimentaria nova carreira de escritor, como poeta 
e historiador africanista. Enquanto a Faculdade de Direito se revelava uma 
decepção a ser percorrida como um fardo, a presença ausente do pai, que 
“morria mansa e serenamente, como mansa e serenamente passara os longos 
anos de exílio de si mesmo”, surge sempre como sensível melancolia. Diziam 
que o pai poeta “pusera em palavras uma lagartixa ou um caramujo como 
ninguém”, assim como descrevia um ipê ou uma queimada sem paralelo. Mas, 
vítima de uma “enfermidade sem nome”, que lhe tomou quinze longos anos, 
Da Costa e Silva viraria uma “casca vazia”. Talvez por conta da história do 
pai, Alberto sempre pareceu ter pressa. Tanto que publica, logo em 1957, uma 
antologia de lendas indígenas, preparada para o Instituto Nacional do Livro, 
assim como trata de reunir em livro os poemas do pai.

No entanto, talvez inspirado pelos heróis que lia nas suas obras de cabe-
ceira, ou reconhecia em seu pai na poltrona, o jovem autor pareceu não se 
espantar ao saber que seu rito de passagem para a vida adulta se daria nos 
sanatórios de Campos do Jordão, onde sua alma conheceria a “sonolência 
e a preguiça”. Julgou que morreria cedo, como seus mestres românticos ou 
os personagens de T. Mann da Montanha Mágica. Entretanto, como nada disso 
aconteceu, Alberto fez do exílio involuntário, dessa doença dos pulmões, um 
outro recomeço. Por sinal, foi por lá que conheceu sua musa Verinha, que, 
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naquela época, também se curava do mesmo problema de saúde. Vera tinha 
voz de soprano lírico, mas a doença a afastaria durante algum tempo do canto. 
Ela seria a companheira de vida toda e inspiraria um livro de poemas premia-
do, chamado Ao lado de Vera (1997).

Com os pulmões em ordem, Alberto volta ao Rio de Janeiro e se prepara 
para começar a “vingar o pai”, investindo na carreira diplomática. O aluno se 
forma pelo Instituto Rio Branco em 1957 e atua como diplomata em Lisboa, 
Caracas, Washington, Madri, Roma, isso tudo antes de ser embaixador na 
Nigéria, no Benim, em Portugal, na Colômbia e no Paraguai. O diplomata ia, 
assim, construindo seu mapa interno e simbólico; particularmente marcado 
por sua experiência como embaixador em países africanos. A atuação nesse 
continente – local, a essas alturas, pouco disputado entre os demais diploma-
tas – lhe daria gás, experiência, erudição e sensibilidade suficientes para fazer 
dele um dos nossos grandes especialistas em África, que, sobretudo em sua 
época, era pouco conhecido e estudado entre nós. O desafio era de monta: 
“lidar com pessoas que muitas vezes parecem ver, ouvir, sentir e pensar dife-
rentemente de nós”.

Seria esse olhar pousado sobre a “diferença” que formataria esse pensador 
original e atento a outras faces de uma mesma realidade. O diplomata se faria 
historiador e escreveria uma série de obras, hoje clássicas: A enxada e a lança: a 
África antes dos portugueses. (1992); As relações entre o Brasil e a África Negra, de 1822 à 1.a 
Guerra Mundial. (1996);  A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700. 
(2002); Um rio chamado Atlântico. A África no Brasil e o Brasil na África (2003);  Fran-
cisco Félix de Souza, mercador de escravos. (2004) e Imagens da África (2012). Nesses 
livros, Alberto mostra a importância da diversidade cultural presente nos povos 
desse continente, as formas complexas de organização familiar e política dos 
nativos, os elaborados costumes religiosos, as engenhosas produções artísticas. 
Como demonstra de maneira clara, e não menos entristecida, essa inestimável 
riqueza humana e cultural seria, em parte, dizimada pelos horrores do sistema 
escravocrata, que acabou por marcar e esteriotipar os povos africanos.

O fato é que o conjunto dos livros de história de Alberto da Costa e Silva 
mostra o vigor desse intelectual que explorou a história pregressa da África, 



 L il ia  Moritz  Schwarcz

48

reviu costumes, estudou a escravidão aqui e acolá, bem como seus trafican-
tes – caso de Xaxá, talvez o maior de todos –, analisou as relações circulares 
entre os dois continentes, bem como suas influências recíprocas. Em seu texto 
“O Brasil, o Atlântico e a África no século XIX”, de 1989, Alberto fecha 
questão: “O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só a quem 
não conhece a África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas 
maneiras de ser e de viver e no sentimento estético do brasileiro. Por sua vez, 
em toda a costa atlântica, podem-se facilmente reconhecer os brasileirismos. 
Há comidas brasileiras na África, como há comidas africanas no Brasil. Dan-
ças, tradições, técnicas de trabalho, instrumentos de música, palavras e com-
portamentos sociais brasileiros insinuaram-se no dia a dia africano. É comum 
que lá se ignore que certo prato ou determinado costume veio do Brasil. 
Como, entre nós, esquecemos quanto nossa vida é impregnada de África (...) 
O escravo ficou dentro de nós, qualquer que seja nossa origem. Afinal, sem 
a escravidão o Brasil não existiria como hoje é, não teria sequer ocupado os 
imensos espaços que os portugueses lhe desenharam. Com ou sem remorsos, 
a escravidão é o processo mais longo e mais importante de nossa história.” 
Como se pode notar, Alberto agrega competência literária ao texto de histó-
ria, e escreve matéria acadêmica como poesia.

Ciente da nossa ignorância acerca desse continente, da onde veio parte sig-
nificativa de nossa população nacional, nosso pesquisador atuaria em muitas 
frentes, recuperando valores comuns inscritos nos lugares mais insuspeitos. 
Mas também duvidaria das convenções. No seu livro Castro Alves, um poeta sem-
pre jovem (2006), Alberto lê os poemas com a sensibilidade de quem entende 
do ofício, mas com igual desconfiança de quem conhece como ninguém os le-
gados africanos. Tanto que desafia (e prova) que a África do autor de “Navio 
Negreiro” é antes um continente projetivo, mais próximo da visão romântica 
de Delacroix e dos orientalismos europeus, do que dos escravizados que o 
poeta podia encontrar nas ruas da Bahia. Irrequieto, quem sabe mirando o 
lado oposto e convexo de seu pai, Alberto também ensinaria África para as 
crianças em dois livros – Um passeio pela África (2006) e A África explicada aos 
meus filhos (2008).
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Reconhecido como nosso maior africanista, Alberto tem compromisso 
com a liberdade, não escrevendo sobre esse continente e acerca da escravidão 
por mera coincidência. No caso de Castro Alves, constrói um personagem 
ainda mais comovente quando inserido em seu contexto, que pedia um poeta 
capaz de denunciar injustiças e desacertos. O tempo do poeta pedia por li-
berdade, quem sabe, aquela mesma que faz parte da pauta interna de Alberto, 
que defende autonomia como uma agenda pessoal.

Foi um tipo de aposta social semelhante que fez com que nosso autor en-
carnasse, junto com sua Verinha, o papel de tradutor das línguas e costumes 
dos locais onde atuou como embaixador. Tamanha coerência e compromisso 
acabou por incutir na família o prazer de servir ao país em lugares tão dife-
rentes e tão comuns. Seus filhos, de uma maneira ou de outra, tal qual sina fa-
miliar, seguiriam-no ou ficariam por perto do Itamaraty. Elza Maria casou-se 
com João André Pinto Dias Lima, embaixador do Brasil na Nigéria. Antônio 
Francisco, embaixador na Jamaica, é casado com Sylvia Ruschel de Leoni 
Ramos, também ela diplomata. Pedro Miguel, o caçula, é casado com Ana 
Maria de Abreu Ladeira da Costa e Silva e serve como Ministro Conselheiro 
da Embaixada do Brasil no Canadá. Aliás, outra ocupação de Alberto é a de 
avô/pai, com uma penca de netos disputando um lugar no apartamento do 
Rio de Janeiro; repleto de máscaras africanas, livros, fotos dos países em que 
serviu como diplomata e quadros de pintores amigos. Cada canto com sua 
recordação.

Como cronista, Alberto publicaria O quadrado amarelo em 2009. Nesse livro, 
o africanista se faz intérprete social e recolhe telas, livros, poemas e romances, 
que vai delicadamente entrelaçando. Talvez a melhor definição desta obra esteja 
em uma de suas frases: “perseguir um texto no outro, reencontrar nesse autor 
outros autores.” Aquilo que nosso ensaísta alega encontrar nos “outros” pode 
ser também vislumbrado nessa sua obra de maturidade. Alberto da Costa e Silva 
é um colecionador de memórias afetivas, recheadas por romances eleitos, artistas 
consagrados ou populares, amigos ou desconhecidos. Escreve ele que “o desíg-
nio de todo grande colecionador é formar uma antologia pessoal do mundo [...] 
ou do fragmento de mundo que foi lhe dado viver”. 
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É possível arriscar que esse é o verdadeiro argumento não só desta coletâ-
nea de ensaios, como da obra de Alberto como um todo. Na capa da requin-
tada edição, nota-se um despretensioso quadrado amarelo, disposto no lado 
esquerdo da imagem; retirado da obra de Waldemar Costa. Mas o amarelo 
que aparece bem à frente na capa é também o fundo que dá forma ao tocante 
retrato feito por Antonello da Messina. Conforme narra Alberto: “Qualquer 
que seja o assunto, a extensão e a textura de uma prosa, é preciso nela desco-
brir o lugar perfeito para um quadrado amarelo.” A princípio desimportantes, 
título e capa indicam um método; uma forma de olhar.

O lugar perfeito e a palavra justa são também desafios de Alberto, que é 
poeta de mão cheia, a exemplo do pai. São muitos os livros do poeta, mas tal-
vez o mais conhecido, e aquele que ganhou um dos vários Jabutis que o autor 
recebeu vida afora, seja Poemas reunidos (publicado no ano 2000). Poetava Al-
berto em A linha da mão: “Respiro e vejo. A noite e cada sol vão rompendo de 
mim a todo o instante, tarde e manhã que são tecido tempo, chuva e colheita. 
O céu, repouso e vento ...”

 O poeta-embaixador carrega, assim, uma valise cultural pesada – um “te-
cido do tempo, chuva e colheita”. Nascido em São Paulo quase sem querer, 
Alberto ganhou o mundo e fez da viagem, da história, da poesia e da memória 
“mala e passaporte”. Aí está um percurso construído a partir de muitos deslo-
camentos, não só geográficos como temporais e culturais. Segundo Fernando 
Pessoa, “a memória e os poetas têm seus truques, e muitas vezes eles esquecem 
para melhor lembrar”. O poeta português tinha por hábito omitir de maneira 
inconsciente para depois citar, como o próprio Alberto volta sempre a seu pai, 
mesmo sem se dar conta. Basta dizer que foi eleito para a Academia Brasileira 
em julho de 2000, e assumiu a cadeira 9, em mais uma boa revanche familiar. 

Não há como resumir uma obra de vida toda, como essa, feita de tantos li-
vros, traduções, memórias, coletâneas, antologias, trocas intelectuais, políticas 
e afetivas. Impressiona que, como revela em seu ensaio chamado “Lembranças 
de Lagos”, Alberto nunca colecionou diários íntimos – guardou tudo na me-
mória; único recurso, segundo ele, para garantir a permanência.
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Disse Ortega que “a alma de um autor só é inteligível quando se confron-
tam suas palavras e obras”. Pensada nesses termos, a obra de Alberto da Costa 
e Silva mais se parece com uma estrada sem pedágios entre o intelectual e o 
habitante do mesmo e tradicional edifício no bairro de Laranjeiras, no Rio 
de Janeiro. Quem entra no apartamento de Alberto, logo se depara com sua 
imagem inscrita nos objetos e artefatos acumulados. Visitar a Academia Brasi-
leira ou participar de uma sessão no Instituto Histórico e Geográfico é como 
tomar café na própria morada e intimidade de nosso autor. E é assim por 
todo lugar. Aliás, ler um livro de Alberto é como tomar um gole de cachaça, 
roubar do tempo, e degustar de uma boa prosa.

Grandes intérpretes do Brasil permaneceram boa parte de sua vida no ex-
terior. Já Alberto da Costa e Silva viu de longe, mas voltou para se certificar 
de tudo, bem de perto. No seu retorno ao Brasil, inverteu o lado do binóculo, 
destacou o detalhe, pinçou o caricatural, deslocou o tempo e conferiu a tudo 
um sabor igualado com cheiro, textura e sensibilidade de poesia. Com vocês 
o vencedor do Prêmio Camões de 2014: “Um casulo de tempo, o centro e o 
sopro da cisma do outro ser que de mim fala e que, sonhando o mundo, em 
mim se acaba.”



Parte do acervo da 
Biblioteca Nacional.
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Alberto da Costa e Silva 
ou uma celebração da vida

Jorge Bar reto Xavier

Não haverá dúvidas que a República Federativa do Brasil é 
terra imensa e maravilhosa, compósita de gentes, monta-

nhas e planícies, de cheiros e sabores, de histórias e de lendas, de 
planaltos, florestas e rios que são mares, aves, peixes e vegetais sem-
-fim e um alto e longo mar atlântico que é como um rio. 

Não haverá dúvidas que o conjunto de substantivos e adjetivos 
que enunciei e outros que poderia acrescentar, fazem nosso o des-
lumbre, sejamos nós nativos ou viajantes, naturais ou estrangeiros, 
residentes ou visitantes.

Outras coisas há, aqui e por toda a parte, que não são nem mara-
vilhosas nem deslumbrantes, mas hoje, por um dia, por um momen-
to, peço a vossa licença para me fixar no lado maravilhoso da vida, 
coisa que não nos deve intoxicar, mas que espero nos possa inspirar, 
no combate duro e necessário pelas melhorias que desejamos ou 
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devíamos desejar para toda a condição humana e, em particular, para todos os 
brasileiros e para todos os portugueses.

Dúvidas também não há sobre a pluralidade das antropologias e genéticas 
que neste lado do rio Atlântico confluem e misturam índios e várias Áfricas, 
Líbano e Alemanha, França e Holanda, Japão, Coreia, China, Itália, Espanha.

Entre todas estas coisas, floresce uma história singular, os caminhos de ida 
e volta entre as terras do Brasil e as terras de Portugal, que têm, nesta nossa 
língua comum e em histórias de inegável vinculação, sinais que nem o tempo ou 
o espaço podem apagar, pois escritos há, canções, balelas e lendas que já estão 
assinaladas nas estrelas dos céus e nas mais fundas raízes dos nossos corações.

E mesmo quando um dia nos esquecermos que somos brasileiros ou por-
tugueses; mesmo quando um dia nada disto importar ou porque estamos 
mortos ou esquecidos, ou porque as nações e as histórias já não contam, ou 
porque o dedo grande do inglês ou do mandarim entraram pela porta dentro; 
mesmo nesse dia poderemos dizer, se para isso a alma e o corpo chegarem, 
podemos dizer – saudade – e esperar calmamente na beira do sol que um tra-
dutor ardiloso encontre um caminho para chegar à nossa língua, essa parte de 
nós que ao mesmo tempo nos faz singulares e comunidade.

E quero citar a elevada arte da gastronomia para falar de Alberto da Costa e 
Silva, hoje por nós e aqui justamente homenageado. Não só por ter tido o pri-
vilégio de saborear lentamente e com muito gosto algumas das suas palavras, 
mas por, com a sua licença, as colocar aqui como sinal de cultura. 

A cultura é esse lugar tão próximo que nem dentro da intimidade do nosso 
coração, do nosso cérebro a conseguimos separar, pois a cultura, tal como o 
sangue é parte integrante da cada ser humano e de cada comunidade. Não há 
cultura sem humanidade nem humanidade sem cultura. Esta vinculação onto-
lógica é inegável, e a sua essencialidade tanto contribui para a paz como para 
a guerra, pois, infelizmente, é na incompreensão da pluralidade de culturas 
humanas que muitas guerras residem.

Hoje, um sinal grande de cultura que aqui abraçamos chama-se Alberto da 
Costa e Silva. Neste pequeníssimo lugar do tempo, que é o dia 29 de outubro 
de 2014, saúdo o poeta, o historiador, o escritor, o ensaísta, o investigador, o 
diplomata, o político, o democrata, o intelectual. 
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Saúdo acima de tudo o homem que reúne de 
forma tão gloriosa todos eles, atribuindo a cada 
parte dons de palavra e de um imenso trabalho 
abençoado por uma escrita pessoal e, ao mesmo 
tempo, hoje patrimônio comum da língua por-
tuguesa, uma escrita que não se sabe bem se é 
literatura ou história, poesia ou prosa, ensaio ou 
novela, uma escrita, que na reunião do conjunto 
da obra, corresponde a um monumento construído ao rio Atlântico e às suas 
margens, do Brasil à África, de Portugal ao Brasil e como posso eu negar que 
há aqui um triângulo amoroso?

Neste século XXI, complexo, confuso, prenhe de esperanças e de medos, 
neste século onde a revolução sexual dos anos Sessenta foi ultrapassada pela 
democrática banalização do sexo, os triângulos amorosos são coisa do passa-
do ou quase.

Eu convoco aqui e, todavia, a importância do triângulo amoroso Brasil, 
África, Portugal. 

Não há amor que não meta ódio, momentos altos e momentos baixos, pai-
xão e calúnia, amizade e ternura. Não há amor que não meta intriga e colinho, 
inveja e ciúme, gozação e gargalhada. E não há ninguém nesta sala que possa 
dizer que nesta nossa casa, nesta nossa língua, não triangulamos um caso amo-
roso que eu gostava de ver mais celebrado, mais vezes celebrado do que vejo. 

Celebração entre outros de Gilberto Freyre e Fernando Pessoa, Jorge Amado 
e Mia Couto, Lobo Antunes e Machado de Assis, Saramago e Pepetela, Clarice 
Lispector e Luandino Vieira, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira, 
Rui Knofli e Eça de Queirós, António Vieira e Florbela Espanca, José Cra-
veirinha e Miguel Torga, João Ubaldo Ribeiro e Eugénio de Andrade, Cecília 
Meireles e Graciliano Ramos, Sophia de Mello Breyner e Luis Vaz de Camões.

Celebramos aqui este triângulo amoroso. Desequilíbrio contemporâneo 
talvez, entre massas continentais e o minúsculo retângulo português.

O Brasil é grande demais e Portugal muito pequenino? Esta é a regra do 
século XXI, depois dos quase 200 anos de independências, mas que contam 
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antes com mais de 300 anos na comunidade de um Império, o que, como diz 
Alberto da Costa e Silva, fazia com que as (nossas) fronteiras (do Brasil) não ficassem no 
(nosso) continente nem parassem no (nosso) litoral: iam, ao norte, até ao rio Minho e a leste, até 
Macau.1 Não falo desta história por passadismo colonial, ninguém hoje pode 
duvidar do estatuto internacional do Brasil enquanto potência e da dimensão 
de Portugal, enquanto país da União Europeia. Falo desta história para dizer 
que mais de quinhentos anos de história nos ligam e nos projetam para o 
futuro, dependendo de pessoas e decisores concretos saber se queremos que a 
memória futura nos aproxime ou nos afaste.

Se falarmos das regras simples da Física e da Aritmética, metendo ainda 
pelo meio a Geometria euclidiana e a topografia, verificamos que a soma de 
Brasil e Portugal é mais que cada uma das partes. Verificamos ainda que se 
juntarmos a este conjunto de dois o lado africano, atingindo então a Geome-
tria do triângulo e a Psicologia do afeto, há um mar que bem pode separar ou 
unir e que fica pelo meio um mar-oceano que Alberto da Costa e Silva chama 
de rio atlântico. Se juntarmos a esta soma amigável parte da Ásia, entre Goa, 
Macau e Timor-Leste, teremos 250 milhões de falantes da língua portugue-
sa, a língua mais falada do hemisfério sul e uma conversa entre continentes 
e povos, para lá da lógica intoxicante da palavra globalização, uma conversa 
regional mesmo, entre a intimidade da mesma língua e a estranheza de um 
conhecimento superficial do que nos une e do que nos separa.

Celebramos hoje a escrita, as palavras de Alberto da Costa e Silva.
Este homem que nos lembra que para convocar África podemos passar do 

Tarzã de Edgard Rice Burroughs para a Casa-Grande & Senzala, de Gilberto 
Freyre.2 O mesmo é dizer que as crianças e os homens feitos têm direito a 
encantar-se com as mesmas coisas, mas de forma diferente, o que não faz com 
que o encantamento com Tarzã seja menos importante que a representação do 
Brasil, a partir de Gylberto Freire.

Nos Poemas Reunidos, um dos poemas dos trinta anos, versa assim: 

1 SILVA, Alberto da Costa e. Das mãos do oleiro. p. 193. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro, 2005.
2 Idem, p. 213.
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Hoje: gaiola sem paisagem
Nada quis ser, senão menino. Por dentro e por fora, menino.
Por isso, venho de minha vida adulta como quem esfregasse na
pureza e na graça o pano sujo dos atos nem sequer vazios, apenas
mesquinhos e com frutos sem rumo.
Como se escovar os dentes fosse montar num cavalo e levá-lo a
beber água ao riacho! Como se importasse à causa humana ler os
jornais do dia!
Era melhor, talvez, ficar olhando, completo, perfeito, os calangos
a tomar sol no muro, sem trair o silêncio, sentindo o dia, para
conhecer o mundo, para saber que estou vivo.
Se não se têm esses olhos de infantil verdade, todas as cousas nos
enganam, tornam-se as palavras sem carne com que construímos a
árida abstração que é o curral dos adultos.
Depois dos quinze anos, quase nada aprendemos: a dar laço em
Gravatas, por exemplo.

Quando falamos da Língua Portuguesa, apetece falar a fala de quem fala 
bem a língua.

É por isso que falo aqui de Alberto da Costa e Silva.
Nesta cerimônia de entrega do Prêmio Camões, na sua 26.a edição, prêmio 

que, ao juntar Brasil e Portugal, faz dele o maior prémio da Língua Portugue-
sa, nesta cerimônia saúdo os jurados que escolheram Alberto da Costa e Silva 
para o distinguir com este reconhecimento maior. Saúdo a Biblioteca Nacio-
nal do Rio de Janeiro e o seu diretor, Renato Leça, saúdo a Direção-Geral do 
Livro, Arquivos e Bibliotecas de Portugal e o seu diretor, José Manuel Cortês, 
saúdo os oradores convidados, os familiares e amigos do homenageado, saúdo 
todos os presentes. Saúdo a Senhora Ministra da Cultura do Brasil, Marta 
Suplicy, que hoje, por razões de ordem pessoal, não pôde aqui estar.

Como responsável do Governo de Portugal pelas políticas culturais, eu 
faço hoje e aqui questão de prestar homenagem a Alberto Costa e Silva e ao 
Prêmio Luís de Camões.
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E peço a vossa licença para terminar com mais um texto de Alberto da 
Costa e Silva, chamado Portugal, da sua coletânea de 2005 “Das mãos do 
oleiro”. Diz ele assim:

 Minha gente é de Viçosa, Sobral e Granja, no Ceará. E de Oeiras e Amarante, no Piauí. 
Cresci entre outros nomes: Faro, Óbidos, Chaves, Viseu e Santarém, Soure e Crato, Berlengas 
e Marvão, terras dali de perto e da Amazônia, onde viveu meu avô. Por isso, volto sempre a 
Portugal como ao melhor de mim mesmo: tudo o que se liga a esses nomes e a outras palavras 
que fui reencontrando em Lisboa, palavras de minha meninice, onde havia apenas a lembrança 
de uns vagos bisavós portugueses, mas muitos jeitos de falar, na clara e precisa maneira do sertão, 
que viajaram como os imigrantes e ficaram incontaminados pelo tempo e a distância. 

Isto quis, desde que me senti firme em terra, em 1960, no cais, em Lisboa: pisar nos sítios de 
onde herdei aqueles nomes, ir cantando para dentro os outros, Lourinhã, Cadaval, Cartaxo, pala-
vras com as suas árvores, Aljustrel, Aljezur e Monchique, casas brancas, Ponte da Barca, Valpaços, 
Vimioso, muros, lavouras e homens, Fafe, Pinhel, Covilhã, mulheres no movimento do trabalho, 
prontas para o sorriso e a ajuda, Faro, Guarda, Idanha-a-Nova, tudo entranhando em mim, 
numa espécie de memória que se herda como o sangue, com o dar nome ao mundo e está em tudo 
aquilo em que só nós, prisioneiros deste modo de falar – o português –, encontramos claridade.

 Somos feitos de matéria frágil e o essencial de nós repartimos nas palavras que trocamos. 
Só nós que as usamos desde sempre, no convívio com a vida, podemos compreender da mesma 
forma o assombro de um ar ensolarado. E se, diante do mar, em Cascais ou Sines, não me 
lembrei de um termo português, mas de nomes de bugre – Parnaíba, Iracema, Mucuripe, 
Camocim – e das enormes extensões onde tudo, dunas, céu e mar, é branco ou impregnado de 
brancura, foi ainda no vocabulário da saudade que se somou onda a onda e se reencontraram 
as praias separadas pelos anos e pelas águas.

 Não se dirá que em Portugal amo o Nordeste, mas, sim, a unidade de formas que se sobrepõe 
à diferença das paisagens e se entrega nestes sons com que identificam as coisas, os seres e as cidades.

 Sei que somos de sangue marinheiro e aprendemos depressa, onde quer que estejamos, os 
nomes dos passarinhos. Mas ninguém pode sentar-se, feliz e livre, à mesa, para falar numa 
língua estrangeira. Só se trocam de verdade as almas, quando se entra, simples e povo, na casa 
do outro, a sentir que as incontáveis léguas não nos levam ao exílio.

Brasília, 1970
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Alberto da Costa e Silva: 
o guardador do tempo

Renato Lessa

“Um bom memorialista guarda o tempo; não o perde.” As-
sim Alberto Vasconcellos da Costa e Silva, nascido em 

12 de maio de 1931 em São Paulo, resumiu um de seus principais 
ofícios, ao tomar posse da Cadeira 9, na Academia Brasileira de Le-
tras, em novembro de 2000. O destaque da frase dá bem a medida em 
que o tema do tempo atravessa a obra desse intelectual invulgar: o tempo 
das memórias, o tempo da história, o tempo da palavra poética. Ninguém 
como Alberto da Costa e Silva encerra em sua escritura a perspectiva 
do tempo, em sua dupla e tensa materialidade: a duração e o efêmero.

Difícil orientar-se na polimatía do personagem: poeta, ensaís-
ta, africanista, memorialista, diplomata, historiador. Engano supor 
que, em cada uma das prumadas se encontrará um homônimo, ain-
da que sob o disfarce de um mesmo nome: Alberto da Costa e Silva. 
A unidade do personagem que guarda o tempo ilumina todas as suas face-
tas: é mesmo a perspectiva do tempo – do tempo retido, do tempo 
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refletido, do tempo desejado e projetado, do tempo perdido – que atravessa a 
variedade dos estilos e dos registros.

Na persona do memorialista, brindou-nos com Espelho de príncipe, de 1994, 
Invenção do desenho, de 2007, e O pai do menino, de 2008. Como poeta, dez li-
vros, entre os quais Ao lado de Vera, de 1997, e Poemas Reunidos, agraciado com o 
Prêmio Jabuti, em 2000. A obra histórica é tanto copiosa quanto inovadora: 
A enxada e a lança: a África antes dos portugueses, de 1992; As relações entre o Brasil e a 
África Negra, de 1822 à 1.a Guerra Mundial, de 1996;  A manilha e o Libambo: a África 
e a escravidão, de 1500 a 1700, de 2002, Prêmio Sérgio Buarque de Hollanda, 
da Biblioteca Nacional, e Prêmio Jabuti, em 2003; Um rio chamado Atlântico. A 
África no Brasil e o Brasil na África, de 2003;  Francisco Félix de Souza, mercador de 
escravos, de 2004; Das mãos do oleiro, de 2005; Imagens da África, de 2012.

Há que incluir, ainda, as artes do ensaísta – presentes em, entre outros, 
O vício da África e outros vícios, de 1989; O pardal na janela, de 2002 e O quadrado 
amarelo, de 2009 – e a invulgar combinação entre biografia, ensaio e crítica 
literária fina, em Castro Alves: um poeta sempre jovem, de 2006. Antologias, obras 
coletivas, literatura infantojuvenil: nada parece ter ficado intocado pelas artes 
desse guardador do tempo.

A centralidade do tema do tempo, com indisfarçáveis implicações meta-
físicas, ganha em Alberto da Costa e Silva a dimensão de uma chave para o 
autoconhecimento dos brasileiros. É o que releva de uma inspirada passagem 
de O Brasil, o Atlântico e a África no século XIX, artigo publicado em 1989:

“O Brasil é um país extraordinariamente africanizado. E só a quem não 
conhece a África pode escapar o quanto há de africano nos gestos, nas ma-
neiras de ser e de viver e no sentimento estético do brasileiro. (...) Afinal, sem 
a escravidão o Brasil não existiria como hoje é, não teria sequer ocupado os 
imensos espaços que os portugueses lhe desenharam. Com ou sem remorsos, 
a escravidão é o processo mais longo e mais importante de nossa história.”

O tempo, em Alberto da Costa e Silva, é, em um mesmo movimento, a 
medida da nossa inteligibilidade e de nossas perplexidades.
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A Poesia de Alberto 
da Costa e Silva

Antonio Carlos  Secchin

Em 2012, recebi o honroso convite de prefaciar as Poesias com-
pletas de Alberto da Costa e Silva. Hoje, nesta cerimônia em 

que lhe é conferido o Prêmio Camões, reapresento, com algumas 
alterações, o texto que então escrevi. Intitulava-o “O Rio que Flui 
no Mar A(l)Berto”, aproveitando verso de sua autoria – “sentir o 
rio que flui no mar aberto” – incrustado na prosa memorialística 
de Espelho do príncipe.

Sucedem-se edições e reedições das múltiplas facetas da obra de 
Alberto da Costa e Silva: o memorialista, o historiador, o ensaísta, 
o editor, o antologista. Tantas e tão qualificadas publicações talvez 
tenham deixado num injusto segundo plano uma das vertentes mais 
luminosas do escritor. É hora de redescobrirmos sua poesia.

Não mais do que 104 textos perfazem o corpus poético de Costa e 
Silva. Segmentado pelo próprio autor num escalonamento de décadas 
– a dos poemas dos vinte até a dos setenta anos –, patenteia-se, desde 
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Discurso proferido na solenidade de entrega do Prêmio Camões de 2014, realizada no 
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logo, o extremo grau de condensação e seletividade com que ele desejou timbrar 
sua produção. Agregou apenas três criações inéditas à coletânea que lançara há 11 
anos. Tampouco retocou o que escrevera. A rigor, o poeta já estava inteiro, aos 22 
anos, na estreia de O parque e outros poemas (1953), e desde então vem mantendo 
inquebrantável fidelidade ao grande lírico que àquela época se revelou. 

Sim. Porque, em sua discrição, numa poesia voluntariamente tramada na de-
licadeza de um “tom menor”, Alberto, que não desejou senão ser o “cantor da 
relva mínima e dos bois”, atravessou todas as correntes estéticas majoritárias  
(e eventualmente autoritárias) da segunda metade do século XX, preservando 
uma desassombrada individualidade. Expressou-se à vontade tanto no versili-
brismo quanto no verso regular. Exercitou formas fixas ou livres – arriscando, 
inclusive, uma incursão à seara concretista. Escreveu poemas curtos, outros lon-
guíssimos. Manteve-se avesso à rima (salvo esporádicas utilizações da toante). 

 Nenhuma prática poética era estranha ao rapaz de grande talento e cultu-
ra. Compulsivo leitor, conhecendo quase tudo, pôde apegar-se a quase nada, 
a não ser a seu íntimo compromisso para com temas e valores desde o início 
estabelecidos como fundamentos de sua criação: a infância, o amor, o estoico 
lamento pela dissipação da matéria.

Um decassílabo camoniano – “A grande dor das cousas que passaram” – 
poderia servir de mote a boa parte da lírica de Costa e Silva. Afirma nosso 
poeta: “Choras/ como a infância ofendida, com as mãos de antigamente/ 
a sustentar o corpo que se desmorona.” Todavia, conforme veremos, há de 
haver, em meio a escombros, algum resquício de tácita esperança – seja no 
passado feliz, Ao lado de Vera, seja no futuro, ao lado de filhos e netos. 

Ao agrupar os poemas pela faixa temporal de suas respectivas composi-
ções, Alberto dissolve a nomeação particular de cada um dos livros, como 
se, no fundo, eles compusessem o continuum de um mesmo e intérmino texto. 
Acompanhemos, de modo sucinto, suas peculiaridades, recompondo as fontes 
bibliográficas elididas pelo autor.

Integram o período dos “vinte anos” as obras O parque e outros poemas (com 
textos de 1950-1952, numa tiragem de escassos 70 exemplares) e O tece-
lão (1953-1959, publicado em 1962). “Aparição”, peça do primeiro livro, 
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ressurge agora nomeada como “Aparição em Forta-
leza”. Do segundo livro, “Cruz das Almas, Sobral” 
foi suprimido, para transformar-se em capítulo das 
memórias de Espelho do príncipe (1994).

A década dos “trinta anos” engloba todos os tex-
tos oriundos de Alberto da Costa e Silva carda, fia, doba e 
tece (de 1962, em tiragem de 250 exemplares), de Livro 
de linhagem (1966, tiragem de 500), além de quatro 
poemas de As linhas da mão (1978): “Passeio ao cre-
púsculo”, “Vou de mim...”, “Alto me sonho...” e “Uma tarde em Caracas”. 

Os demais títulos dessa obra de 1978 encontram-se na série dos “quarenta 
anos”, juntamente com a coletânea A roupa no estendal, o muro, os pombos (de 1981, 
tiragem de 500 exemplares, produções de 1978 a 1980), à exceção de “Soneto a 
Vermeer”, “Elegia de Lagos” e “O café na copa”, alocados no decênio seguinte.

Os “cinquenta anos” incluem também Consoada (tiragem de 500, poemas 
de 1982 a 1993, ano da publicação), desfalcada de quatro textos que se alo-
jam na década subsequente: “5 de setembro”, “Poema de aniversário”, “A 
mão no berço” e “Num retrato, para João Marcelo”.

O decênio dos “sessenta anos” comporta ainda Ao lado de Vera (1997) e apenas um 
título inédito: “Testamento”, estrategicamente disposto no fecho do conjunto. Por 
fim, a década dos “setenta anos” incorpora três novos poemas. A notar que, do mon-
tante de oito livros avulsos publicados, nada menos do que cinco o foram em edições 
de tiragem restrita, excluídas do comércio, quatro delas vindo a lume no exterior.

Esse levantamento pôs em evidência a meticulosidade com que Alberto 
distribuiu o conjunto de textos, operando os necessários deslocamentos, de 
livro a outro, para respeitar zelosamente o critério das datas de composição. 
Tal observância ao fluxo cronológico remete a uma imagem-chave que encor-
pa o tecido poético de sua obra: a linha. 

Se, no soneto “A um poeta”, Olavo Bilac incita: “Trabalha, e teima, e lima, 
e sofre, e sua”, Costa e Silva, por seu turno, carda, fia, doba e tece. Gesto fabril, 
prazer tátil de sentir nos dedos a massa do mundo e o corpo do poema, con-
forme já se entrevia no título O tecelão, de 1962. 
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É notável como, a pouco e pouco, o escritor costura as pontas de sua história, 
conduzindo a cinza do pretérito – nas pungentes evocações de pais e avós – até 
ao rastilho luminoso que eclode na figura dos netos, nos quais percebe “a infân-
cia no colo da beleza”, pois “o que é menino/ não chega a velho jamais”. Filho 
do vate simbolista Da Costa e Silva, Alberto herdou ao mesmo tempo uma vo-
cação e um destino: como anotei em outro ensaio, herança não se reduz apenas 
ao espólio que recebemos; consiste também naquilo de que não conseguimos 
escapar. Alberto não foge ao desígnio de ser, em duplo sentido, o fiador desse 
trânsito entre temporalidades diversas; falando do pai, reporta: “nem sei se sou 
eu ou se és tu o menino/ nesta foto apagada”. 

O embate entre o que se esvai e o que perdura é tópico obsessivamente ree-
laborado pelo poeta, cuja produção inicial privilegiava uma imaginação etérea 
e líquida, consoante se observa em “Flumen, fluminis”: o desalento da “nudez/ 
pura da morte”, “daquilo que foi apenas o fugidio e precário pó”. 

“As águas correm, e, contudo, permanecem” – mas onde? Para que não 
se percam em mar aberto, importa recolhê-las ao barco da memória. Faz-se 
necessária uma operação que traga à tona as imagens dos entes afogados pelo 
tempo: fisgados na linha do verso, içados à superfície do poema.

Não por acaso, uma das mais densas criações de Costa e Silva intitula-se 
Livro de linhagem: em paralelo ao sentido de “descendência” ou “genealogia”, a 
palavra “linhagem” contempla a acepção de “tecido”, matéria ideal para um 
autor que ata, alinha e estampa os mortos e os vivos num mesmo e comovido 
bordado poético.

Sem rebuscamentos lexicais e sem tortuosidades sintáticas, a obra de Alberto 
da Costa e Silva incorpora tanto a limpidez dos riachos da infância quanto a 
turvação e o sobressalto das águas da madureza, conforme atestam poemas da 
mais fina tessitura, como “Soneto de Natal”, “As cousas simples”, “Alto me 
sonho...”, “O menino a cavalo”, “Ao lado de Vera” e “Testamento”. 

 Mergulhemos, pois, na despojada meditação de um escritor que, aos 80 
anos, reabre as comportas da poesia com a delicadeza e a precisão de quem 
soube fabricar as pontes e os sonhos de sua linhagem, que também é a nossa, 
humana.
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Palavras de agradecimento 
pelo Prêmio Camões

Alberto da Costa e  S ilva

Sou muito grato aos que resolveram outorgar-me este prêmio e 
aos que não lhes contestaram a decisão. Embora convicto da 

injustiça dos prêmios, recebo-o com a alegria de um grande abraço. 
Foi uma época difícil a que me deram para viver, pois o meu século 
foi o das utopias que se revelaram pesadelos, das esperanças traídas 
e das vocações de santidade que se esgarçaram. Mas, se o menino 
que fui na segunda metade dos anos 30 e na primeira dos 40 sofreu 
uma dura forma de orfandade, acolheu também na alma o deslum-
bramento do mundo. E nas suas sucessivas idades, da adolescência à 
velhice, continuou a receber os dons do amor e da beleza – as visita-
ções da poesia –, apesar dos desacertos que se eriçavam ao seu redor.

Poeta quis ser, e, agora, consolam-me, dizendo-me que fui poeta 
e – quem sabe? – sou. Cedo voltei-me para a história, apaixonei-
-me pelo passado da África, e a ele dediquei as horas quase sempre 
cansadas que me sobravam de um ofício de diplomata que sempre 
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me cobrou total devotamento e a que me dei com interesse e gosto. Pagou-me 
bem o Itamaraty: mandou-me para longes terras, ensinou-me a tentar com-
preender o diferente, a apertar sem receio a mão do outro e a tratar o escoar 
do tempo como matéria de trabalho.

Este prêmio leva o nome de um enorme poeta que viajou pelos litorais afri-
canos e sobre eles escreveu. Que viveu intensamente a aventura de seu tempo 
e, à sua maneira, foi também um historiador, ao fazer o bom matrimônio da 
memória com a imaginação. Pensei nele com insistência e inveja muitas vezes, 
quando escrevia sobre a África Índica e sentia conflitarem em mim o fato, o 
romance e o mito. Socorria-me pensar que, se é indispensável, para compreen-
der o reinado de D. Pedro I, o oitavo soberano de Portugal, percorrer os do-
cumentos e os testemunhos que o mostram como um notável administrador, 
será sempre com os versos com que Camões desenrolou o enredo de seu amor 
por Inês de Castro, que o recordaremos. Nesses versos, a poesia fez-se história 
e a história se voltou em poesia.

Esse matrimônio torna-se indissolúvel naquelas evocações com que se cons-
troem as autobiografias e os livros de memórias. Talvez os escrevamos não só 
para justificar a existência e testemunhar sobre a época em que nos coube viver, 
mas também, ou sobretudo, para que não se percam as imagens que um dia 
vimos e não mais se repetirão, como aquela de um vendedor de flores a passar 
pela rua com seu burrico todo enfeitado com a mercadoria que levava. Estas e 
outras flores, estes e outros burricos de minha infância talvez expliquem porque, 
tendo sido um menino triste e ensimesmado, cresci para ser feliz.

E é este homem feliz quem se inclina para a vida e lhe diz: muito obrigado. 
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E n s a i o

Três encontros não marcados 
com a Universidade de Coimbra

José  Murilo de  Carvalho

Parafraseando conhecido poema de Carlos Drummond de An-
drade, e mantendo sua gramática, posso dizer que no meio 

de meu caminho intelectual tinha uma Universidade. A pedra de 
Drummond não tinha nome, a Universidade chama-se Coimbra. 
Sem que o buscasse, previsse ou suspeitasse, Coimbra, pela obra e 
ação de seus ex-alunos, por três vezes se interpôs em minhas pesqui-
sas sobre o Brasil do Oitocentos. Foram encontros não marcados, 
à diferença daquele do romance de Fernando Sabino. Eles se me 
impuseram no caminhar das pesquisas, quando me dei conta de 
que o entendimento dos temas brasileiros daquele século exigia o 
reconhecimento da importância de Coimbra, sobretudo em sua fase 
reformada. A Universidade estava no meio do caminho e não podia 
ser contornada.

Conferência realizada na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra em 29 de janeiro  
de 2015, por ocasião da outorga ao autor do título de Doutor Honoris Causa.

Ocupante 
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na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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Ontem, pela quarta vez, nossos caminhos se cruzaram, desta vez não 
mais em encontro inesperado, mas por ela marcado, em decorrência de pro-
posta desta Faculdade de Letras, de me conceder a suprema honraria univer-
sitária do doutorado Honoris Causa. O recurso a meu alcance para agradecer 
tão subida honra foi prestar, por meu lado, uma homenagem, posto que 
modesta, à Universidade, relatando os encontros anteriores e a importância 
que tiveram para meus estudos. Faço-o à moda de relato, com sóbrio re-
curso à parafernália da historiografia, de modo a conciliar a linguagem dos 
distintos campos de conhecimento aqui cultivados. Letras e História, em 
particular, sempre me pareceram territórios vizinhos, a despeito da onda 
positivista que hoje assola o campo historiográfico em meu país. Creio mes-
mo que algumas obras de ficção como, por exemplo, Esaú e Jacó, de Machado 
de Assis, e Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, contribuem tanto para 
o entendimento do Brasil quanto a História Geral do Brasil, de Varnhagen, ou 
Coronelismo, enxada e voto, de Victor Nunes Leal. Houve mesmo momentos em 
minhas pesquisas históricas em que o avanço do entendimento me pareceu 
exigir mudança para narrativa ficcional, só a ela não recorrendo por simples 
incompetência.

 Ȅ Coimbra e a construção do Brasil oitocentista
 O primeiro encontro deu-se na década de 1970, quando da preparação de 

minha tese de doutoramento a ser defendida na Universidade de Stanford. A 
tese versava sobre a política brasileira do século XIX.1 A diferença entre o des-
tino da colônia portuguesa da América e o da colônia espanhola era por muitos 
explicada como consequência do deslocamento da Corte portuguesa para o Rio 
de Janeiro em 1808, causador da chamada inversão colonial. A presença do foco 

1 Elite and state-building in Imperial Brazil, tese de doutoramento, Stanford University, 1975. Publicada 
inicialmente em dois volumes, A construção da ordem: a elite política imperial (1980) e Teatro de sombras: a política 
imperial (1988), passou a compor um só volume a partir de 1996. A última edição, a sexta, é de 2011 e 
saiu pela Editora Civilização Brasileira. 
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de legitimidade política na imensa e desarticulada colônia teria implantado nela 
extraordinária força centrípeta que teria, por sua vez, impedido a fragmentação 
de que não escapou a América Hispânica. O argumento é sólido. No entanto, 
o retorno do rei a Portugal, em 1821, eliminou a força centrípeta. Por uma 
década, a presença de d. Pedro I substituiu a figura real. Mas, em 1831, após 
a abdicação do Imperador, a integridade do país passou a depender da frágil 
legitimidade encarnada em uma criança de cinco anos. Seguiu-se uma década 
em que o Brasil passou por tumultos semelhantes aos que assolaram a colônia 
espanhola após a abdicação forçada de Carlos IV e Fernando VII. Três provín-
cias separaram-se, outra já tentara a separação em 1824. O imenso território da 
ex-colônia pareceu fragmentar-se em quatro ou cinco países, hipótese explicita-
mente admitida por Frei Caneca. No entanto, o Brasil sobreviveu. 

A explicação da unidade pela presença da corte joanina, e mesmo da de 
Pedro I, era, portanto, insuficiente e exigia complemento. Trabalhando dentro 
da perspectiva mais ampla da relação entre elites políticas e construção do 
Estado, decidi estudar as pessoas que governaram o país. 

Para efeitos práticos, defini elite política como o conjunto de pessoas que  
ocuparam cargos de ministros, conselheiros de Estado, senadores, presidentes 
de província, deputados gerais. Levantei a origem social e geográfica desses 
indiví duos, seu percurso político e administrativo, sua educação formal. A 
maior revelação da pesquisa foi a existência de um traço comum no grupo: 
a educação superior. A elite política brasileira oitocentista formava uma ilha 
de letrados em um mar de analfabetos. Compunha pequeno grupo de umas 
500 pessoas com formação universitária num país em que mais de 80% dos 
habitantes não sabiam ler e escrever e em que, segundo o censo de 1872, o 
número de pessoas com curso superior girava em torno de 8 mil numa popu-
lação total de cerca de 10 milhões. Durante todo o período imperial, de 1822 
a 1889, 91% dos 219 ministros tinham educação superior. Para os senadores 
que não foram ministros, a porcentagem foi de 76%. Os conselheiros de Es-
tado tinham o mais alto nível de escolaridade: dos 72 nomeados entre 1840 
e 1889, apenas dois não eram bacharéis. 
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Não só se tratava de uma elite de bacharéis, mas também de bacharéis for-
mados, em sua quase totalidade, na Universidade de Coimbra. Durante o Pri-
meiro Reinado (1822-1831), havia ainda número significativo de militares, 
na maioria provenientes do Colégio dos Nobres, criado por Pombal em 1761, 
e da Real Academia de Marinha. Para ser mais preciso, eram coimbrões 71% 
dos ministros de Estado do Primeiro Reinado (1822-1831); 67% dos da 
Regência (1831-1840); 45% dos que atuaram nos primeiros 13 anos do Se-
gundo Reinado, até 1853, quando a unidade do país e o sistema monárquico 
constitucional de governo podiam ser dados como consolidados. No último 
período mencionado acima, outros 45% dos ministros provinham das duas 
Faculdades de Direito brasileiras criadas em 1827, à imagem e semelhança 
da Faculdade de Leis de Coimbra. A partir da década de 1850, os coimbrões 
desaparecem do quadro ministerial. Entre os senadores, sua sobrevivência foi 
mais longa: entre 1853 e 1871, eles ainda eram 9% do total. 

O predomínio da formação em Coimbra era consequência da política por-
tuguesa de não permitir a construção de universidades na colônia americana. 
No cálculo recente de Manuel Augusto Rodrigues, 3.012 brasileiros passa-
ram por Coimbra entre os séculos XVI e XIX.2 Francisco Morais contou 
1.242 aqui formados entre 1772 e 1872, provenientes de todas as províncias, 
com predominância do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pernambu-
co.3 Não conheço estudo sobre a presença de brasileiros na Universidade de 
Évora, fundada em 1559 e controlada pelos jesuítas até seu fechamento por 
Pombal em 1759. 

Para efeito de comparação, busquei dados educacionais para a América 
espanhola. O contraste não poderia ser maior. A política colonial espanhola 
destoou radicalmente da de Portugal. Pouco mais de meio século se passara 
desde a chegada de Colombo, quando, em 1551, já eram criadas universidades 

2 Os dados são de Manuel Augusto Rodrigues, A Universidade de Coimbra. Figuras e factos de sua história. Porto: 
Campo das Letras Editores, 2007, p. 855.
3 Francisco Morais, “Estudantes brasileiros na Universidade de Coimbra (1772-1872)”, Anais da Biblio-
teca Nacional do Rio de Janeiro, LXII (1940), pp. 137-335. 
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no México e no Peru. Cálculos de John Tate 
Lanning indicam que ao final do período co-
lonial havia 23 universidades na colônia, divi-
didas entre reais e confessionais, as primeiras 
baseadas no modelo de Salamanca, as últimas 
no de Alcalá.4 As confessionais eram controla-
das por jesuítas, dominicanos, agostinianos e 
franciscanos. Seu ensino era, como seria de esperar, centrado nas disciplinas 
eclesiásticas, em contraste com o predomínio do Direito nas universidades 
reais. As 23 universidades distribuíam-se pelos quatro vice-reinados, pelas 
capitanias gerais e audiências. Segundo o mesmo autor, ao final do período 
colonial, cerca de 150 mil alunos teriam sido formados nessas universidades, 
quase 40 mil apenas na Universidade do México, quer dizer, 50 vezes mais 
bacharéis do que os da colônia portuguesa. 

Não cabe aqui discutir as razões da diferença. Menciono uma delas, que 
seria a postura mais federativa dos Habsburgos em relação à dos Braganças. A 
Casa de Habsburgo governou o Império espanhol de 1516 a 1700, presidin-
do à grande expansão da colônia americana.5 Poderíamos também acrescentar 
a demografia. A Espanha dispunha de recursos humanos e financeiros para 
manter a colônia, tendo que se preocupar menos com os possíveis efeitos de 
uma política educacional mais liberal.

Seja como for, as consequências políticas da diferença foram claras. Na parte 
espanhola, logo que se deu a abdicação dos dois reis, teve início o processo de 
fragmentação. Perdido o centro de legitimidade, entraram em ação as elites lo-
cais. Não disponho de dados quantitativos sobre a formação dessas elites, mas é 

4 Ver John Tate Lanning, Academic Culture in the Spanish Colonies. Folcroft: The Folcroft Press, 1969, pp. 3-33. 
Para outros cálculos, ver Ajo y Sáinz de Zuniga, Histórica de las Universidades Hispánicas, cit. em Diana Soto 
Arango, “La enseñanza illustrada en las universidades de América colonial. Estudio historiográfico”. 
Em La Ilustración en América Colonial, Madrid: Ediciones Doce Calles, [1995], p. 92. 
5 É a tese de Hans-Albert Steger expressa em As universidades no desenvolvimento Social da América Latina. Rio 
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1970, p. 100.
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seguro supor que grande parte delas tivesse educação superior, como no caso da 
colônia portuguesa, e com mais razão ainda, por ter sido lá muito mais difundi-
do esse nível de ensino. No entanto, dois fatores militavam contra a homogenei-
dade dessas elites: a dispersão geográfica das universidades e os modelos de en-
sino. Não houve concentração de alunos de toda a colônia em um mesmo lugar. 
Dificilmente um estudante de Lima ou de Córdoba iria estudar na Universidade 
do México ou da Nicarágua, e vice-versa. Além disso, as universidades variavam 
entre públicas e confessionais, o ensino não era o mesmo. A consequência foi 
que não se formou uma elite “nacional”, mas várias elites locais dispersas pelo 
vasto território. Eliminada a fonte de legitimidade do poder, cada vice-reinado, 
cada capitania geral, cada audiência, às vezes cada cabildo, possuía lideranças 
intelectuais capacitadas para formular e implementar distintas soluções para a 
organização política de seu território, e elas assim o fizeram. 

Na parte lusa, além da presença da corte, o grosso da elite política que a circun-
dava, e que, em 1831, assumiu as rédeas do poder, tinha a mesma formação obtida 
no mesmo lugar e na mesma instituição. Essas pessoas se tinham conhecido em 
Coimbra, frequentado as mesmas aulas, passado pelos mesmos rituais acadêmicos. 
Aqui, um paraense encontrava um gaúcho; um mineiro, um pernambucano; um 
baiano, um paulista, e formou-se mesmo uma associação de brasileiros chamada a 
Jardineira. Foi daqui que eles começaram a ver suas capitanias gerais e suas cidades 
natais como parte de um todo a que passaram a se referir como Brasil. Isto é, antes 
de haver uma nação brasileira, já havia o esboço de uma elite política nacional. 
Formavam-se mesmo panelinhas acadêmicas compostas de estudantes de várias 
partes da colônia. De volta ao Brasil, essas pessoas se protegiam mutuamente, 
como foi o caso do futuro marquês de Paraná, um mineiro, e do futuro visconde 
do Uruguai, nascido na França de família paraense. Houve casos em que colegas 
de turma de Coimbra ocuparam cargos no mesmo Ministério.

As possíveis consequências políticas da formação universitária não esca-
param ao Conselho Ultramarino. Petição da Capitania de Minas Gerais de 
1768 reivindicava a criação de uma Escola de Medicina. O Conselho negou 
o pedido, argumentando que “um dos mais fortes vínculos que sustentava a 
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dependência das colônias era a necessidade de vir estudar a Portugal”. Aten-
dido o pedido, continuou o Conselho, seguir-se-ia a solicitação de uma aula 
de jurisprudência, e assim por diante, até o corte do vínculo de dependên-
cia.6 Esta política restritiva, vista do ponto de vista da colônia, poderia ser 
vista como obscurantista; vista pela perspectiva da metrópole, fazia sentido 
político. Olhada retrospectivamente, fica claro que ela favoreceu, posto que 
involuntariamente, a unidade do futuro país saído da colônia, embora com o 
custo da concentração da educação em pequeno grupo. 

Além da coincidência de local, a formação em Coimbra também foi impor-
tante pelo conteúdo do ensino. A Reforma de 1772 criou as Faculdades de 
Filosofia e Matemática, cujo impacto será discutido mais adiante. Mas conti-
nuaram a predominar as faculdades tradicionais de Cânones e Leis, sobretudo a 
última. Nesse campo, a reforma pombalina só fez aumentar o caráter prático da 
formação dos alunos, alterando o conteúdo das matérias para fugir ao velho mé-
todo exegético aplicado às leis romanas e canônicas, ressaltando a historicidade 
do Direito e a necessidade de seu aggiornamento, e enfatizando o estudo da legisla-
ção pátria e de sua história.7 Tais reformas buscavam fortalecer a capacidade dos 
juristas, sobretudo magistrados, como construtores, operadores e justificadores 
do poder estatal. Foi isso que fizeram seus ex-alunos no Brasil. 

O predomínio da formação jurídica fica evidente na composição educacional 
dos ministros. No Primeiro Reinado (1822-1831), 51% deles eram formados 
em Leis; no período regencial (1831-1840), 57%. A predominância de juristas 
só fez crescer com a entrada dos ex-alunos das faculdades de Direito brasileiras. 
No período final do Império (1871-1889), eles representavam 86% dos mi-
nistros. Com exceção do Primeiro Reinado, magistrados dominaram os cargos 
ministeriais até 1853. Na década de 1840, eles ainda eram 48% dos ministros 
e 43% dos senadores. Em 1850, eram 39% dos deputados gerais. 

6 Em José Murilo de Carvalho, A construção, pp. 69-70.
7 Baseio-me aqui na análise de Mário Júlio de Almeida Costa e Rui de Figueiredo Marcos, “Reforma 
pombalina dos estudos jurídicos”, em Ana Cristina Araújo, coord., O Marquês de Pombal e a Universidade, 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 2000, pp. 97-125. 
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Foram esses magistrados-políticos que sustentaram, sobretudo nos turbulen-
tos anos regenciais, a ideia de manutenção da unidade da antiga colônia. Raros 
deles participaram das muitas revoltas da primeira metade do século. Foram 
eles também os responsáveis pela organização político-jurídica do país. Foram 
eles os formuladores das grandes leis, a Constituição de 1824, dois anos depois 
adotada em Portugal, o Código Criminal de 1830, o Código de Processo Cri-
minal de 1832, o Ato Adicional de 1834 e sua interpretação em 1841, o Códi-
go Comercial de 1850. Foram eles que insistiram na necessidade de se criar um 
governo das leis, por mais difícil que fosse implementá-las nas condições sociais 
do país vigentes. Foram eles, enfim, os principais responsáveis pela especifici-
dade política do Brasil na América Ibérica do século XIX, uma especificidade 
marcada pelo sistema de governo monárquico-constitucional e representativo, 
pela ausência de pronunciamentos e golpes de estado, por eleições regulares. 

Efeito colateral do impacto legalista e unificador dos juristas coimbrões foi 
a natureza conservadora do Estado que ajudaram a criar. Coimbra não se dis-
tinguia pelo liberalismo político. Como disse, em 1826, o deputado mineiro 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, magistrado coimbrão, ao se discutir na Câ-
mara a criação das escolas de Direito brasileiras: “O direito de resistência, este 
baluarte da liberdade, era inteiramente proscrito [em Coimbra], e desgraçado 
de quem dele se lembrasse!” O conservadorismo político dos professores de 
Coimbra na conjuntura do vintismo foi demonstrado por Luís Reis Torgal no 
estudo que fez da imprensa estudantil coimbrã.8

 Ȅ Coimbra e a origem da ciência brasileira: a escola 
de Minas de Ouro Preto

O segundo encontro deu-se pouco depois do término da tese doutoral. Em 
1975, fui convidado a escrever a história da Escola de Minas de Ouro Preto, 

8 Ver Luís Reis Torgal, “A imprensa estudantil de Coimbra e o radicalismo liberal vintista”. Em O 
liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX , organizado por Miriam Halpern Pereira, 
Maria de Fátima Sá e Melo Ferreira e João B. Serra, Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982, pp. 241-256.
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criada por d. Pedro II em 1876, na então capital da província de Minas Gerais. 
A escrita dessa história, que era também a da história das origens da Geologia, 
da Mineralogia e da Metalurgia no Brasil, levou-me de volta a Coimbra, desta 
vez em busca dos ex-alunos das Faculdades de Filosofia e Matemática.9 O nome 
Filosofia soa hoje enganador. De fato, às cadeiras tradicionais de Filosofia, Ló-
gica, Metafísica e Moral, concentradas no primeiro ano, a Reforma Pombalina 
acrescentara as de Histórica Natural, Física e Química, a que se dedicavam os 
outros três anos. A História Natural abrigava cursos de Botânica, Zoologia e 
Mineralogia. No afã de aproximar ensino e prática da ciência em Coimbra aos 
de outras universidades europeias, Pombal e d. Francisco de Lemos foram além 
da mudança curricular. Promoveram ainda a criação de gabinetes de História 
Natural e Física Experimental, um Laboratório de Química e um Jardim Botâ-
nico para cuja direção foram convidados cientistas estrangeiros, entre os quais 
se destacou o naturalista italiano Domingos Vandelli.10 

Cálculos feitos por Maria Odila da Silva Dias indicam que 430 brasileiros 
formaram-se em ciências em Coimbra nos vinte anos seguintes à reforma.11 
Face à queda da produção aurífera de Minas Gerais e diante da incapacidade 
do país em competir com a Inglaterra no campo industrial, Pombal utilizou 
a Universidade para formar um pequeno exército de naturalistas que foi en-
viado para as várias partes do império, sobretudo para a colônia americana. A 
prática, após a queda de Pombal, foi levada adiante por d. Rodrigo de Sousa 
Coutinho, conde de Linhares, até sua morte no Brasil em 1812. A missão des-
ses desbravadores era buscar novos recursos naturais capazes de serem explo-
rados economicamente. Só em Minas Gerais, segundo José Ferreira Carrato, 

9 José Murilo de Carvalho, A Escola de Minas de Ouro Preto: o peso da glória. Belo Horizonte: Editora UFMG, 
2002, 2.ª Ed. revista. Primeira edição, São Paulo: Editora Nacional/Rio de Janeiro: Finep, 1978.
10 Ver A.M. Amorim da Costa, “As ciências naturais na Reforma Pombalina da Universidade. ‘Estudo 
de rapazes, não ostentação de príncipes’”. Em Ana Cristina Araújo, coord., O Marquês e Pombal e a 
Universidade, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2000, pp. 165-190. 
11 Ver Maria Odila da Silva Dias, “Aspectos da Ilustração no Brasil”. Revista do IHGB, n.o 278, 1969, 
pp. 105-170.
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havia, ao final do período colonial, 34 cientistas ocupando cargos públicos.12 
A despeito do retrocesso ocorrido após a morte de d. José e a queda de Pom-
bal, a reforma conseguiu infundir um sopro iluminista na Universidade, cuja 
principal marca foi o apreço pela ciência e a crença em sua importância para 
o que hoje se chamaria de desenvolvimento econômico. A Faculdade de Fi-
losofia foi o principal motor desse movimento sob a liderança de Domingos 
Vandelli, seguida pela de Matemática. 

Os filósofos naturalistas enviados além-mar deviam prestar contas ao gover-
no e remeter a Portugal espécimes dos reinos vegetal, animal e mineral com ob-

servações sobre seu possível uso 
econômico. Seria inviável fazer 
aqui o levantamento dos brasilei-
ros envolvidos nessa empreitada. 
Menciono apenas alguns que se 
destacaram no campo da Mine-
ralogia. A figura paradigmática é 
a de José Bonifácio de Andrada e 

Silva, cuja atuação política na Independência ofuscou sua obra científica. Ba-
charel em Filosofia (1787) e Leis (1788), foi o primeiro lente de Metalurgia 
da Universidade, Intendente-Geral das Minas e Metais do Reino, diretor das 
fundições de ferro de Figueiró dos Vinhos, membro da Real Academia de Ciên-
cias aos 26 anos, autor de vários trabalhos sobre Mineralogia e Química, e 
de um plano para se criar uma Academia Metalúrgica no Brasil. Seu irmão e 
colega de universidade, Martim Francisco, formado em Filosofia e Matemática, 
foi Inspetor das Minas e Matas da Capitania de São Paulo. Manuel Ferreira 
da Câmara Bittencourt, colega de José Bonifácio, também formado em Leis 
e Filosofia, foi Intendente-Geral das Minas de Ouro e Diamantes em Minas 
Gerais, órgão criado por d. Rodrigo em 1803. Com o apoio do conde, foi um 

12 Ver José Ferreira Carrato, Igreja, Iluminismo e escolas mineiras coloniais. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 
1968. A lista dos nomes desses cientistas está nas páginas 240-245. Para lista mais recente dos 
brasileiros coimbrões que se destacaram no Brasil ao final do período colonial, ver Manuel Augusto 
Rodrigues, A Universidade de Coimbra, Vol. I, pp. 855-877. 
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dos primeiros a fundir ferro em Minas Gerais. O produto foi levado em triunfo 
para o Tijuco, em 1815. Em 1823, propôs na Assembleia Constituinte Brasilei-
ra a criação de um Curso Mineralógico, ou Academia Montanística, em Minas 
Gerais. Seu irmão, José de Sá Bittencourt Câmara, formado em Filosofia em 
1787, teve seus planos científicos abortados pela perseguição movida contra os 
inconfidentes mineiros de 1789. José de Sá deixou-nos precioso testemunho do 
impacto da passagem por Coimbra: “Quando deixei a Universidade, abrasado 
de um ardente desejo de ser útil à minha pátria, comprei livros, todos os vasos 
de vidro próprios para o estabelecimento de um laboratório, todos os reagentes 
e máquinas que me eram necessárias para o exercício de meu gênio,[e] fazer a 
escola aos patrícios que dela quisessem utilizar.”13

O naturalista mineiro, José Vieira do Couto, formado em Filosofia em 
1778, e Matemática, foi professor em Coimbra, e escreveu em 1799, a pedi-
do de d. Rodrigo, Memória em que propunha a criação de grandes usinas de 
produção de ferro em Minas Gerais, documento considerado por especialistas 
a base para a política siderúrgica de d. João. O fluminense José Joaquim da 
Cunha Azeredo Coutinho, sobrinho do reformador, formado em Cânones 
e Filosofia, argumentou, em livro de 1804, que as minas de ouro do Brasil 
estavam em franca decadência e propôs a exploração de outros minerais, tarefa 
que exigiria a criação de imediato de escolas de Mineralogia nos principais 
centros mineiros do país.14 

A ideia da instalação de escolas técnicas de montanística culminou em 
1832, quando a Regência criou na capitania de Minas Gerais um Curso de 
Estudos Mineralógicos. Sua concretização, no entanto, foi inviabilizada pela 
ausência de recursos, uma vez que boa parte deles se destinava ao combate aos 
movimentos separatistas do período. Simultaneamente, a avassaladora onda 
verde do café que tomava conta do Vale do Paraíba, orientou a economia 
exportadora do país em outra direção. A exploração mineral e a criação de 

13 José de Sá Bittencourt Câmara, “Memória mineralógica do terreno mineiro da Comarca de Sabará”. 
Revista do Arquivo Público Mineiro, ano II, fasc. 4, out/dez. 1897, pp. 599-609.
14 Ver José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho. Discurso sobre o estado atual das minas do Brasil. Lisboa: 
Imprensa Régia, 1804, p. 33. 
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uma indústria metalúrgica passaram a segundo plano. Somente na década  
de 1870, por insistência do Imperador, é que foi criada, afinal, uma escola de 
Minas na província do mesmo nome. Mas desta vez quem foi convidado para 
dirigir a obra foi um geólogo, químico e mineralogista francês, Henri Gorceix, 
indicado a d. Pedro por um colega do Instituto de França.

 Os cientistas da Faculdade de Filosofia não tiveram o mesmo êxito na pro-
moção do desenvolvimento do país que os juristas da Faculdade de Direito na 
construção do poder. Mas sua herança persistiu no grande número de forjas 
espalhadas pela província de Minas Gerais e nos trabalhos científicos e técnicos 
que deixaram em forma de artigos, livros, memórias, relatos de viagens e mapas. 
Eles deixaram sua marca como os primeiros geólogos, mineralogistas e siderur-
gistas do país. Curiosamente, a insistência de Henri Gorceix na necessidade de 
colocar a ciência e a técnica a serviço do progresso do país pouco se distinguia 
daquela que inspirara o Iluminismo pombalino. Gorceix, pode-se dizer, realizou 
os sonhos de Pombal e de d. Rodrigo no campo da exploração mineral. 

 Ȅ Coimbra e a guerra das retóricas no Brasil 
oitocentista

O terceiro encontro não se deu no campo da política e da ciência, mas no 
da linguagem. Falo sobre ele nesta Faculdade de Letras com certo temor. Ao 
estudar o debate político brasileiro no século XIX, percebi que era marcado 
por fortes traços da retórica escolástica.15 Um desses traços era o uso de for-
mas clássicas de raciocínio, como o silogismo e o sorites. Dou um exemplo. 
Em discurso pronunciado no Senado em 1868, Nabuco de Araújo formulou 
o seguinte sorites: “O Poder Moderador pode chamar a quem quiser para 
organizar ministérios; esta pessoa faz a eleição, porque há de fazê-la; esta 
eleição faz a maioria. Eis aí o sistema representativo do nosso país.” O uso 
do sorites foi proposital. O orador o anunciou assim: “Vede este sorites fatal, 
este sorites que acaba com a existência do sistema representativo.” Tal era a 

15 Desenvolvi essas ideias em “História intelectual no Brasil: a retórica como chave de leitura”. TOPOI, 
Revista de História, UFRJ, 1 (2000), pp. 123-152. 
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força alocada à forma argumentativa que ele atribuía ao sorites a destruição 
do sistema representativo. Sua fala ficou conhecida como o discurso do sori-
tes. Já na República, 31 anos depois, Alberto Sales reformulou o sorites para 
descrever o sistema representativo na República: “O presidente da República 
faz os governadores dos Estados; os governadores fazem as eleições; as elei-
ções fazem o presidente da República.”

Outro traço da retórica escolástica era a abundante citação de autores sacra-
mentados como argumento de autoridade. Minha atenção foi chamada para 
esse ponto quando li em Oliveira Viana, influente sociólogo da primeira me-
tade do século XX, que seu mestre Alberto Torres tivera minguada recepção 
por não ter citado autores estrangeiros. Sem esse recurso, argumentou Viana, 
nenhum autor seria levado a sério no Brasil. Ele próprio citou abundantemente, 
embora fizesse contundente crítica ao pensamento político brasileiro do século 
XIX, sobretudo ao de orientação liberal, por sua tendência ao bacharelismo, 
ao verbalismo, à política silogística (a expressão é dele). Antes dele, em 1905, 
Manoel Bomfim, médico de formação, já escrevera longa catilinária contra o 
estilo livresco. Permitam-me citação um pouco mais longa: “Por toda a parte, 
a verbiagem oca, inútil e vã, a retórica, ora técnica, ora pomposa, a erudição 
míope, o aparato de sabedoria, uma algaravia afetada e ridícula, resumem toda 
a elaboração intelectual. O verbocinante é o sábio. [...] Vem daí essa mania de 
citação, tão generalizada nas elucubrações dos letrados sul-americanos; quem 
mais cita mais sabe.” O trecho termina condenando os retóricos inveterados em 
cujos longos discursos não se via “nem uma ideia original, nem uma só obser-
vação própria”.16 Bomfim gastou sete páginas espinafrando a verbiagem. Mas 
notem que o fez no mesmo estilo que criticava: verboso, repetitivo, florido. Não 
poderia haver melhor confirmação de seu diagnóstico. 

Detectada esta característica nos autores do século XIX, fazia-se necessário 
investigar as raízes do fenômeno. A busca levou-me pela terceira vez a Coimbra, 
agora não a uma de suas faculdades, mas ao Colégio das Artes. É sabido de 
todos que parte importante da reforma pombalina teve a ver com a mudança 

16 Cit. em José Murilo de Carvalho, História intelectual, p. 129.
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pedagógica operada no Colégio das Artes iniciada já em 1759. Dominava no 
Colégio desde 1639 a ratio studiorum dos jesuítas, baseada no aristotelismo e 
no tomismo. As disputationes faziam-se no velho estilo escolástico, recheado de 
silogismos e escorado em citações de autoridades. A justificativa para a reforma 
fora dada pelo oratoriano Luís Antônio Verney em 1746 em seu Verdadeiro método 
de estudar, uma crítica feroz à ratio studiorum. As cartas 5 e 6 do livro foram dedi-
cadas especificamente à Retórica. Nelas, Verney atacou o mau gosto da oratória 
vigente, o excesso de ornamentos estilísticos, a afetação, o abuso dos tropos de 
linguagem. Exemplificando com trechos de sermões e discursos, ridicularizou o 
excesso de citações de frases e de autores, as citações fora de propósito, as repe-
tições inúteis, a exibição fútil de erudição, os títulos estrambóticos e obscuros 
e até mesmo a imperícia na elocução. Em suas próprias palavras: “Estão todos 
persuadidos que a eloquência consiste na afetação e singularidade e, por esta 
regra, querendo ser eloquentes, procuram de ser mui afetados nas palavras, mui 
singulares nas ideias, e mui fora de propósito nas aplicações.”17 

É importante notar que não se tratava de ataque à retórica em si. Pelo 
contrário. O problema, segundo Verney, era o tipo de retórica ensinado pelos 
jesuítas. Se tomarmos a clássica definição dos fins da retórica, docere, delectare, 
movere, Verney estava criticando a ênfase quase exclusiva dada em Coimbra ao 
delectare, quando, segundo ele, a verdadeira retórica, aquela que vinha da tra-
dição de Cícero e Quintiliano, concentrava-se no movere, na arte de persuadir 
as pessoas. Nesse sentido, segundo ele, a retórica estava presente em todos os 
momentos da vida: “Todo lugar é teatro para a retórica”, escreveu. E isto mes-
mo foi dito nas instruções para os professores de retórica incluídas no alvará 
de 1759 que reformou os Estudos Menores. Cito as instruções: “É, pois, a 
retórica a arte mais necessária no comércio dos homens, e não só no Púlpito 
e na advocacia, como vulgarmente se imagina.”

A reforma não reduziu a ênfase na retórica, pelo contrário, seu ensino foi in-
crementado, não apenas no Colégio das Artes, mas também em todas as escolas 
de estudos menores. Aulas régias foram criadas em todo o reino, financiadas por 
um subsídio literário adrede introduzido. Nelas, ensinavam-se línguas, filosofia 

17 Cit. em José Murilo de Carvalho, História intelectual, p. 132. 
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racional e retórica. Na colônia brasileira, não foram muitas as aulas régias cria-
das, mas pode-se dizer que, pelo menos nas cidades, toda pessoa com grau de 
escolaridade superior à alfabetização, tinha algum conhecimento do tema. Isso 
é mais verdadeiro, naturalmente, para aqueles que tinham estudado em semi-
nários religiosos, onde a retórica, em sua forma sermonística, era amplamente 
estudada. Mesmo no Seminário de Olinda criado pelo bispo ilustrado Azeredo 
Coutinho e estudado por Guilherme Pereira das Neves, além das novas discipli-
nas de Física, Química, Geometria, História natural, não faltaram professores 
de retórica. Frei Caneca, o revolucionário de 1817 e 1824, quando foi fuzilado, 
frequentou o Seminário e nele ensinou Geometria e Filosofia, mas não escapou 
à tentação de escrever um manual de retórica. 

Já no Brasil independente, o Colégio de Pedro II, fundado em 1838 por 
Bernardo Pereira de Vasconcelos, uma espécie de Colégio das Artes, tinha a 
Retórica como uma das principais disciplinas. Manuais de retórica e poética 
começaram a ser publicados. Roberto Acízelo de Souza levantou 34 deles, im-
pressos entre 1810 e 1886. O primeiro que tratou do tema, teve como autor 
ninguém menos que Silvestre Pinheiro Ferreira, talvez o mais lúcido e articula-
do pensador político da corte joanina, e foi publicado entre 1813 e 1820. Logo 
ao chegar ao Brasil em 1808, Silvestre Pinheiro abriu um curso de Filosofia e 
de Teórica do Discurso, para o qual escreveu seu próprio compêndio, intitulado 
Preleções filosóficas. Nele, defendia visão da retórica próxima da de Verney. Retórica 
não era para ele enfeite, mas instrumento de argumentação e persuasão.18

Curiosamente, o tutor de d. Pedro II, marquês de Itanhaém (Manuel Iná-
cio de Andrade Souto Maior Pinto Coelho), formado na Faculdade de Leis, 
instruiu os mestres do imperador a fugirem da retórica escolástica. Os mestres 
deveriam transmitir ao Imperador “conhecimentos exatos e reais das coisas, 
sem gastarem tempo com palavras e palavrões que ostentam uma erudição 
estéril e prejudicial”. O jovem aluno não deveria ser forçado a decorar “um 
montão de palavras ou um dicionário de vocábulos sem significação”. Era 

18 Ver Roberto Acízelo de Souza, O império da eloquência. Retórica e poética no Brasil oitocentista. Rio de Janeiro: 
EdUERJ/EdUFF, 1999. Para Silvestre Pinheiro Ferreira, ver Prelecções philosophicas sobre a theorica do discurso 
e da linguagem, a esthetica, a diceózyna, e a cosmologia. Rio de Janeiro: na Imprensa Régia, 1813-1820. 
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obrigação dos mestres fugir de sentenças abstratas e fazer com que o impe-
rador não tomasse a nuvem por Juno, mas “compreendesse bem que o pão é 
pão e o queijo é queijo”. Não deviam dar atenção aos livros das Escolas, “mas 
tão somente para o livro da natureza, corpo e alma do homem; porque fora 
disto só pode haver ciência de papagaio ou de menino de escola, mas não ver-
dade nem conhecimento exato das coisas, e dos homens e de Deus”.19 Verney 
assinaria em baixo. Deve-se fazer justiça ao Imperador que seguiu à risca os 
ensinamentos e foi um antiescolástico num país de palradores. 

 O impacto da tradição retórica reformada é mais difícil de avaliar do 
que o dos dois primeiros casos já discutidos. Não há como negar a importân-
cia da formação jurídica e em ciências naturais. No caso da retórica, pode-se 
dizer com segurança que foi ponto importante da reforma pombalina, tanto 
quanto a criação da Faculdade de Filosofia. Também não há dúvida sobre 
sua valorização no Brasil oitocentista e sobre a generalização de seu ensino, 
desde as aulas régias até os cursos universitários, passando pelos seminários e 
outras instituições de ensino médio. No entanto, as críticas ao estilo retórico, 
manifestas a partir da metade do século, se parecem muito com as que foram 
feitas pelo próprio Verney cem anos antes à retórica escolástica dos jesuítas. O 
que elas estão a dizer é que, apesar da reforma, continuou a grassar no Brasil 
a retórica pré-reforma do verbalismo oco e do argumento de autoridade. A 
pergunta inevitável é: foi a reforma um fracasso? A retórica que predominou 
no Oitocentos brasileiro foi uma vitória dos jesuítas sobre Verney e Pombal?

Tendo a responder afirmativamente. Argumento em duas direções. A pri-
meira é histórica e tem a ver com a complicada questão do impacto da Vi-
radeira sobre a reforma pombalina. Não sou autoridade no assunto, muito 
menos aqui em Coimbra. No entanto, há evidências sobre as reações à refor-
ma, mesmo durante o primeiro reitorado de d. Francisco de Lemos (1772 a 
1782). Não por acaso o reformador se viu forçado a publicar em 1777, ano 
da morte de d. José e apenas cinco anos após a reforma, a defesa de sua obra 

19 “Instruções para serem observadas pelos Mestres do Senhor D. Pedro II, Imperador Constitucional e 
Defensor Perpétuo do Brasil dadas pelo Marquês de Itanhaém, Tutor do Mesmo Augusto Senhor.” Rio 
de Janeiro, 1838. In: Publicações do Arquivo Nacional, XVII (1917), pp. 154-160. 
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na “Relação geral do estado da Universidade de Coimbra”. A 
queda de Pombal em após a morte do rei retirou de d. Francisco 
de Lemos o apoio de que necessitava e abriu caminho para a 
reação dos que se tinham sentido prejudicados pela reforma, e 
que não eram poucos. Ademais, as perturbações da vida univer-
sitária causadas pela guerra peninsular em que Portugal se viu 
envolvido durante anos certamente não favoreceram o esforço 
reformista.

Politicamente, o conservadorismo, se alguma vez aban-
donou a Universidade, a ela regressou. Cito Luís Reis Tor-
gal: “Apesar do movimento reformista pombalino, a velha Es-
cola caíra outra vez numa estagnação pedagógico-científica 
– daí a crítica veemente do poema “O Reino da Estupidez”, 
de Francisco de Melo Franco – e em concepções conservadoras, de que foi 
geralmente baluarte, sobretudo através das suas Faculdades Jurídicas e de 
Teologia.”20 Segundo o mesmo autor, a pequena imprensa radical dos estu-
dantes de Coimbra no período vintista chegou mesmo a propor a extinção 
da instituição, que o estudante de Medicina e redator de um dos jornais, 
José Pinto Rebelo de Carvalho, chamava de gótica (p. 249). Em 1823, após  
a Vila-Francada, um ano após a morte do reitor-reformador, houve expurgo de 
professores e alunos, conduzido por uma Junta Expurgatória, presidida pelo 
novo reitor, que manteve o título de reformador, Diogo de Castro Furtado 
de Mendonça. Professores e alunos de todas as faculdades foram excluídos, às 
dezenas, por motivos de liberalismo exaltado, constitucionalismo, maçonismo, 
maus costumes, impiedade, insuficiência literária. Entre os expulsos por unani-
midade estava José Pinto Rebelo de Carvalho. Um estudante baiano, José Luís 
da Rocha e Silva foi expulso da Universidade e preso por ter, cito o relatório da 
Junta, “[rompido] no próprio recinto dos Gerais da Universidade vociferando 

20 Ver Luís Reis Torgal, “A imprensa estudantil de Coimbra e o radicalismo liberal vintista”. Em O liberalismo 
na Península Ibérica na primeira metade do século XIX, Lisboa: Sá da Costa Editora, 2º. Vol., 1982, p.241 (241-256). 
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contra S. José, esposo de Maria Santíssima”.21 Nessas condições, é de se supor 
que tenha desaparecido o ímpeto reformador e com ele a ênfase na retórica 
cívica de Verney, com impacto na formação dos brasileiros que lá continuaram 
a estudar até o final da década de 1820.

O segundo argumento é de natureza sociológica. Na versão pombalina, o 
combate pela nova retórica vinculava-se à luta pela razão, pela ciência, pela 
utilidade pública. A nova forma de argumentar deslocava a ênfase na elocução 
e no ornamento da linguagem para a argumentação precisa e direta, baseada 
menos na convocação de autoridades do que na observação das pessoas e das 
coisas. No ambiente do vintismo, pode-se dizer que ela, ou o que dela restava, 
assumiu um caráter político de combate ao Antigo Regime. Traços desses 
resíduos podem ser detectados nos jornais radicais de Coimbra, nos discursos 
dos liberais portugueses nas Cortes, como os de Borges Carneiro, e nos dos 
brasileiros como Cipriano Barata, um coimbrão, e nos muitos panfletos que 
passaram a circular em Portugal e no Brasil.

No Brasil, ainda na década de 1820, jornais radicais como Nova Luz Brasilei-
ra, estudado por Marcello Basile, denunciaram com clareza a natureza política 
dos estilos retóricos. Criticavam as pessoas de ouvidos delicados que não 
suportavam a linguagem direta, sem eufemismos, a linguagem, cito, de um 
“povo sincero não afeito à cortesania de Cortes corrompidas, a linguagem que 
tem todo cidadão honrado”. Os ouvidos delicados não suportavam, prosse-
gue o jornal, que se chamasse um ladrão de ladrão, um patife de patife. Roubo 
virava desperdício, crime virava chalaça.22 

Nos folhetos, ou panfletos, publicados em Portugal e no Brasil no perío-
do entre 1820 e 1823, aparecem exemplos das duas retóricas. Com dois 
colegas, Lúcia Bastos e Marcello Basile, empreendemos a tresloucada tarefa, 

21 Sobre a Junta Expurgatória, ver “A Universidade de Coimbra no reitorado de Furtado de Mendonça. 
A Junta Expurgatória de 1823”. Em Manuel Augusto Rodrigues, A Universidade de Coimbra. Figuras e factos 
da sua história, vol. I, Porto: Campos das Letras Editores, 2007, pp. 879-942. A citação está à p. 904.
22 Para Nova Luz Brasileira, ver Marcello Otávio Neri de Campos Basile, “Anarquistas, rusguentos e 
demagogos: os liberais exaltados e a formação da esfera pública na corte imperial (1829-1834)”. 
Dissertação de Mestrado, UFRJ, 2000. A citação está na p. 170. 
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recém-completada, de localizar, selecionar e publicar esses escritos.23 São 362 
panfletos divididos entre cartas, poesias, ensaios, relatos, sermões, catecis-
mos, dicionários, manifestos. A retórica escolástica aparece, sobretudo, nas 
poesias, sermões e discursos, recheados de encômios bombásticos dirigidos a  
d. João VI, d. Pedro, à monarquia e à religião, com amplo recurso à mitologia 
greco-romana. O conteúdo e a forma são perfeitamente pré-Verney. Já nos 
catecismos e dicionários aparece a retórica cívica de finalidade pedagógica, 
que seguramente agradaria a Verney. Há nelas uma batalha em torno do vo-
cabulário, criando novas palavras ou ressignificando antigas. Como se disse à 
época, travava-se verdadeira guerra literária. 

Dito isso, passo ao terreno escorregadio da especulação. É possível dizer que 
o fracasso da nova retórica ao longo do século em terras brasileiras (não sei o 
que se passou em Portugal), se deva, então, a uma ausência e a uma presença: a 
ausência da formação de uma sólida comunidade científica e a presença da mo-
narquia e, com ela, de resquícios do Antigo Regime. Uma comunidade científica 
representativa só se consolidou entre nós nas últimas décadas do século XX. 
Na segunda metade do século XIX, nas palavras do geólogo norte-americano 
Orville Derby, “o que passava por ciência no Brasil era caracterizado por quase 
total ausência de investigação”.24 O criador da Escola de Minas de Ouro Preto, 
Henri Gorceix, ex-aluno de Pasteur na Escola Normal Superior de Paris, insistia 
no mesmo ponto. Era preciso, segundo ele, acabar no Brasil com as discussões 
frívolas, as especulações herdadas da Idade Média, era preciso deixar de estudar 
a natureza nos livros e estudá-la nela mesma. Cum mente et maleo, foi o lema que 
adotou para sua escola.25 Ele escolheu a distante Ouro Preto para sede de sua 
Escola porque lá, segundo argumentou, para estudar Mineralogia, em vez de se 
abrir um livro, abria-se a janela. 

Ainda no campo da educação, Rui Barbosa também condenou, no melhor 
estilo retórico, a retórica de nossos professores. Em seu justamente valorizado 

23 Ver José Murilo de Carvalho, Lúcia Bastos e Marcello Basile, orgs., Guerra literária. Panfletos da 
Independência (1820-1823). Belo Horizonte: Editora UFMG, 4 v., 2014.
24 Orville Derby, “The present state of  Science in Brazil”. Science, v. 1, n.o 8 (30 de março de 1883), p. 212. 
25 Ver José Murilo de Carvalho, A Escola de Minas, p. 93. 



 José  Murilo de  Carvalho

86

parecer de 1882 sobre o ensino secundário e superior, afirmou que o primeiro 
era puramente literário e que as faculdades formavam pessoas incapazes de ver 
a natureza, mas aptas para sustentar com todas as pompas da retórica, cito, 
“as hipóteses mais inverificáveis sobre a existência do incognoscível”. Forma-
mos assim um povo, cito, “de palradores e ideólogos”,26 concluía nosso maior 
palrador de todos os tempos. 

Ouso mesmo dizer, arriscando minha pele, que, posto que atenuadas, 
algumas características do velho estilo ainda sobrevivem em nossas universi-
dades, sobretudo no campo das Humanidades e Ciências Sociais, inclusive 
nos programas de pós-graduação. É o caso, por exemplo, do argumento 
de autoridade. Dissertações e teses ainda exibem as mesmas características 
condenadas por Verney e pelo tutor de d. Pedro II. Na área de História, elas 
têm que começar por um capítulo chamado teórico-metodológico em que 
se devem citar os principais gurus, ou maîtres à penser, do momento, na grande 
maioria europeus. A lista de gurus modifica-se com o tempo, mas eles não 
podem faltar. Há uns 15 anos, quando escrevi sobre o assunto, estavam 
em evidência, entre outros, Foucault, Gramsci, Derrida, Certeau, Bourdieu, 
Thompson. Hoje em trabalhos de História não podem faltar, também entre 
outros, Roger Chartier, Kosellek, Gadamer, Habermas, Skinner, Norbert 
Elias, Carlo Ginsburg, Giovanni Levi. Com frequência, as evidências do-
cumentais são forçadas a se enquadrarem nas hipóteses derivadas das obras 
desses autores. 

Outros traços da velha retórica também sobrevivem no estilo, isto é, no 
modo de dizer. Alguns exemplos: palavras longas têm preferência sobre as 
breves, não é ‘crítica’, é ‘criticismo’; deve-se recorrer a palavras e conceitos 
da moda: desconstruir, resgatar, alteridade, polissemia, vestígios, fragmentos, 
povos etc.; circunlóquios devem ser preferidos a frases simples, o despojado 
deve ser preterido em favor do arrevesado, tido, o último, como indicador 
de profundidade. O historiador ou cientista social que use estilo simples e 

26 Id. ibid., p. 59. 



Três encontros não marcados com a Universidade de Coimbra 

87

transparente, sem o jargão e a retórica da tribo, é visto com desconfiança. Não 
passaria de um jornalista ou divulgador. 

Ironicamente, uma escrita da História em estilo transparente, ao alcance 
do grande público, era o que recomendava aos brasileiros em texto publicado 
em 1845 na Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o naturalista báva-
ro, Karl Friedrich Phillip von Martius, que passara vários anos no Brasil em 
viagens científicas. Respondendo a concurso aberto pelo Instituto em torno 
do tema de como se deve escrever a História do Brasil, produziu texto notá-
vel. Cito apenas a parte que se refere ao estilo a ser empregado na escrita da 
História do Brasil: “ [a obra] deverá ser escrita em estilo popular, posto que 
nobre. [...] não dev[erá] ser escrita em uma linguagem empolada, nem sobre-
carregada de erudição ou de uma multidão de citações estéreis.”27 De novo, 
Verney assinaria embaixo. 

Dá-se hoje, na verdade, fenômeno curioso. Nas três últimas décadas criou-
-se entre nós vasta comunidade de historiadores saídos dos cursos de pós-
-graduação. Todos estão imbuídos da concepção de História como ciência 
e aceitam as regras de excelência impostas pelos órgãos oficiais de avaliação, 
derivadas todas elas da prática das ciências exatas e da natureza. A mudança 
trouxe de positivo maior atenção à pesquisa e aos documentos em detrimento 
do ensaísmo, isto é, mais Verney e menos jesuítas. No entanto, o fenômeno 
não produziu, ou não produziu ainda, como era de esperar, o abandono de 
traços da velha retórica, transmutados no culto aos gurus, ao teórico-meto-
dológico, ao estilo rebuscado. A escrita da História passou a ser vista como 
ciência, mas sua retórica tem sabor de novo escolasticismo. 

 Ȅ O quarto encontro
Chego ao fim de meu relato. Antes que avaliar os prós e contras do impacto 

de Coimbra no Brasil, quis registrar a inarredável importância de que ele se 
revestiu para a construção política do país, para o alvorecer de sua ciência e 

27 Karl Friedrich Phillip von Martius. Como se deve escrever a História do Brasil. Rio de Janeiro: IHGB, 1991. 
Primeira edição em 1845.
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tecnologia, para suas formas de pensar e se exprimir. O estudo da Escola de 
Minas de Ouro Preto ensinou-me que uma instituição de pequenas dimen-
sões, graças ao conteúdo e método de seu ensino, pôde impulsionar o desen-
volvimento mineralógico e siderúrgico do país, assim como toda a sua política 
mineral. Foram também relativamente poucos os estudantes brasileiros que 
passaram por Coimbra, mas dela levaram uma herança que deixou marcas in-
deléveis no Brasil. Faço o registro como modesto tributo à Universidade e em 
agradecimento pela honraria que me foi ontem aqui conferida. Este quarto 
encontro, marcou-o a Universidade. Se os três primeiros, não marcados, me 
educaram sobre a relevância de Coimbra, este último testemunha a generosi-
dade da Instituição e inscreve em minha vida acadêmica a mais alta honraria 
a que poderia aspirar. 
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E n s a i o

A contribuição da mulher 
no movimento underground 
abolicionista

Eduardo S ilva

A luta pela liberdade, isto é, a luta pelos direitos políticos e 
sociais básicos, não poderia deixar de ser um ponto de união 

entre os dois polos mais fragilizados da sociedade patriarcal-escra-
vista. Escravos e mulheres tinham, sem dúvida, algumas reivindica-
ções em comum. A questão torna-se hoje incontornável: tendo em 
vista a hegemonia da episteme e cultura patriarcal-escravista, até 
que ponto foram capazes de reagir as aparentemente tão dominadas 
“sinhás” e “sinhazinhas” brasileiras? E se reagiram, por que perma-
necem tão ausentes da História? 

A simples existência de um Underground Railroad no Brasil implica 
a percepção do envolvimento da sociedade civil no processo aboli-
cionista. Admitido o papel da sociedade, chegamos necessariamente 
à participação da mulher. Na verdade, como veremos, o “Caminho 
de Ferro Subterrâneo” deu muito mais liberdade de ação à mulher 
do que podia admitir, ou mesmo perceber, a episteme patriarcal-
-escravista.

Pesquisador Titular 
da Fundação Casa 
de Rui Barbosa 
(FCRB), no Rio de 
Janeiro, e sócio do 
Instituto Histórico 
e Geográfico 
Brasileiro (IHGB). 
Atualmente 
desenvolve projeto 
sobre abolição 
no Brazil Institute 
do King’s College, 
London, no Reino 
Unido (Bolsista 
da CAPES – Proc. 
BEX 1884/14-0).
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Patriarcalismo e escravidão são faces da mesma moeda. Portanto, não 
podemos imaginar a possibilidade de mexer nas relações escravistas sem, ao 
mesmo tempo, abalar a estrutura patriarcal. A ideia de “abolição imediata e 
incondicional” afeta diretamente o poder patriarcal e, portanto, os dois polos 
mais subordinados da sociedade: o escravo e a mulher. 

O aprofundamento de nossa compreensão da sociedade escravista e do 
movimento abolicionista implica a compreensão desse quadro cultural mais 
amplo e mais profundo. Nem mesmo os abolicionistas mais avançados po-
diam escapar da cultura patriarcal dominante. Como quase tudo no Brasil, 
também o movimento abolicionista organizou-se por gênero: homens de um 
lado, mulheres do outro. Mesmo no Rio de Janeiro, capital do Império e 
cidade cosmopolita, o patriarcalismo era dominante. A Confederação Abolicio-
nista, por exemplo, fundada em 1883, incluía entre seus membros intelectuais 
e militantes oficialmente reconhecidos como pretos, pardos e brancos, mas 
simplesmente não incluía uma única mulher em sua estrutura de poder, fosse 
na “comissão deliberativa”, fosse na “comissão executiva”.1

Enquanto a Confederação Abolicionista fechava-se como um clube exclusivo 
para cavalheiros, algumas senhoras no bairro de São Cristóvão se reúnem na 
casa do Capitão Emiliano Rosa de Sena e fundam o Club José do Patrocínio, com-
posto exclusivamente por mulheres. O Clube, além de reconhecer a liderança 
do jornalista negro, teve o mérito adicional de abrir a campanha à participa-
ção de senhoras de boa família. Até aquele momento, em função talvez de seu 
caráter subversivo, o movimento havia atraído sobretudo figuras masculinas. 
Parecia um problema político afeito apenas à esfera pública e masculina do 
poder. No caso das mulheres, o movimento atraiu inicialmente apenas algu-
mas figuras menos adaptadas à sociedade patriarcal, como as mal afamadas 
atrizes, cantoras, coristas e artistas de teatro em geral. 

Com o Club José do Patrocínio, o movimento passou a atrair também as cha-
madas “moças de boa família”. Esse mérito foi reconhecido por muitos con-
temporâneos, inclusive Evaristo de Moraes, que nos deixou a melhor síntese 

1 Cf. Osório Duque-Estrada. A abolição; esboço histórico, 1831-1888. Rio de Janeiro, Leite Ribeiro & 
Murillo, 1913, p. 94, nota 2.
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sobre a importância dessa primeira associação abolicionista feminina. Com 
a presença da mulher, o movimento saiu do gueto fechado e ganhou a so-
ciedade. As festas de propaganda e arrecadação de fundos se tornaram cada 
vez mais atraentes pelo tom moderno e progressista da campanha, além da 
presença certa de artistas famosas e escritores da moda.2

Também no Recife o movimento abolicionista organizou-se por gênero. 
De um lado o Club do Cupim, uma organização exclusivamente masculina. Os 
“cupins roedores”, como o próprio nome indica, queriam “roer” e destruir o 
sistema a partir de dentro, trabalhavam na clandestinidade, aliciavam escravos, 
facilitavam fugas em massa, promoviam a formação de quilombos e o embar-
que de fugitivos para o Ceará.

Como contraponto natural aos “cupins roedores”, logo surge a Sociedade 
Abolicionista Ave Libertas, congregando apenas “senhoras de família da cidade do 
Recife e subúrbios”, tendo à frente dona Leonor Porto, afamada costureira 
e modista da época. Diferentemente do clube masculino do Cupim, que era 
secreto, a sociedade feminina Ave Libertas agia às claras, sempre promoven-
do “festas”, “subscrições”, “benefícios” e “loterias” para arrecadar fundos 
e libertar escravos legalmente, isto é, pela compra. O estatuto da Ave Libertas, 
escrito em 1884, estabelecia como objetivos principais da entidade a realiza-
ção das seguintes tarefas: (1) “promover a libertação de todos os escravos do 
município do Recife por todos os meios lícitos e legais ao seu alcance”; (2) 
“proteger a sorte dos mesmos, impetrando de seus senhores, por todos os 
meios brandos e suasórios, a cessação de maus-tratos, castigos e torturas”.3 
Temos aqui uma clara fissura de gênero dentro do movimento abolicionista 
pernambucano. Para os membros do Club do Cupim, como vimos, “todos os 
meios eram bons” contra o sistema. Para a Sociedade Ave Libertas, eram bons ape-
nas “os meios lícitos e legais”, os “meios brandos e suasórios”. 

2 Evaristo de Moraes. A campanha abolicionista (1879-1888). Brasília, Editora da Universidade de Brasília, 
1968, p.52.
3 “Estatutos da Sociedade Abolicionista Ave Libertas” (1884). In: Luzilá Gonçalves Ferreira... et al. Suave 
amazonas. Recife: Editora da UFPE, 1999, Anexo, pp. 2o5-209 (grifo nosso).
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As diferenças explícitas de métodos e meios, contudo, não devem nos ilu-
dir. A figura de Maria Capitolina, Capitu para os íntimos, é paradigmática da 
mulher brasileira, ainda na vigencia da episteme patriarcal-escravista. Sinha-
zinha de personalidade forte e envolvente, tao voluntariosa quanto os “nho-
nhos” de sua época, com seus “olhos de cigana oblíqua e dissimulada” ou, 
dependendo da ocasiao, “olhos de ressaca”, olhos de mar agitado e perigoso.4 
A simples criação de Capitu, feita por um grande mestre da observação social 
e psicológica, serve de contraponto perfeito ao estereótipo da “sinhazinha 
pamonha”, como queriam outros.5 

Obliquas e dissimuladas, muitas senhoras pernambucanas que pertenciam à 
Sociedade Ave Libertas, militavam também no Underground abolicionista. Ofi-
cialmente: meios brandos, delicadeza e legalidade. Secretamente: apoio a fugas, 
revoltas e quilombos. Também a Princesa Isabel, oblíqua e dissimulada, parece 
apoiar o processo emancipador oficial, lento e seguro e, ao mesmo tempo, o pro-
jeto radical simbolizado pelas camélias do Leblon. Procura manter as aparências 
de neutralidade e promove apenas inocentes “batalhas de flores” perfeitamente 
dentro da lei, isto é, dentro da proposta de arrecadar fundos e pagar o preço 
que a liberdade tinha no mercado. Secretamente, porém, como mostramos em 
outro trabalho, Isabel apoia o movimento abolicionista, enfeita-se com camélias 
subversivas, e chega a abrigar fugitivos em seu palácio de Petrópolis.

Na verdade, os quilombos abolicionistas comandados por mulheres fo-
ram incontáveis, a começar, na cidade do Recife, pelo quilombo localizado 
na casa de dona Leonor Porto, exatamente a figura de proa da Sociedade Ave 
Libertas que prometera usar apenas “os meios lícitos e legais”. E também o 
quilombo da “casa de dona Maria Queiroz”, na Rua Velha. E ainda, nas 
classes populares, o quilombo da casa da “mulata Gertrudes”, na Rua de São 
Francisco; o quilombo “da casa da Sérgia”, na Rua de Hortas; o quilombo 
“do inabalável cortiço da Rua da Detenção”; o quilombo da “legendária 
e inspiradora” casa do Beco das Veras, onde se escondeu o primeiro inglês 

4 Machado de Assis. Dom Casmurro. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, Obra Completa, vol. I, 1997.
5 Cf. Delgado de Carvalho. História da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Secretaria de Cultura, 1988, 
p. 87.
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(escravo fugido na gíria secreta do Underground) que 
o Club do Cupim embarcou para o território livre do 
Ceará, “casa de dona Francisca Roma”, na Rua da 
Conceição, bairro da Boa Vista.6

À medida que avançamos na direção de uma his-
tória cultural da Abolição, ressalta a contribuição de-
cisiva da mulher no perigoso Underground subversivo. 
Ausente do Parlamento, da vida pública, do direito 
de voto e dos cargos de direção, a mulher se revela, 
sobretudo, na micro-história da campanha. André 
Rebouças, por exemplo, sugere que o próprio quilom-
bo do Leblon teria sido “chefiado” não exatamente 
pelo “devotado abolicionista” Seixas, como todos 
pensavam, mas por uma misteriosa senhora francesa: 
“Quem dirigia este Quilombo era a heroica senhora francesa Mme. Eliza Bet-
zler”, escreveu ele.7

O que fazia uma “senhora francesa” no quilombo do Leblon nós ainda não 
sabemos. Qual a sua contribuição efetiva? Nao sabemos ao certo. A participa-
ção de mulheres na organização dos movimentos quilombola e abolicionista 
ainda está por merecer uma atenção maior por parte de especialistas. Reza 
a tradição, por exemplo, que a Rainha Aqualtune, mãe de Zumbi, esteve à 
frente de um dos mocambos mais interessantes de Palmares. A participação 
de mulheres vem, portanto, desde os tempos coloniais. Na segunda metade 
do século XIX, com a estruturação de um “Caminho de Ferro Subterrâneo”, 
a participação feminina explode fora de controle e atinge seu nível histori-
camente máximo. Além de Madame Betzler no Leblon, precisamos lembrar 
também Dona Henriquetta, à frente do quilombo Senna, em São Cristóvão. 
Precisamos lembrar, da mesma forma, a contribuição especialmente caridosa 

6 Club do Cupim. “Passeiata em despedida, quarta-feira, 23 [de maio de 1888]”. In: Leonardo Dantas 
da Silva, org. A abolição em Pernambuco. Recife: Massangana, 1988, pp.66-68. Citação à p.68.
7 “Depoimento de André Rebouças sobre o quilombo do Leblon...” (1889). In: Eduardo Silva. As 
camélias do Leblon e a abolição da Escravatura. Sao Paulo: Companhia das Letras, 2003, pp.97-101.
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de Dona Ida Dollinger da Graça, em cujo quilombo os fugitivos “encontra-
vam tanto agasalho [...] que dificilmente queriam sair para outro ponto”.8

Superar o sistema patriarcal-escravista implicava não apenas a “libertação” 
dos escravos, um conceito muito amplo e impreciso. Na prática, o que o ex-
-escravo adquiria eram os direitos básicos de cidadania, algo que era negado 
também às mulheres, mesmo as que possuíssem escravos. Aí está o ponto. 
Libertar e conceder tais direitos aos escravos implicava num desequilíbrio 
profundo nas relações tradicionais de gênero no Império do Brasil. Como 
justificar que o liberto pudesse votar e a liberta não? Como justificar que o 
ex-escravo pudesse votar e sua ex-senhora não? O processo de “libertação” 
dos escravos, no caso brasileiro, puxava por questões de gênero. Uma coisa 
implicava necessariamente na outra. 

O movimento abolicionista contou com o apoio decisivo das profissionais 
de teatro. Foi por intermédio dessas profissionais que a campanha ganhou 
verdadeira popularidade. Nas famosas “conferências abolicionistas”, além do 
conferencista, apresentavam-se também atores e atrizes consagradas e novos 
talentos da militância. Dona Cacilda de Souza, esposa de Vicente de Souza, 
secundava o companheiro em todo esse empreendimento. E foi a primei-
ra mulher a participar publicamente das conferências. Dona Cacilda cantava 
muito bem ao piano, outros militantes tocavam seus instrumentos, e existia 
um clima contagiante de alegria e doação à causa da liberdade. 

Na verdade, foi com o apoio de belas e talentosas atrizes da década de 
1880 que a campanha abolicionista conseguiu penetrar a alma popular. En-
tre as atrizes assumidamente abolicionistas podemos citar figuras notórias da 
boê mia carioca, como a cocotte francesa Suzanne Castera. Suzanne, como era 
conhecida, logo abandonou a vida artística para gerenciar um animado bordel, 
onde, entre outros serviços prestados à sociedade, escondia escravos fugidos. 

Mas é preciso reconhecer também a contribuição de estrelas de primeira 
grandeza, nomes como Rose Villiot, Balbina Maia, Apolônia Pinto, Ismê-
nia dos Santos, Helena Cavalier, Deolinda Amoedo, Leonor Rivero, Isolina 

8 Idem, ibidem.
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Monclar, Blanche Grau, Pepa Ruiz, e tantas outras.9 A grande estrela russa 
Nadina Bulicioff, por exemplo, ao final de sua temporada no Rio de Janeiro, 
libertou nada menos que sete moças escravizadas em memorável benefício de 
despedida, com a presença da alta sociedade e do próprio Imperador Dom 
Pedro II. Muitos anos depois, o diretor italiano Franco Zeffirelli, no filme 
Il Giovane Toscanini (1988), tentou reconstituir a história dessa movimentada 
tour pela América Latina. No filme, a diva Nadina Bulicioff, interpretada por 
Elizabeth Taylor, tem um affaire com o Imperador Dom Pedro II, interpretado 
por Philippe Noiret.10

Entre as cantoras mais comprometidas com o movimento, não podemos 
esquecer Dona Luíza Regadas, moradora no Largo da Mãe do Bispo, hoje 
Praça da Cinelândia. Dona Luíza Regadas, com sua vozinha doce e profunda, 
plena de verdadeiro espírito igualitário, foi a colaboradora mais constante 
das matinês de propaganda abolicionistas do Teatro Politeama, entre 1884 
e 1886. Mereceu, pelo esfoço, o título de “Rouxinol da Abolição”, honraria 
conferida pela Confederação Abolicionista, entidade notoriamente ligada ao qui-
lombo das Camélias, no Leblon. Camélia, aliás, que Dona Luíza Regadas 
fazia questão de ostentar ao peito, tornando pública sua ligação com o qui-
lombo e, portanto, com o Underground abolicionista.11

Outra abolicionista vermelha foi Dona Francisca Edwiges Neves Gonzaga 
do Amaral, mais conhecida como Chiquinha Gonzaga (1847-1935), primei-
ra compositora e maestrina brasileira. Chiquinha Gonzaga, além de prestigiar 
festas, matinées e benefícios, chega a vender suas partituras de porta em porta, 
com o objetivo de levantar fundos para o movimento.12 

A escravidão era ainda uma instituição total, penetrando toda a socieda-
de, inclusive o mundo artístico. Escravos não eram apenas trabalhadores ru-
des de enxada. Alguns podiam ser músicos talentosos e acabavam atuando 

9 Evaristo de Moraes, op. cit.
10 Il Giovane Toscanini. Filme musical, 1988. Diretor: Franco Zeffirelli (120 minutos).
11 Encontramos uma representação da artista ostentando sua “camellia da liberdade” ao peito, em  
O Mequetrefe. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 1887, p.1.
12 Boletim Sociedade Brasileira de Autores Teatrais. Rio de Janeiro, outubro 1947, p.4.
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profissionalmente nos melhores conjuntos da época. Entre os escravos postos 
“ao ganho” na vida teatral, havia um flautista extraordinário, a famoso José 
Flauta. Escravos talentosos e criativos como José Flauta eram raros e po-
diam proporcionar bons lucros a seus “empresários”. No auge da campanha, 
contudo, Chiquinha compôs uma de suas melhores músicas, “Caramuru”, e 
saiu para vendê-la, de porta em porta, visando levantar a importância para a 
libertação de José Flauta, com quem já havia trabalhado e considerava um dos 
melhores instrumentistas da cidade.13

Chiquinha não só dedicou a música “Caramuru” à Princesa Isabel, como, 
depois da vitória final, em meio à grande festa que tomou conta do país, 
compôs um hino para coro e piano intitulado “Hino à Redentora”. Geysa 
Gonzaga Bôscoli, sobrinho-neto da artista, com quem conviveu em família, 
registrou a verdade do sentimento antiescravista daquela mulher. Chiquinha 
Gonzaga, na intimidade de sua casa, não admitia nem as chamadas “empre-
gadas domésticas” e preferia fazer ela mesma todo serviço da casa. “Por que 
empregada?”, perguntava ela irritada. “Vocês não sabem que a escravatura já 
acabou?”14

Podemos dizer que José Mariano foi o grande chefe do “Underground 
Railroad” pernambucano. Mas não podemos esquecer, ao lado do grande 
homem, a figura essencial de Dona Olegária Carneiro da Cunha, sua compa-
nheira. Quem fala Dr. José Mariano fala Dona Olegarinha, tão ou mais co-
nhecida e admirada pelo povo negro de Recife que o próprio Deputado Geral. 
No caso de uma militância tão integral e profunda, como certamente exige a 
direção de um “Caminho de Ferro Subterrâneo”, torna-se difícil separar áreas 
de competência.

A residência do casal, no Poço da Panela, transformou-se em um pequeno 
quilombo abolicionista, nos moldes paradigmáticos do quilombo do Leblon. 
Lá podiam se abrigar os escravos fugidos antes de serem embarcados para  
o Ceará, província que emancipara os escravos em 1884. O envolvimento  

13 Geysa Boscoli. A pioneira Chiquinha Gonzaga. S.n.t., [1971], pp. 45-46.
14 Idem, ibidem, p.165.
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de Dona Olegarinha está bem documentado. Era do fundo de sua casa que  
saíam, altas horas, descendo o rio Capibaribe, as barcaças carregadas de ca-
pim, e escondendo por baixo os fugitivos que rumavam para o Ceará, pro-
víncia conhecida na gíria secreta do Underground como “a terra da Luz”, “o 
Canadá brasileiro”.

Outra mulher que permanece invisível para a História é Dona Maria Augusta 
Rui Barbosa. Sobre o envolvimento de Olegária com fugas de escravos não pode 
haver dúvida, contando o historiador com bons indícios tanto na tradição oral 
quanto na documentação escrita. Sobre a participação de Maria Augusta, pode-
mos contar com o depoimento de seu próprio marido. Em 1885, respondendo 
a uma embaraçosa questão sobre a legitimidade ou não do ato de apoiar fugas 
de escravos, Rui Barbosa deixou muito claro sua posição:

“De mim vos digo: eu aborreceria meus filhos, e rejeitaria de minha alma 
a cara companheira de minha vida, se eles [os filhos] e ela [Dona Maria 
Augusta] não fossem os primeiros a estender sobre a cabeça do perseguido 
as asas tutelares dessa simpatia onipotente, de que têm o segredo as mu-
lheres e os anjos”.15

A questão da legitimidade do apoio às fugas parecia essencial porque os 
escravos eram, afinal, propriedade reconhecida de alguém. Muitos contempo-
râneos entendiam que não se tratava exatamente de “fuga”, mas de “roubo” 
de escravos, já que os fugitivos recebiam estímulo e apoio de uma estrutura 
abolicionista, uma “Estrada de Ferro Subterrânea”. A discussão hoje parece 
demasiado técnica e um tanto bizantina, mas, seja como for, sabemos que 
Dona Maria Augusta não foi rejeitada por Rui Barbosa, logo, estamos auto-
rizados a supor que tenha participado, ao lado de seu marido, do Underground 
abolicionista. E é preciso não esquecer que a isso que chamamos hoje “Casa 
de Rui Barbosa”, no tempo de Rui – e por decisão dele mesmo – chamava-se 
“Casa”, ou melhor, “Villa Maria Augusta”.

15 BARBOSA Rui. Obras Completas, v.15, t.1, 1888. Rio de Janeiro, MEC, 1965, pp. 162-63.
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As transformações pelos quais a sociedade brasileira do final 
do século XIX passou alteraram significativamente seus mais 

variados setores, tais como a política, as artes e a cultura, de um 
modo geral. A emancipação feminina, que se deu pela inclusão gra-
dativa da mulher nesses setores, é um importante elemento neste 
cenário de modificações sociais.

Um marco neste processo é, sem dúvida, o ingresso das mulhe-
res na educação, que se deu com a Lei de 15 de outubro de 1827, 
quando D. Pedro I decretou que “em todas as cidades, vilas e lu-
gares mais populosos, haverão (sic) as escolas de primeiras letras 
que forem necessárias”. Era a primeira lei de instrução pública, que 
garantia a igualdade de direitos entre homens e mulheres, dando a 
estas o direito de aprender e, posteriormente, ensinar. Além disso, 
assegurava ao público feminino o ingresso em uma realidade ante-
riormente desconhecida para os padrões da época.
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As Escolas Normais foram criadas a partir de 1835, em vários Estados do 
Brasil, sendo a primeira delas, de acordo com que se conhece, situada na Cidade 
de Niterói. Esta, e outras instituições educacionais transformaram-se em espa-
ços para a emancipação das mulheres, fazendo com que estas pudessem atuar 
fora de seu ambiente doméstico e concedendo-lhes o direito de ampliar seus 
horizontes profissionais. Como educadoras, poderiam não apenas exercer esta 
função no âmbito familiar, como também administrar suas próprias vidas, o que 
lhes garantia independência não só financeira, e, de modo especial lhes retiraria 
da dependência masculina, representada pela figura do pai e/ou marido.

Dentre a maioria das mulheres desta época, mesmo aquelas que perten-
ciam à elite, poucas sabiam ler e escrever e, portanto, acabavam afastadas da 
movimentada vida intelectual e cultural da Corte. Havia o autodidatismo, 
educação não formal, administrado no próprio ambiente doméstico. A ativi-
dade feminina do início do século XIX era exclusivamente voltada para o lar, 
para os filhos, para o casamento, e tudo o que era relativo à família, como o 
bem-estar e a educação de seus filhos. Às mulheres, cabia aprender as artes 
manuais e as atividades relacionadas ao lar.

Em breves linhas, esse era o panorama do papel da mulher do século XIX. 
No final do Oitocentos e início do Novecentos, uma nova luta passou a ser 
travada, em busca de uma sociedade mais justa, onde ela pudesse mostrar o 
quanto é intelectualmente capaz, e isso se evidencia com o surgimento da par-
ticipação e de escritos sobre mulheres nos mais diferentes âmbitos da socieda-
de, ou quando as próprias mulheres passam a escrever nas páginas de jornais e 
revistas culturais, mostrando todo seu talento e suas habilidades intelectuais.

Se, no romântico século XIX, à mulher cabia o papel passivo de leitora e 
aprendiz dos manuais de etiqueta, boas maneiras e dos excitantes capítulos 
dos folhetins, a modernidade trazida com a virada do século fez com que 
esse papel também sofresse uma brusca transformação. A luta das mulheres 
passa, então, a ir além do cotidiano feminino: busca-se o acesso à política e o 
bem-estar da população como um todo, e não apenas do feminino; quer-se o 
direito ao voto e ao exercício da cidadania. Justas reivindicações – reivindica-
ções de igualdade.
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Sabemos que, no Brasil, a emergência do jornalismo feminino se deu com 
certo atraso, em relação aos países europeus e aos Estados Unidos. Por aqui, 
O Jornal das senhoras, de 1852, foi o primeiro a ser publicado, editado e dirigido 
por mulheres. Até então, encontramos títulos dedicados “ao belo sexo” que, 
todavia, eram preparados por homens interessados nas mulheres leitoras.

Um novo jornalismo feminino surge com textos, editoriais, parte literária, 
e poemas, todos escritos por mulheres e para as mulheres. Dão a ler o cres-
cente pensamento progressista com relação à emancipação feminina, que se 
configurou através de vozes espalhadas em várias partes do país, mas que nem 
sempre alcançaram a comunicação entre elas.

Mulheres que somos, contudo, sentimo-nos honradas por recebermos este 
estudo como herança de pioneiras que, construtoras da informação que ora 
temos em mãos, de alguma forma, por nós falaram no passado e nós, com gra-
tidão, fazemos suas vozes ecoarem através desta contribuição, que se debruça 
sobre os títulos que apresentaremos a seguir.

O primeiro jornal dirigido por uma mulher vem a público pelas mãos de 
Juana Paula Manso de Noronha1 (1819-1875), argentina radicada no Rio de 
Janeiro, que aos 32 anos, com a intenção de construir uma identidade femini-
na, lança em 01 de janeiro de 1852, O Jornal das senhoras: modas, litteraturas, bellas-
-artes, theatros e critica, onde tratava de temas como: literatura, modas e belas-
-artes. Buscava despertar a consciência das mulheres para que deixassem de 
ser unicamente mães de família, buscando melhores condições educacionais 
como também acesso ao mercado de trabalho. Logo em seu primeiro edito-
rial, Juana nos fala de seu orgulho de ser também a editora de um periódico: 
“Redigir um jornal é para muitos literatos o apogeu da suprema felicidade”.2 
Trabalho este que até então somente cabia aos homens. E logo adiante indaga: 
“Ora pois, uma senhora à testa da redação de um jornal! Que bicho de sete 
cabeças será?”.3 Juana Paula Manso aproveita para divulgar sua “vontade e o 

1 A grafia utilizada nos excertos e nomes próprios foi a da época, como podem ser lidos nos periódicos 
citados’. 
2 Jornal das senhoras. Rio de Janeiro: Typographia Parisiense, 1852, tomo 1, 01/01/1852, p. 1.
3 Ibidem.
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desejo de propagar a ilustração, e cooperar com todas as suas forças para o 
melhoramento social e para a emancipação moral da mulher”.4

Juana queria que todos entendessem a mulher, tal como o Criador a for-
mou:

Com uma organização sensível, nervosa e delicada, que a educação pode 
fortificar com uma inteligência clara e perfeita, [...] porque a humanidade 
não é o homem só – nem a mulher só; mulher cultivando sua inteligência; 
[...] mulher que possa encontrar na sua educação recurso honesto contra a 
opressão, contra a crápula (sic), e contra a miséria.5

Queria, portanto, convencer a todos que Deus fez a mulher igual ao ho-
mem. Acusava os homens de serem egoístas. Suas palavras demonstram este 
sentimento, quando, em artigo do dia 11 de janeiro de 1852, intitulado 
“Emancipação moral da mulher” nos assinala que: “É da mulher que eles 
recebem a vida! É uma mulher que lhes perpetua a raça! E a mulher é sua inse-
parável companheira! Nas dores e nos prazeres!”.6 Juana continua explicando 
que a emancipação moral da mulher! Vem a ser: 

o conhecimento verdadeiro da missão da mulher na sociedade; é o justo 
gozo dos seus direitos, que o brutal egoísmo do homem lhe rouba, e dos quais 
a deserda, porque tem em si a força material, e porque ainda se não con-
venceu que um anjo lhe será mais útil que uma boneca. É um perigoso e 
terrível inimigo para a realização do nosso desejo, o egoísmo do homem!....7

A partir do número 27, publicado em 04 de julho de 1852, portanto seis 
meses após o seu lançamento, a direção do Jornal das senhoras passa a ser da jor-
nalista e dramaturga baiana Violante Atabalipa Ximenes de Bivar e Vellasco 

4 Ibidem.
5 Jornal das senhoras. Rio de Janeiro: Typographia Parisiense, 1852, tomo 1, 25/01/1852, p. 28.
6 Jornal das senhoras. Rio de Janeiro: Typographia Parisiense, 1852, tomo 1, 11/01/1852, p. 12. 
7 Ibidem.
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Capa do 1.º exemplar d’A Mensageira (Hemeroteca Digital).
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(1817-1875), que permaneceu até o último número daquele ano, quando se 
despede das leitoras informando que outras mulheres darão continuidade à 
publicação: “Temos a satisfação de annunciar-vos que o pessoal (sic) das nos-
sas dignas collaboradoras acha-se enriquecido com a nova acquisição de mais 
três illustradas e nobres senhoras desta côrte ...”.8

O Jornal das senhoras continuou até o número 52, de 30 de dezembro de 
1855, momento que as atuais redatoras se despedem, avisando que a publica-
ção não circularia no ano seguinte, e retornaria em 1857, o que não aconteceu.

A precursora Juana Manso e seu O Jornal das senhoras, incluindo também aqui 
as suas colaboradoras conceberam um passo definitivo no longo caminho das 
mulheres em direção à construção de uma identidade.

Dez anos após o lançamento d’O Jornal das senhoras, outra importante escri-
tora e jornalista foi Júlia Albuquerque Sandy Aguiar (séc.XIX), que a 21 de 
agosto de 1862, no Rio de Janeiro, fundou e redigiu o periódico Bello sexo: pe-
riódico religioso, de instrucção e recreio, noticioso e critico moderado, tendo esta publicação 
vida curta. Júlia Albuquerque, a redatora-chefe, tinha a colaboração de “várias 
senhoras” e adotou um papel doutrinário e pedagógico, buscando transfor-
mar os pensamentos de homens e mulheres, com a difusão de novas ideias. 
Em seu primeiro editorial, D. Júlia assume ter consciência do pioneirismo de 
sua iniciativa e sua confiança na capacidade intelectual da mulher. Redigia 
seus textos com o firme propósito de:

obrigar o meu sexo a vir a imprensa concorrer com o seu contingente 
para o progresso social, para esse grande bem público, e assim fazer com 
que se desenvolvam grandes inteligências, grandes capacidades, grandes 
gênios que existem no meu sexo, olhados com pia indiferença, abandona-
dos pelos homens de letras, esquecidos pela fraqueza, de sua constituição 
própria.9

8 Jornal das senhoras. Rio de Janeiro: Typ. do Jornal das senhoras, de Santos & Silva Jr., 1852, tomo 2, n.o 
52, 26/12/1852, p. 2.
9 Bello sexo. Rio de Janeiro: Typ. Popular, 1862, vol.1, n.o 1, 21/08/1862, p. 1.
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1.º exemplar d’A Mensageira – 15 de outubro de 1897 (Hemeroteca Digital).
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Pretendia motivar a revelação da mulher na imprensa, visando seu progres-
so social, dando a chance para que desenvolvessem suas capacidades intelec-
tuais e melhoria de vida, fatores vistos com total apatia pelos homens.

Outro periódico importante para o desenrolar da atuação das mulheres na 
imprensa feminina foi O Sexo feminino: semanário dedicado aos interesses da mulher. 
Editado na Cidade de Campanha, interior de Minas Gerais, em 07 de setem-
bro de 1873, por D. Francisca Senhorinha da Motta Diniz (1876-1954), 
professora, escritora e jornalista, nascida em São João d’el-Rei, MG. Em O 
Sexo feminino teve a função de proprietária e redatora. Em todas as páginas 
iniciais vemos a seguinte epígrafe com a assinatura de Aimé Martin: “É pelo 
intermédio da mulher que a natureza escreve no coração do homem.”

Em seu primeiro editorial intitulado “A educação da mulher”, D. Francisca 
zomba dos pessimistas que, indiferentes, não desejam ver “a luz do progres-
so, que, qual pedra desprendida do rochedo alcantilado, rola violentamente 
sem poder ser impedida em seu curso”.10 Francisca desejava fortalecer o lugar 
de atuação das mulheres na sociedade, primando pela educação intelectual e 
moral. Incansável em suas falas de uma melhor educação e instrução para a 
mocidade campanhense, noticia a criação da primeira escola normal da cida-
de: “Graças á assembléa provincial, e aos esforços de um benemerito campa-
nhense, digno membro desta corporação, tem esta cidade o indizivel praser de 
ser a sede de uma escola normal.”11

Em artigo intitulado “A minhas patrícias” (sic) do dia 14 de setembro de 
1873, encontramos reivindicações feitas na busca da emancipação das mulhe-
res, sem, contudo eximi-la de sua função de mãe e esposa 

“a mulher dotada com as mesmas faculdades do homem, com intelligencia 
e a razão abertas a receber o cultivo das letras, das artes e das sciencias, para 
ser útil á patria e desempenhar a sua missão na sociedade, a maior e a mais 
santa missão da humanidade, [...] mãi de família.”12

10 O Sexo feminino. Campanha, MG: [s.n.], 1873, anno 1, n.o 1, 07/09/1873, p. 1.
11 O Sexo feminino. Campanha, MG: [s.n.], 1873, anno 1, n.o 1, 07/09/1873, p. 2.
12 O Sexo feminino. Campanha, MG: [s.n.], 1873, anno 1, n.o 1, 14/09/1873, p. 2.
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Capa de A Mulher, editada em janeiro de 1881 (Hemeroteca Digital).
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Algum tempo depois, Francisca Senhorinha se muda para o Rio de Janeiro 
e, em 22 de julho de 1875, edita seu periódico, esperando “um bom acolhi-
mento” tanto na Corte, quanto na Província.

As ideias defendidas por Francisca Senhorinha permanecem as mesmas. 
Vários são os artigos defendendo a capacidade intelectual da mulher na atua-

ção em todos os campos do saber, na luta por sua emancipação. O último 
exemplar de O Sexo feminino foi publicado em 08 de outubro de 1889. No 
dia 15 do mesmo mês, animada com a Proclamação da República, Francisca 
muda o título de seu jornal para O Quinze de novembro do sexo feminino.

N’O Quinze de novembro do sexo feminino: periódico quinzenal, litterario, recreativo e 
noticioso especialmente dedicado aos interesses da mulher, Francisca inicia seu editorial 
saudando a República, e continua sua defesa no direito das mulheres ao 
trabalho, para que tenham seu próprio sustento, e a emancipação por meio 
da educação e do estudo. E permanece, no propósito dos mesmos ideais, 
assinalando que 

“tratando-se de questão tão transcendente, unamos nossas forças, a fim de 
fazer entrar na arena do combate travado para a restauração dos direitos de 
igualdade o problema da nossa Racional Emancipação”.13 

Em artigo intitulado “A racional emancipação da mulher” inicia com uma 
pergunta: “Teremos nosso 15 de novembro de 1889?”, e logo abaixo ela mes-
ma responde: “Talvez!.”14

Na função de redatora e proprietária, Francisca contava com a colaboração 
de suas filhas Elisa Diniz Machado Coelho (séc. XIX) e Albertina da Mota 
Diniz (18--?-19--?). Através das páginas de O Quinze do novembro do sexo femini-
no imprimiam artigos defendendo o direito ao voto feminino e a capacidade 

13 O Quinze de novembro do sexo feminino. Rio de Janeiro: Typ. Montenegro, 1889, anno 3, n.o 12, 
15/12/1889, p. 1.
14 O Quinze de novembro do sexo feminino. Rio de Janeiro: Typ. Montenegro, 1889, anno 3, n.o 12, 
15/12/1889, p. 2.
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Revista A Mulher, página inicial (Hemeroteca Digital).
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intelectual da mulher em atuar em todos os campos do conhecimento. A luta 
era pela igualdade da mulher, baseando-se na tríplice educação: 

“physico, moral e intellectual, erguendo-se ao verdadeiro nivel e attingem 
de dia em dia ao seu fim principal – o progresso da humanidade”.15 

E a tentativa era de ecoar suas vozes, fazendo-se ouvir não somente pelas 
mulheres, mas também pelos governantes.

Outro periódico que buscava a emancipação feminina e tentava desper-
tar nas mulheres o desejo de competir profissionalmente com os homens foi  
O Domingo: jornal litterario e recreativo, editado pela primeira vez em 23 de novem-
bro de 1873, no Rio de Janeiro. Sua redatora e proprietária foi D. Violante 
Atabalipa Ximenes de Bivar e Vellasco – a mesma que, em 1852 assumiu a 
direção do Jornal da senhoras –, sendo 

“conhecida por seus trabalhos e por sua dedicação a cultura das lettras”.16 
Pode-se ler no editorial do exemplar de número 4 d’O Domingo, editado em 
14 de dezembro de 1873.

A mulher não deve desanimar, a mulher que tanta coragem e valor sabe 
sustentar quando se trata de vencer difficuldades. Seja sempre perseverante. 
Haverá talvez quem diga que os homens esquecem de ordinario os respeitos 
devidos às mulheres de genio, é um absurdo. Seria isso uma contradicção 
palpavel do espírito humano, um contra-senso impossivel de realizar-se.17

Violante Bivar se mostra comedida em relação aos seus pares, porém, de-
monstrava que a educação e o refinamento ajudariam as mulheres a conse-
guirem um melhor desempenho de suas atividades. Iniciou como uma das 
colaboradoras do Jornal das senhoras, passando a dirigi-lo seis meses após. É de 

15 O Quinze de novembro do sexo feminino. Rio de Janeiro: Typ. Montenegro, 1889, anno 3, n.o 12, 
15/12/1889, p. 1.
16 O Domingo. Rio de Janeiro: Typ. da Lyra de Apollo, 1873, anno 1, n.o 4, 14/12/1873, p. 1.
17 Ibidem.
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Bello sexo de 21 de agosto de 1862 (Hemeroteca Digital).
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sua autoria a coletânea intitulada Algumas traduções das línguas francesa, italiana e 
inglesa, publicada em 1859.

Mais um jornal feminista que circulou por quase 10 anos na Corte, a partir 
de 18 de abril de 1879 foi o Echo das damas: órgão dedicado aos interesses da mulher, críti-
co, recreativo, scientífico e litterário, de propriedade de Amélia Carolina da Silva Couto 
(séc. XIX), jornalista e pioneira das ideias feministas. São estas as primeiras 
palavras de Amélia Carolina para o editorial de lançamento de seu jornal:

“Defender os interesses da mulher é a idéa com que se apresenta a redac-
ção do jornal ‘Echo das damas’ na grande tribuna da imprensa. 

A nossa folha advoga uma causa santa que deve de [sic] merecer a conside-
ração de todos aquelles que se interessão pelo progresso moral deste paiz.”18 

O nome de Amélia Carolina aparece no jornal, como nome de sua firma 
comercial, e, aos assinantes, era dado o direito de anunciar gratuitamente nas 
páginas do jornal. Quase que a totalidade das matérias publicadas, bem como 
as propagandas tinham como foco os interesses da mulher. 

Nas páginas de Echo das damas, encontramos também outras vozes em defesa 
dos ideais de emancipação feminina, e, em seu cabeçalho pode ser lido: “colla-
borado pelas mais abalizadas escriptoras brazileiras e portuguezas”. Uma destas 
vozes foi a de Josephina Sarmento (1862-1940), tradutora, escritora e jorna-
lista, que muito lutou pela emancipação feminina bem como o direito ao voto. 
No exemplar de número 4, de Echo das damas, publicado a 20 de julho de 1879, 
sob o título “Opinião do Diário de Campinas sobre o aparecimento de Echo das 
damas” conclama as mulheres a saírem da sombra dos homens e a se instruírem: 

Como quereis que a mulher ignorante conheça os seus sagrados deveres? 
Como quereis que ellas ensinem aos seus filhos aquillo que não aprenderam?! 
Oh! Permittam-nos dizer-lhes que achamos um tanto impossível; vós mesmo 
[sic] não podereis ensinar aquillo que não aprendestes; isto é lógico. 

18 Echo das damas. Rio de Janeiro: Imprensa Industrial, 1879, anno 1, n.o 1, 18/04/1879. p. 1.
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A nossa missão é infinitamente elevada, e cheia de grandes e immensas 
responsabilidades; e por isto mesmo que a nossa educação deve ser com-
pletamente solida, que devemos ter sérios e profundos conhecimentos.19

Em janeiro de 1881, bem distante do Brasil, pelas mãos de duas brasilei-
ras, uma pernambucana e outra carioca, que, não conseguindo ampliar seus 
estudos no Brasil, vão se encontrar em Nova York e lá publicam o jornal 
literário A Mulher: periódico illustrado de litteratura e bellas-artes consagrado aos inte-
resses e direitos da mulher brazileira. São elas Josefa Águeda Felisbela Mercedes 
de Oliveira (1864-19--?) e Maria Augusta Generoso Estrella (1860-1946) 
que, partiram em busca de um ideal e certamente precisaram transpor várias 
barreiras. 

Com as mãos tremulas pegamos na penna para discutir uma das mais 
delicadas materias: a justificação de que a mulher é intelligente, e digna de 
grandes comettimentos.

Para justificar a nossa opinião escudamo-nos na história.
Queremos ver se podemos, autorisadas pela sciencia e pela historia, pro-

var irrecusavelmente que o homens emittem uma opinião falsa, afim de 
reconhecer que não fallam diante de uma sociedade ignorante como pre-
sumem. [...] 

E que dirão os leitores quando apresentar-se-lhes os nomes d’essas mu-
lheres venerandas que abrilhantam a historia das sciências especulativas e 
exactas?20

E segue em seu artigo de abertura enumerando as várias mulheres que se 
destacavam nas mais diversas áreas do conhecimento nos Estados Unidos, 
desejando que também no Brasil aconteça a “epopéa do sexo feminino”.

19 Echo das damas. Rio de Janeiro: Imprensa Industrial, 1879, anno 1, n.o 4, 20/07/1879. p. 1.
20 A Mulher. Nova York, [Estados Unidos]: Typ. de E. Perez, 1881, anno 1, n.o 1, jan. 1881, p. 2. 



 Maria  Ione Caser da Costa e  Maria  do Sameiro Fangueiro da S ilva

114

Fazemos votos para que a mulher Brazileira inspirada n’estes exemplos, 
procure emancipar-se, porque para o futuro os seus nomes serão gravados 
na Historia Brazileira em lettras de ouro. 

Avante Brazileiras! Que o vosso triumpho não está longe!
Quebrem-se as cadeias que vos prendem os fracos pulsos!
Fé em Deus, esperança no porvir que tudo venceremos!21

Fundado na “bela cidade de S. Paulo” no dia 18 de novembro de 1888, 
pela professora, jornalista, escritora, dramaturga e poeta, Josephina Alvares de 
Azevedo (1851-?) temos a revista intitulada A Família: jornal litterario dedicado á 
educação da mãe de família, pois apesar de ter no subtítulo a palavra jornal, Jose-
phina, em editorial do primeiro exemplar, denominado “número programa”, 
nos esclarece: 

“É dever de todo jornal que apparece dizer o que vem fazer, o titulo po-
rém desta minha revista, d’isto me poderia dispensar; tal não succede, visto 
que, não venho unicamente fazer uso da imprensa, para ensinar a mulher 
paulista a educar seus filhos, porque isso sabe ella. 

Instada por algumas amigas afim de fazer umas conferencias sobre a 
‘Educação da Mulher’, fiz-lhe notar que a palavra em meus lábios era palli-
da, [...], e que portanto faria uso da imprensa, escolhendo de preferência 
a bella cidade de S. Paulo, d’onde trouxe gratissimas recordações, para ahi 
dar á luz, á modesta publicação que tem por título A Familia.”22

O sobrenome de Josephina suscitou curiosidade ao ligar seu sobrenome 
com o do poeta Álvares de Azevedo (1831-1852). Algumas fontes dizem ser 
meio-irmãos, porém no jornal A Família do dia 23 de fevereiro de 1889, em 
sua coluna, ela afirma ser prima do poeta. Em 18 de maio de 1889 Josephina 
passa a editar sua revista na Corte, não abrindo mão da busca de ensinar as 

21 A Mulher. Nova York, [Estados Unidos]: Typ. de E. Perez, 1881, anno 1, n.o 1, jan. 1881, p. 3.
22 A Familia. São Paulo: Typ. União, 1888, Número programa, 18/11/1888, p. 1.
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mães a educar seus filhos para a vida, e para uma realidade maior e melhor, 
que faria com que conseguissem se desvencilhar da sombra de seus maridos.

O Brasil vislumbrava uma nova fase em sua história, e a luta pela igualdade 
em relação aos homens se intensificava. Uma nova luta se avistava: o direito ao 
voto. Desta forma, no editorial intitulado “As mulheres e a eleição” de 06 de 
julho de 1889, lemos o seguinte texto: 

É chegado o momento de mostrarem as nossas patricias a sua impor-
tancia na sociedade. [...] O direito ao voto das mulheres é uma necessidade 
lattente, de que ha muito recente se não só o nosso, como muitos outros 
paízes. Alguma nação deverá ser a primeira a iniciar-se nesse grande melho-
ramento; porque não será o Brazil?23

Josephina escreveu para o teatro a comédia O Voto feminino cuja estreia foi em 
maio de 1890, no Teatro Recreio Dramático. O Voto feminino virou livro e tam-
bém foi publicado como folhetim na A Família de agosto a novembro de 1890. A 
escritora e inúmeras colaboradoras lutaram pelo fim do preconceito que proibia 
o sufrágio feminino, direito este que só muito mais tarde viria a acontecer.

Veremos agora um pouco sobre A Mensageira: revista literária dedicada a mulher 
brazileira, criada e dirigida pela poetisa Presciliana Duarte de Almeida (1867-
1944). Seu primeiro exemplar publicado na capital paulista a 15 de outubro 
de 1897 tinha a finalidade de apoiar a luta pela emancipação da mulher. Nes-
te contexto muito divulgou as produções femininas, seus feitos e seu papel 
na literatura, num momento em que avanços tecnológicos ainda não haviam 
chegado ao Brasil. Em seu primeiro editorial, Presciliana busca estabelecer um 
elo entre as leitoras pela “comunhão das mesmas ideias” e também solicita

“receber os trabalhos de todas aquellas que nos quizerem trazer o auxílio 
de seu talento. Que a nossa revista seja como que um centro para o qual 
convirja a intelligencia de todas as brazileiras!”24.

23 A Familia. Rio de Janeiro: Typ. da Familia, 1889, anno 1, n.o 29, jul. 1889, p. 1
24 A Mensageira. São Paulo: Typ. Brasil de Carlos Gerke & Comp., 1897, anno 1, n.o 1, 15/10/1897, p. 2.
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A revista A Mensageira foi escrita quase que exclusivamente por mulheres, 
dentre elas destacamos, Maria Clara da Cunha Santos (1866-1911), Áurea 
Pires (1876-1949), Júlia Lopes de Almeida (1862-1934). Em seu número 
inaugural encontramos o seguinte texto de Júlia Lopes intitulado “Entre ami-
gas”, que chama a atenção para o movimento feminista no Brasil: 

Não é sem algum espanto que eu escrevo este artigo, para um jornal 
novo, e, de mulheres! É uma tentativa sem grandes fundamentos? Viverá 
pouco? ficará? [sic] Só o tempo poderá responder a estas perguntas; entre-
tanto, que fique, ou que passe no sopro ligeiro dos dias curtos, esta revista 
assignala um facto, digno de attenção de que o movimento feminista vae 
desenvolvendo a força de suas azas, no Brasil.25

A Mensageira que circulou até janeiro de 1900, teve um papel importante na 
luta pela emancipação das mulheres brasileiras. Em todos os seus exemplares 
encontramos o embate travado pela educação superior das mulheres assim 
como textos propalando o feminismo. 

O último título escolhido a ser comentado dentre os dez selecionados é a 
Revista feminina. Publicada em São Paulo, editada pela primeira vez em 1914 
por Virgilina de Souza Salles (18--?-1918), teve seus primeiros exemplares 
publicados com o título de A Luta moderna. Só alguns números após, exatamen-
te no exemplar de número 8, publicado em janeiro de 1915, é que passou a 
chamar-se Revista feminina. Desde o início, o objetivo era abordar temas de inte-
resse da mulher, tendo sido criada para o público feminino, já que havia nessa 
época uma escassez de publicações do gênero. Em suas páginas encontramos 
crônicas de fundo moral, textos literários, moda, saúde, culinária, entreteni-
mento, além de textos relativos à educação dos filhos e aos cuidados do lar. 
Segundo Virgilina, ao criar esta revista, desejava que alcançasse seu objetivo 
maior que era o de ter caráter “moral, recreativo e literário”, sustentando o 
idealismo da defesa dos direitos da mulher. Em artigo intitulado “As senhoras 
brasileiras” publicado em abril de 1916 temos:

25 A Mensageira. São Paulo: Typ. Brasil de Carlos Gerke & Comp, 1897, anno 1, n.o 1, 15/10/1897, p. 3.
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 A nossa Revista representa ao contrario um gesto abnegado de altruis-
mo. Creamol-a pela necessidade premente, de que se resentia o nosso meio, 
de uma leitura san, moral, e que ao lado da parte recreativa e litterria, 
collaborasse efficaz e directamente na educação domestica e na orientação 
da [sic] espirito feminino.26

Revista, ricamente ilustrada, tinha o propósito de “elevar o nível das leito-
ras”, fornecendo matérias de cunho cultural e de assuntos que despertassem a 
curiosidade das mulheres como: costumes, tradições de outros países e outros 
fatos que pudessem interessá-las. Virgilina segue em seu artigo:

As revistas do genero da nossa são no extrangeiro, acolhidas com en-
thusiasmo e as senhoras porfiam em propagal-as e auxilial-as. É a razão 
pela qual ha na Europa e na America do Norte, magnificas publicações 
femininas, muitas das quaes circulam largamente entre nós. A mulher bra-
sileira não é menos intelligente, nem menos instruida do que a europea ou 
a yankee [sic] e só ha uma explicação para o facto de não ter tido até agora, 
uma publicação, à altura dos seus meritos: – e é a não se ter ella querido 
interessar com enthusiasmo, pelas diversas tentativas, que em tal sentido, 
têm sido feitas.27

A morte prematura de Virgilina em 1918, não desanimou a família, muito 
pelo contrário, as filhas, o irmão Cláudio de Souza e o marido deram conti-
nuidade ao ideal de sua fundadora. 

Neste espaço, procuramos resgatar essa luta que algumas mulheres trava-
ram na conquista de vez e de voz para si e para as suas, através da imprensa 
feminina brasileira. Lembremos que foi através de coragem e determinação 
que essas mulheres puderam desenvolver seu potencial, até então sufocado 
e desconhecido. Optamos pela busca de títulos que nos apresentam estas 

26 Revista feminina. São Paulo: Typographia Henr. Grobel, 1916, anno 3, n.o 23, abr. 1916, p. 15.
27 Ibidem.
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mulheres aguerridas, que, como proprietárias, ou redatoras de periódicos, 
puderam apresentar suas ideologias e posições, marcando presença em uma 
literatura até então exclusivamente masculina.
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E n s a i o

Literatura e jornalismo

Cícero Sandroni

A discussão se o jornalismo constitui um gênero literário data 
do século XVIII e se estende até hoje com a participação de 

escritores, críticos, ensaístas e jornalistas. Na condição de jornalis-
ta profissional desde jovem, e mais tarde escritor tardio, pretendo 
abordar o tema de forma epidérmica. Relatarei aspectos da minha 
experiência na profissão exercida em periódicos brasileiros, sua rela-
ção com a breve atividade de ficcionista e de biógrafo da imprensa 
e voltar a algumas leituras sobre jornalismo em comparação com a 
literatura.

Para desdita da cultura brasileira, a tipografia e o livro chegaram 
muito tarde ao Brasil. Com exceção da gráfica de Antonio Francisco 
Isidoro quando Gomes Freire de Andrade era governador do Rio de 
Janeiro em fins do século XVIII, e duas instaladas em Pernambuco 
no período de Nassau, todas destruídas por ordem de D. Maria I, 
a tipografia não existiu nos três séculos da colônia, e tal ausência 
atrasou tanto a literatura como o jornalismo.

Ocupante 
da Cadeira 6 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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A primeira máquina tipográfica desembarcada no Rio de Janeiro com 
autorização oficial, veio com a Família Real em fuga de Napoleão Bonaparte 
e assim, pelo menos, esse favor devemos ao Corso. A máquina Stanhope 
ainda na caixa que viera da Inglaterra para a corte em Lisboa, do navio inglês 
passou direto para a última caravela que partiu de Lisboa, a Medusa, graças 
aos cuidados de Antônio de Araújo e Azevedo, futuro Conde da Barca. Por 
decreto de 13 de maio de 1808, D. João determinou que se instalassem no 
Rio de Janeiro os prelos embarcados no Medusa. Criava-se a Imprensa Régia. 
Em 10 de setembro de 1808, foi impresso o primeiro exemplar da Gaze-
ta do Rio de Janeiro, publicação semanal com quatro páginas reservadas para 
documentos oficiais, notícias do “estado de saúde de todos os príncipes da 
Europa” e “Odes e panegíricos da Família reinante”. O jornal era dirigido 
por frei Tibúrcio de José da Rocha, e seu texto, antes de impresso, passava 
pela censura real. 

Logo a seguir João aboliu o decreto de D. Maria I sobre as instalações 
de indústria no Brasil, e outras máquinas das marcas Stanhope ou Alauzet 
começaram a ser importadas e delas, movidas a braço escravo, surgiram os 
primeiros jornais, simples boletins como pode se ver pelo primeiro exemplar 
do Jornal do Commercio, fundado por Pierre Plancher em outubro de 1827.

Os primeiros livros impressos no Brasil, encadernados no formato tal 
como os conhecemos hoje, datam de 1920. Até então, as editoras ou os 
próprios autores enviavam os originais, na sua maioria manuscritos, para 
gráficas francesas, ou então para as de Lisboa, onde a tipografia também 
dava os primeiros passos. Segundo o historiador Olimpio de Souza An-
drade, “estávamos então na pré-história do campo editorial: em tiragens 
reduzidíssimas, na França eram impressos os livros de Machado de Assis, 
Graça Aranha, Alberto Rangel, Coelho Neto e tantos outros autores dentre 
os melhores do nosso tempo”. Ainda segundo Olimpio, um dos grandes 
estudiosos da obra euclidiana, uma das edições corrigidas pelo autor de 
Os sertões também surgiu dos prelos na França; e outros livros de Euclides 
foram lançados e reeditados em Portugal, só assim conseguindo livrar-se do 
péssimo tratamento editorial no Brasil. 
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 A primeira universidade brasileira, reunião de algumas escolas superiores, 
data de 1922, criada às pressas para dar um título de doutor honoris causa ao rei 
Alberto, da Bélgica, em visita ao Brasil, quando da Exposição Internacional 
comemorativa do centenário da Independência. Em contraste, desde fins do 
século XVII as colônias espanholas já tinham universidades, tipografias e 
imprensa. No caso do Brasil, outro fator contribuiu para o atraso da divulga-
ção de livros e jornais: não tínhamos leitores, situação parecida se comparada 
em relação ao número de habitantes de hoje. Os colonizadores dedicavam-se 
mais a ganhar dinheiro do que ler, mesmo os alfabetizados. Nossas edições 
contemporâneas de mil a dois mil exemplares de autores nacionais e a queda 
da circulação dos jornais sugere um espelho dos primeiros séculos da nossa 
existência política.

 Segundo Antonio de Soares Amora, Aristóteles escrevia: “Com efeito, aque-
les que expõem, por meio de verso, assuntos de medicina ou de física, são co-
mumente denominados poetas; entretanto, nada há de comum entre Homero e 
Empédocles, senão o terem ambos escrito em verso. Desse modo conviria deno-
minar a um, poeta, a outro, naturalista.” No início das atividades da imprensa no 
Brasil, ao contrário do que predicava Aristóteles todos os que trabalhavam em 
jornais eram chamados de escritores. Segundo Houaiss, a palavra jornal só apare-
ce no léxico brasileiro em 1825, e jornalista em 1881. Repórter, só em 1890. Antes 
eram todos escritores. Mas a diferença atual entre uns e outros indica que Aris-
tóteles tinha razão. Jornalista e literato escrevem, mas a um chamamos escritor e 
ao outro, jornalista. O que não impede, ao contrário é quase comum, o fato do 
mesmo escritor ser jornalista e escritor, ou o escritor, jornalista. João Ubaldo 
contou-me episódio de viagem com Jorge Amado, quando se registraram em 
um hotel. João já havia publicado o Sargento Getúlio e hesitou ao responder o 
quesito sobre a sua profissão. Jornalista ou escritor? Jorge foi enfático: “Ponha 
aí escritor. João, você é um escritor!” E assim o conhecemos e a posteridade co-
nhecerá João Ubaldo, embora ele tenha sido também um excelente jornalista de 
banca em Salvador, e mais tarde cronista de O Globo. E ainda sentimos saudade 
de suas histórias de Itaparica, ou então quando vergastava os poderosos com a 
ironia de um Juvenal. 
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Se admitirmos que o jornalismo é um gênero da literatura onde convi-é um gênero da literatura onde convi- um gênero da literatura onde convi-
vem o conto, romance, poesia, ensaio, crítica e outros, no jornalismo também 
existem vertentes: o político, o policial, o esportivo, o repórter da cidade, o 
cronista, o crítico de espetáculos e artes, e várias outras, a exemplo do editor 
do suplemento literário. O ensaio O jornalismo como gênero literário de Alceu 
Amoroso Lima, publicado em livro pela editora da Universidade de São Pau-
lo, em 1990 reconheceu as virtudes do bom jornalismo Se for bom, capaz de 
satisfazer as condições da beleza da palavra escrita, está incluído na literatura. 
Assim também escreveram Afrânio Coutinho, Américo Jacobina Lacombe, 
Eduardo Portella e José Maria Mello sobre o texto escrito para os jornais. 

Seguiram-se outros estudos, notadamente o de Antonio Olinto, e a discus-
são gerou maior número de trabalhos acadêmicos e artigos nos suplementos 
literários de então. Os estudos prosseguem, embora alguns lembrem André 
Gide, para quem o texto jornalístico morre no dia seguinte; Gide, e assim 
também Balzac, não gostava da imprensa, este talvez porque os proprietários 
dos jornais não lhe pagavam o que esperava da publicação dos seus romances 
em capítulos nas folhas. O chanceler Bismarck afirmava que o jornalista é o 
homem que errou de profissão. Gilbert Keith Chesterton tem uma definição 
positiva sobre o jornalismo, negativa em relação ao mundo mas muito atual se 
pensarmos no Brasil: “Não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísti-
cas é que melhoraram muito.”

Na vida literária brasileira desde sempre existiu ligação estreita entre jor-
nalismo e literatura: ficcionistas e poetas foram, ao mesmo tempo, notáveis 
jornalistas. Todos, ou quase todos, os fundadores da Academia Brasileira pu-
blicaram trabalhos na imprensas da época, embora poucos fossem jornalistas 
de redação, como Alcindo Guanabara, ou Umberto Duarte, por sinal um 
humorista, talvez um Veríssimo do seu tempo, e nos deixou apenas um livro, 
Humorismos, coleção de crônicas publicadas no Jornal do Commercio. Machado de 
Assis nos legou, ao lado de sua obra de romancista, contista, ensaísta e poeta, 
um extenso manancial de crônicas. E da mesma forma que José de Alencar e 
Raul Pompeia e tantos outros com textos escritos de impressionante atuali-
dade. Vale lembrar aqui, também, as reportagens de Euclides da Cunha sobre 
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a revolta de Canudos para o jornal O Estado de São Paulo, mais tarde revistas 
e ampliadas para compor um dos livros fundamentais da interpretação do 
Brasil, Os sertões.

No século XIX, o jornalismo brasileiro recebeu a influência da narrativa 
da imprensa francesa substituída, na segunda metade do século XX, pelo 
estilo americano, econômico e direto ao oferecer a informação sem rodeios e 
dispensando o “nariz de cera”, isto é, um texto preliminar sobre o fato a ser 
narrado. Nos seus primórdios para escrever sua matéria, o repórter ( a palavra 
ainda não existia, era escritor mesmo, daí a liberdade para gastar tinta e papel) 
preparava um prólogo em vez de ir logo ao assunto. 

Um bom exemplo do nariz de cera é o primeiro parágrafo da reportagem 
que o jovem Austregésilo de Athayde escreveu em 1919, talvez seu primeiro 
trabalho para o jornal em que trabalhava, A Tribuna, para narrar o velório de 
Olavo Bilac.

“Na câmara ardente onde jazia Olavo Bilac pairava a soturnidade magoada 
das grandes dores. Na tristeza daquele silêncio parecia ouvir-se o soluçar da 
corda que se rebentou na harpa. Olavo Bilac morto! Frio o coração que pulsou 
pelos mais belos ideais, mudos os lábios que cantaram a beleza com a estéti-
ca arrebatadora dos poetas gregos! Olavo Bilac igual ao nada!”, e por aí vai a 
matéria que recebeu elogios do diretor do jornal, Lindolfo Collor, e dos seus 
companheiros de redação e deu-lhe a reputação de bom repórter, isto é, escritor. 

Se um repórter de hoje entregasse um texto parecido com este parágrafo 
inicial sobre o enterro, digamos, o de Carlos Drummond de Andrade, quando 
a ditadura do lead e do sub-lead já imperava em todos os jornais, o chefe da 
reportagem teria um ataque, vazado naquela linguagem muito comum nas 
redações: Onde foi o velório e a que horas saiu o enterro? Quem estava lá, 
quantas pessoas compareceram, tinha gente importante? Quem mandou co-
roa de flores, você não viu nada, está cego? E não entrevistou ninguém, perdeu 
a língua? Eu quero depoimentos sobre o poeta, gente falando sobre ele e não 
a sua opinião!

Falei acima sobre o lead e sub-lead, as duas palavras-chave da reportagem 
ou de qualquer texto dinâmico do jornalismo americano nascido na época 
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da guerra. O lead, em apenas quatro linhas, devia conduzir (to lead) o leitor ao 
assunto ao responder pelo menos quatro perguntas: quem? o quê? quando? 
onde? E no sub-lead, de acordo com a matéria, mais duas perguntas: como e 
por quê? Com essa fórmula o leitor ficava com as informações principais, e se 
o assunto o interessasse, ele iria até o fim do artigo. E se na oficina, o chumbo 
das linotipos excedesse o local na página para matéria, o chefe tinha a solução 
pronta: corta pelo pé. No pé, ou o fim do texto, vinham as últimas, e em certo 
caso desnecessárias, informações se assim as considerasse o chefe da oficina. 

Esta mudança na redação do texto jornalístico tem início na década de 
50 do século passado quando o jornalista Pompeu de Souza, diretor de re-
dação do Diário Carioca, voltou de viagem de estudos nos Estados Unidos e 
divulgou o novo estilo, logo absorvido e praticado pelos jornalistas do Diário 
que o aperfeiçoaram e transformaram o jornal em um dos melhores do Rio 
de Janeiro. Entre eles, Jânio de Freitas, Luiz Paulistano, Armando Nogueira, 
Evandro Carlos de Andrade, Carlos Castello Branco, Ferreira Gullar, Manuel 
Bernardes Muller, Jacinto de Thormes e outros treinados na mesma escola.

 No Jornal do Brasil a reforma teve início com a publicação do Suplemento 
Dominical criado por Reynaldo Jardim, de início com assuntos gerais e, mais 
tardes literários onde colaboraram nomes de novos mas já de boa fama na área 
literária, a exemplo de Ferreira Gullar e de Mario Faustino. A partir de então, 
o JB, assim conhecido no passar do tempo, iniciou a mudança de jornal de 
anúncios classificados (a partir de toda a primeira página), e sob a direção 
de Odylo Costa, filho e Wilson Figueiredo começou uma reforma que Jânio 
de Freitas ampliou ao convidar o escultor Amilcar de Castro para repaginar 
a primeira página e, em seguida, todo o jornal. Criava-se, assim, uma escola 
renovadora do jornalismo, que incluiu o Caderno B, também criado por Rey-
naldo Jardim, que, ao lado da diagramação do escultor Amilcar de Castro, 
deixou sua marca em todos os jornais brasileiros.

 Na década de 1970 surgiu nos Estados Unidos o movimento do new 
journalism. Jornalistas talentosos desprezaram as perguntas que formavam o 
lead e o sub-lead e partiram para a forma literária que os agradasse. Os textos 
do novo gênero vieram de Gay Talese, Truman Capote – vale lembrar o seu 
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poderoso relato, A sangue frio, baseado em trágicos acontecimentos. Jimmy 
Breslin e Norman Mailer (em The Fight, impressionante narrativa da luta em 
que Muhammed Ali, mais velho, conquistou o título de campeão de George 
Foreman.) No new journalism os textos deveriam ser relatados a exemplo da 
mais exata das reportagens, sem dispensar o estilo literário e boa dose de 
imaginação. Tom Wolfe destacou-se entre eles. Personalista e sempre bem ves-
tido com o seu jaquetão branco, cortado pelos melhores alfaiates, seu talento 
conquistava o leitor pelos temas da atualidade, a capacidade de abordá-los 
com uma linguagem precisa, rica de metáfora sem ser barroca, e o gosto por 
uma boa polêmica. 

Para alguns críticos acadêmicos, o novo estilo não era novo, pois já fora 
praticado por Hemingway na sua série de reportagens sobre a Guerra Civil 
Espanhola. Mas a ficção literária às vezes se vale dos fatos dramáticos reais, 
cujo primeiro registro “literário” é o jornalístico. A realidade sangrenta, trági-
ca e dramática retratada nas manchetes daqueles jornais que se a gente espre-
me pinga sangue, transformam-se em matéria de ficção, recebendo tratamento 
que poderá alcançar altos níveis literários. 

Gostaria de lembrar aqui o saudoso Joel Silveira, jornalista que praticou o 
new journalism antes do estilo aparecer na imprensa americana. Suas reporta-
gens lembram contos, e os contos, reportagens. Jornalista combativo jamais 
submetido às ordens do poder, seja político, econômico ou militar e escri-
tor onde a ironia cáustica e boa dose de humor por vezes permeavam suas 
histórias, mesmo as mais impregnadas de ceticismo. Teve amigos fraternos, 
companheiros de grande parte de sua vida, entre eles os maiores escritores e 
jornalistas deste século, como Graciliano Ramos, Marques Rebelo, Rubem 
Braga e muitos outros. Recebeu o prêmio Machado de Assis da Academia 
Brasileira de Letras em 1998.

Por falar em crônica, vale lembrar que seu nome, no correr do tempo, 
adquiriu dois sentidos: o primeiro dá à crônica o caráter de relato histórico, 
sendo parenta dos anais. Segundo Afrânio Coutinho “a partir de certa épo-
ca, a palavra foi ganhando roupagem semântica diferente. Crônica e cronista 
passaram a ser usados com o sentido atualmente generalizado em literatura: 
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é um gênero específico estritamente ligado ao jornalismo”. No Brasil, a crô-
nica tem seu antecedente no folhetim, isto é, o fuelleiton roman, o romance 
publicado em capítulos nos jornais, gênero em que o pioneiro, no começo do 
século XIX, foi o Jornal do Commercio, ao lançar autores franceses, de Alexandre 
Dumas a Ponson du Terrail, e brasileiros, a exemplo de Martins Pena e, mais 
tarde, Lima Barreto. Aos poucos a palavra folhetim, além da história em ca-
pítulos, precursora da telenovela e sustentáculo da venda dos jornais, passou 
a designar também o comentário sobre acontecimentos do dia e da semana. 
Concedia-se ao jornalista liberdade para escrever como bem entendesse sobre 
o tema escolhido. Em crônica (ou folhetim?) de 1859, Machado de Assis 
assim definia o gênero:

“O folhetinista, na sociedade, ocupa o lugar do colibri na esfera vegetal; 
salta, esvoaça, brinca, tremula, paira e espaneja-se sobre todos os caules 
suculentos, sobre todas as seivas vigorosas. Todo mundo lhe pertence; até 
mesmo a política.” 

Este trecho sugere a existência de um Machado com estilo pleno de adjeti-
vos e metáforas, como direi? Nada direi, pois não sou tolo ao ponto de ousar 
opinar sobre o estilo de Machado. Rubem Braga, o saudoso sabiá da crônica, 
jamais pensou em ser um colibri, espanejando-se sobre os seus temas. Mas 
para o bruxo do Cosme Velho, ele mesmo excelente cronista, o folhetim, à 
época, meados do século XIX, não estava ainda adaptado, e apesar das suas 
“páginas coruscantes de lirismo e imagens”, só em raríssimas exceções tinha 
tomado a cor nacional. “Escrever folhetim e ficar brasileiro é na verdade difí-
cil”, acentua. E a seguir: 

“Entretanto, como todas as dificuldades se aplanam, ele podia bem to-
mar mais cor local, mais feição americana (no sentido de brasileira, para dife-
renciá-la da francesa). Faria assim menos mal à independência do espírito 
nacional, tão preso a estas limitações, a esses arremedos, a esse suicídio da 
originalidade e iniciativa.”
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O conselho de Machado foi seguido por ele mesmo e seus epígonos, e quan-
do o folhetim passou a crônica, ganhou a cor local e deixou de ser arremedo 
ou cópia servil da imprensa francesa. Hoje em dia, pelo número de cronistas 
espalhados por todo o País, a crônica parece ser um gênero cultivado com exclu-
sividade na imprensa brasileira. Alceu Amoroso Lima, quando começou a sua 
atividade de crítico literário, não aceitava a publicação de crônicas em livros e 
chegou a escrever que “uma crônica num livro é como um passarinho afogado”. 
Mais tarde, concedeu à crônica condição de gênero literário, ao concordar com 
Afrânio Coutinho, para quem “muitos críticos se recusam a ver na crônica, a 
despeito da voga que desfruta em dias atuais, algo durável e permanente, con-
siderando-a uma arte menor. (...) Mas será considerada gênero literário quando 
apresentar qualidade, libertando-se de sua condição circunstancial pelo estilo e 
pela individualidade do autor.”

Citei Rubem Braga, um homem alto, lacônico, fumante de cigarros 
Hollywood. Gostava de falar com passarinhos e parece que se entendiam. So-
bre ele Afrânio Coutinho escreveu artigo em 1990 para o Jornal do Commercio, 
do qual cito alguns trechos:

“Com Rubem Braga ocorreu um fato singular. Ele foi o único escri-
tor brasileiro dos maiores, que entrou para a história literária exclusiva-
mente como cronista. Extraordinário escritor, extraordinário cronista. 
Ao unir o fato cotidiano sem importância, uma paisagem, o voo de um 
pássaro, a beleza da mulher... ele realizava verdadeiras obras-primas de 
estilo e encantamento artístico. Era um verdadeiro mago da palavra, e 
sabia manejar como poucos, enriquecendo os leitores com o lirismo de 
suas impressões. Era um impressionista. Um poeta finíssimo em pura 
prosa.”

Textos assim demonstram que a reportagem, a crônica , o folhetim e até o 
pequeno ensaio, desde que escritos por jornalistas talentosos, para jornais e 
revistas, sobre temas e fatos do passado ou do presente, resistem ao passar do 
tempo e permanecem vivos e atuais para o leitor do século XXI.
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E agora faço um parêntese para pedir aos amigos tempo para uma lem-
brança pessoal de como eu cheguei ao jornalismo. Quando conheci Antonio 
Callado, nos idos de 1956, eu, no início de estágio no jornal, e ele aos 37 anos 
de idade, diretor de redação do Correio da Manhã, ele era respeitado e admirado 
por seus colegas de jornal e de toda a imprensa brasileira. Seu nome ultrapas-
sava as fronteiras do Rio de Janeiro pela carreira impecável de forma notável 
nas suas transmissões por rádio para o Brasil sobre os eventos da Segunda 
Guerra Mundial pela BBC de Londres, trabalho realizado sob o bombardeio 
da Luftwaffe nazista. 

Ao substituir na chefia da redação do Correio o severo alagoano Costa Rego 
quando este faleceu, em 1954, Callado ocupou o lugar do homem da con-
fiança absoluta de Paulo Bittencourt, que antes entregara a Graciliano Ramos, 
quando liberado pela polícia do Estado Novo, a chefia da revisão, na época 
ainda não havia o copidesque. Também ajudava a melhorar o estilo dos reda-
tores o crítico Álvaro Lins, editorialista e editor do Caderno Literário, onde 
colaboraram os melhores nomes da literatura da época, entre os quais Brito 
Broca e um jovem e competente professor de literatura baiano, Eduardo Por-
tella. Callado, Graciliano e Àlvaro Lins garantiam a denominada “ortografia 
da casa”, seca, enxuta, sem adjetivos ou advérbios, e, no caso dos editoriais ou 
tópicos, com a punch line ao final, a frase que resumia a crítica em tom enchar-
cado de vitríolo e vez por outra derrubava até ministro de Estado.

 Com escritores da estatura de Graciliano e Callado, Álvaro Lins e editoria-
listas entre os quais se destacavam Otto Maria Carpeaux, autor da insuperável 
História da Literatura Ocidental – cujo último volume recebi com afetuosa dedi-
catória – e Franklin de Oliveira, o herdeiro de Edmundo Bittencourt, manti-
nham na direção do seu jornal escritores e jornalistas sem distinção entre as 
duas atividades, de forma tal que uma completava a outra.

 Antonio Callado era exemplo para todos nós, os veteranos e os iniciantes, 
entre os quais eu me encontrava, orgulhoso por trabalhar sob suas ordens e 
as do secretário da redação, Luis Alberto Bahia. Pelo amplo salão, com me-
sas de ferro onde estavam instaladas as máquinas de escrever, circulavam os 
editorialistas, todos jornalistas de banca, estes os que trabalhavam na redação, 
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segundo expressão da época. Carpeaux, Franklin, Olimpio de Souza Andrade, 
então diretor do arquivo, e o economista Jaime Magrassi de Sá eram enci-
clopédias ambulantes, sabiam tudo o que nossa juventude ignorava e muito 
mais. Mais até que o inconfiável Google. E quando não sabiam, sabiam onde 
encontrar. To know is to know where knowledge is. Às vezes recebíamos a visita dos 
colaboradores, entre os quais o poeta Carlos Drummond de Andrade, então 
também cronista, e Rubem Braga. 

Todos os citados e outros exerceram funções importantes na redação e 
escreveram livros, seja de crítica literária, romances, poesia, crônicas, estu-
dos sociais e econômicos. Callado iniciara sua obra de dramaturgo, cuja obra 
completa a Academia publicou em 2009. Também publicara sua reportagem 
Esqueleto na lagoa verde e seus primeiro romances, Assunção de Salviano, de 1954, e a 
seguir A madona de cedro, ambos narradas no cenário do barroco brasileiro cria-
do pelo gênio do Aleijadinho. Ao conhecer o trabalho literário de Callado, 
ao lado de sua discreta, mas firme direção da redação do Correio, a admiração 
por ele crescia, e eu me admirava da capacidade de um jornalista de banca que 
chegava cedo à redação e saía tarde, encontrar tempo para escrever romances, 
e para o teatro? 

Callado prosseguiu no duplo expediente no decorrer de sua vida com breve 
interrupção depois do golpe militar de 1964, quando a ditadura, após cassar 
os seus direitos civis, quis impedi-lo de exercer seu ofício nas redações, sem 
conseguir seu objetivo; o Jornal do Brasil contratou-o para ser editorialista sobre 
temas ecológicos e ele assim prosseguiu, até o fim de sua vida, dedicado ao 
jornalismo e à literatura, com alguns momentos em sua atividade profissional 
voltado também à música popular brasileira, amigo que era de Pixinguinha, 
Donga, Ismael Silva e Sílvio Caldas, entre outros, frequentadores da redação 
do Correio.

 Lembrei o exemplo de Callado, sucessor nesta Casa de outro jornalista, 
Austregésilo de Athayde, este ficcionista bissexto com obra jornalística es-
crita no melhor português do seu tempo, para sugerir a convivência genética 
entre jornalismo e literatura e considerar o trabalho na e para a imprensa um 
gênero literário, hoje assim admitido pela crítica mundial. Para demonstrar 
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as características específicas deste gênero, aí estão os semiólogos, filólogos, 
comunicólogos e estudiosos do tema para deslindar as linhas fronteiriças que 
mantêm o jornalismo ao lado da literatura. 

Volto de novo ao passado, e podem me chamar de anacrônico, mas esta 
é a Casa da memória e se não cultuamos a obra e a vida dos que passaram, 
o que nos resta fazer? Quais são as diferenças entre jornalismo e literatura? 
Respondo com as palavras de Barbosa Lima Sobrinho, pronunciadas em julho 
de 1957 no auditório do Petit Trianon: “Literatura tem por objeto despertar 
o prazer estético; o jornalismo tem como preocupação essencial informar e, 
quando muito, discutir teses, opiniões, interesse, questões que constituirão 
assuntos do momento e possam, por isso mesmo, despertar a atenção do 
público.

 Peregrino Júnior acentua: “A imprensa no Brasil foi sempre uma escola 
de escritores. Raros os grandes escritores brasileiros que não fizeram uma 
espécie de serviço militar obrigatório das letras na imprensa, antes de chega-
rem à celebridade. Pode-se dizer que, sem exceção, todos os grandes escrito-
res e poetas do Brasil foram inicialmente jornalistas. João Francisco Lisboa, 
José de Alencar, Machado de Assis, Coelho Neto, Olavo Bilac, Euclides da 
Cunha – para citar apenas alguns cujas obras aparentemente pouco devem 
ao jornalismo – passaram pela imprensa e foram inicialmente jormalistas 
militantes. 

O historiador Américo Jacobina Lacombe listou de Hipólito José da Costa e 
Evaristo da Veiga a Mário Rodrigues e Assis Chateaubriand, mais de cem nomes 
de jornalistas que podem ser apresentados como grandes escritores nas sessenta 
páginas do seu ensaio “Literatura e Jornalismo” em “A Literatura no Brasil”, os 
seis monumentais tomos organizados por Afrânio Coutinho. E a pesquisa de 
Américo Jacobina Lacombe não passou dos anos 30. Seria necessário escrever 
outro ensaio, com outras sessenta páginas para listar os jornalistas que, a partir 
dos anos 30, até hoje, escreveram páginas memoráveis para as folhas, e eu me 
dispenso de citar nomes, pois devem estar na memória de todos.

Amigo de Machado de Assis, Euclides das Cunha visita-o frequentemente 
quando o escritor adoece. E na noite da agonia de Machado, lá estava, na rua 
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Cosme Velho, quando batem à porta. Era um adolescente, que desejava pres-
tar uma última homenagem ao mestre. No dia seguinte, Machado morre, e 
Euclides, e, depois do enterro, dirige-se à redação do Jornal do Commercio, para 
escrever sua última homenagem. João Luso, jornalista português, radicado no 
Brasil desde a adolescência, mais tarde membro correspondente da Academia 
Brasileira, assim observou Euclides escrever a crônica publicada no dia seguin-
te sob o título A Última Visita.

Na edição de 1.º de outubro, e republicada no dia seguinte, a pedido de 
Euclides, por ter encontrado nela pequeníssimos erros de revisão, o texto 
emocionou a cidade:

“Na noite em que faleceu Machado de Assis, quem penetrasse na viven-
da do poeta, em Laranjeiras, não acreditaria que estivesse tão próximo o 
triste desenlace da sua enfermidade.

(...) As vozes eram discretas, as mágoas apenas rebrilhavam nos olhos 
marejados de lágrimas, e a placidez era completa no recinto, onde a sauda-
de glorificava uma existência, antes da morte.

No salão de visitas viam-se alguns discípulos dedicados, também apa-
rentemente tranquilos. E compreendia-se desde logo a antilogia de orações 
tão ao parecer tranquilos na iminência de uma catástrofe. Era o contágio 
da própria serenidade incomparável e emocionante em que ia a pouco e 
pouco extinguindo-se o extraordinário escritor. Realmente, na fase aguda 
de sua moléstia, Machado de Assis, se por acaso traía com um gemido e 
uma contração mais viva o sofrimento, apressava-se em pedir desculpas 
aos que o assistiam, na ânsia e no apuro gentilíssimo de quem corrige um 
descuido ou involuntário deslize. Timbravam em sua primeira e última dis-
simulação: a dissimulação da própria agonia para não nos magoar com a 
reflexão da sua dor. A sua infinita delicadeza de pensar, de sentir e de agir, 
que no trato vulgar dos homens se exteriorizava em timidez embaraçadora 
e recatado retraimento, transfigurava-se em fortaleza tranquila e soberana. 
E gentilissimamente bom durante a vida, ele se tornava gentilmente heroico 
na morte...
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Mas aquela placidez augusta despertava na sala principal, onde se reu-
niam Coelho Neto, Graça Aranha, Mário de Alencar, José Veríssimo, Rai-
mundo Correia e Rodrigo Otávio, comentários divergentes. De um modo 
geral, não se compreendia que uma vida que tanto viveu outras vidas, 
assimilando-as através de análises sutilíssimas, para no-las transfigurar e 
ampliar, aformosea das em sínteses radiosas – que uma vida de tal porte de-
saparecesse no meio de tamanha indiferença, num círculo limitadíssimo de 
corações amigos. Um escritor da estatura de Machado de Assis só deverá 
extinguir-se dentro de grande e nobilidadora comoção nacional.

Era pelo menos desanimador tanto descaso – a cidade inteira sem a 
vibração de um abalo derivando imperturbavelmente na normalidade de 
sua existência complexa – quando faltavam poucos minutos para que se 
encerrassem 40 anos de literatura gloriosa. Neste momento, preciosamente 
ao enunciar-se esse juízo desalentado, ouviram-se umas tímidas pancadas 
na porta principal da entrada.

Abriram-na. Apareceu um desconhecido: um adolescente de 16 ou 18 
anos, no máximo. Perguntaram-lhe o nome. Declarou ser desnecessário 
dizê-lo: ninguém ali o conhecia; não conhecia, por sua vez, ninguém. Não 
conhecia o próprio dono da casa; a não ser pela leitura dos seus livros, que 
o encantavam. Por isso, ao ler nos jornais da tarde que o escritor se achava 
em estado gravíssimo, tivera o pensamento de visitá-lo. Relutara contra 
esta ideia não tendo quem o apresentasse: mas não lográ-la vencê-la. Que o 
desculpassem, portanto. Se não lhe era dado ver o enfermo, dessem-lhe ao 
menos notícias certas de seu estado.

E o anônimo juvenil – vindo da noite – foi conduzido ao quarto do doen-
te. Chegou. Não disse uma palavra. Ajoelhou-se. Tomou a mão do mestre; 
beijou-a num belo gesto de carinho filial. Aconchegou-a depois por algum 
tempo ao peito. Levantou-se e, sem dizer palavras, saiu.

À porta, José Veríssimo perguntou-lhe o nome. Disse-lho.
Mas deve ficar anônimo. Qualquer que seja o destino dessa criança, ela 

nunca mais subirá tanto na vida. Naquele momento, o seu coração bateu 
sozinho pela alma de uma nacionalidade. Naquele meio segundo em que 
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ele estreitou o peito moribundo de Machado de Assis, aquele menino foi o 
maior homem de sua Terra.

Ele saiu – e houve na sala há pouco invadida de desalentos, uma trans-
figuração.

No fastígio de certos estados morais concretizam-se, às vezes, as maiores 
idealizações. Pelos nossos olhos passara a impressão visual da posteridade.”

Em seu livro sobre Machado de Assis, Lúcia Miguel Pereira estabeleceu 
a identidade do autor daquele gesto na agonia do grande escritor. O jovem 
era Astrogildo Pereira, mais tarde autor do ensaio Machado de Assis, romancista 
do Segundo Reinado, crítico literário, escritor e político, e um dos fundadores do 
Partido Comunista do Brasil, em 1922.

Literatura ou jornalismo?
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O Getúlio que eu vi

Gilberto de  Mello Kujawski

O Getúlio que eu conheci foi nos anos da infância, num en-
contro ocasional, de duração instantânea, tempo de ver e 

ser visto, antes que sua visão se evolasse para sempre. Eu contava 
sete anos de idade, fui colocado na frente de meus colegas de grupo 
escolar, encarregados de saudar o presidente, em sua passagem por 
Ribeirão Preto (SP), e pude receber em cheio a força de seu instan-
tâneo, que guardei na memória para sempre.

Muitos anos depois, colaborador do jornal O Estado de S. Paulo, 
descrevi num artigo intitulado O menino não se esqueceu, meu impacto 
naquela ocasião.

“Corria o ano de 1938. Naquele dia as ruas centrais da cidade 
interiorana amanheceram floridas e embandeiradas, mais nervo-
so e apressado o passo dos transeuntes, muita polícia circulan-
do, a grande avenida isolada pelos guardas. Filas intermináveis 
de colegiais, obrigados a participar de um espetáculo que não 
entendiam bem, espremiam-se entre os passeios e o cordão de 

Escritor e 
jornalista. Autor 
de O sentido da 
vida, ensaio, em 
2.ª edição

E n s a i o



 Gilberto de  Mello Kujawski

136

isolamento, à espera do grande sucesso. De repente, os batedores, de mo-
tocicleta. Atrás, em marcha lenta, o negro carro presidencial. No banco 
traseiro, protegido pelo vidro levantado, o ditador acenava paternalmente 
para o povo. Acenava e sorria. Um sorriso pausado. No instante em que 
passava frente ao menino de 7 anos, recrutado na primeira fila, o olhar da 
criança e o olhar do ditador cruzaram-se casualmente, por fração de se-
gundo. Tempo de ver, ser visto e esquecer. Mas o menino não se esqueceu. 
Guardará para sempre a única imagem ao vivo daquele homem poderoso 
e controvertido, que tinha “dado o golpe”, aquele homem perigoso, sobre 
o qual começava a ouvir tanta coisa.” (O menino não se esqueceu, OESP, 2004).

Estava posto o enigma. A sensibilidade virgem daquele menino de 7 anos 
presenciou a passagem meteórica de um homem importante dentro de um 
carro preto que sumiu logo de vista. O que importa é saber o que, ou quem 
os olhos do pequeno identificaram. Como ele traduziu o cruzar de olhos com 
aquele senhor desconhecido, tentando esboçar um leve sorriso em sua dire-
ção? O menor ouviu dizer que era o “presidente”. Outros diziam o “ditador”. 
Duas categorias impessoais, friamente burocráticas, que costumam ignorar 
quem está perto. Não foi este o caso. O passageiro do carro notou o meni-
no que gritava freneticamente à sua frente e deu-lhe atenção. Esta deferência 
acentuou no garoto o forte impacto produzido pela figura do transeunte.

Uma personalidade dominante, pairando em plano superior. Ao nível dos 
grandes líderes, formularia o tímido colegial se tivesse idade para tanto.

Este foi o ponto. Como aquele menor ainda balbuciante, inexperiente e 
sem maturidade intelectual pôde sentir-se frente a frente com uma persona-
lidade fora do comum, um verdadeiro líder na mais verdadeira expressão da 
palavra? Talvez em virtude da aura de prestígio de que vinha precedido, algo 
que estava no ar, o clima contagiante? 

Só uma coisa é certa. Não se tratava da impressão isolada de um anônimo 
colegial do interior. O professor Miguel Reale, em suas Memórias (Ed. Saraiva, 
1986), não esconde sua fascinação pelo magnetismo de Getúlio. “Apesar de 
pequena estatura tinha algo que se impunha por si mesmo, como expressão de 
autoridade” (v. I, p. 170). 
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Todos que se aproximavam do líder rio-grandense, mesmo os desafetos, 
eram dominados pela mesma impressão de estarem perante um homem que 
exalava autoridade por todos os poros, um verdadeiro líder. Não tinha o physi-
que du rôle do homem de poder, a imponência de Churchill, o olhar de Napo-
leão, a voz explosiva de Hitler, mas se impunha assim mesmo.

Alguns visitantes mais atrevidos por vezes tentavam provocar a auto-estima 
do chefe, mas levavam sempre a pior. Faz tempo ouvi de um diplomata oriun-
do de ilustre estirpe paulista, certa historinha ilustrativa. O diplomata Pedro 
de Moraes Barros era embaixador do Brasil na Itália, ao tempo em que Vargas 
foi presidente eleito por votação maciça. Em visita regulamentar ao Rio de 
Janeiro, conforme a praxe dos diplomatas, marcou encontro com o chefe de 
Estado para relatar seus trabalhos. 

Tive a ocasião de ouvir do Embaixador Moraes Barros, amigo de meu pai, o 
relato de sua última visita. O diplomata, causeur notável, espírito meio irreveren-
te, resolveu testar a atenção do presidente. Para certificar-se de que este ouvia 
suas palavras com atenção, ele usou um estratagema: no curso da narrativa, vez 
por outra suspendia o discurso por alguns segundos. A finalidade era comprovar 
se estava sendo ouvido com a devida atenção, esperando alguma expressão in-
terrogativa do interlocutor. Assim foi uma vez, duas vezes, três vezes. Na quarta 
vez, Getúlio, com toda a delicadeza, virou-se para o alto funcionário e interpe-
lou-o nos seguintes termos: – O senhor Embaixador está me experimentando? Não é 
preciso dizer que o interlocutor, com toda sua auto-suficiência, desmoronou. 

II
Os três alentados volumes do escritor e jornalista Lira Neto, Getúlio, (Com-

panhia das Letras, 2014), distinguem-se de todo relato até agora conhecido 
sobre o tema, não somente pela argúcia e honestidade da pesquisa, pela massa 
de informação encerrada, e sua perfeita organização, como por um fator iné-
dito que explica e ilumina com outra luz todo o histórico da narrativa. 

Pesquisa de dados, acúmulo de informação, reconstituição histórica, habi-
lidade interpretativa constituem fatores importantes, mas externos a uma bio-
grafia que se preza. A originalidade deste livro da autoria de Lira Neto está 
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no ponto de partida. O autor toma a figura 
do biografado como um personagem dramáti-
co. Porque a vida humana é, essencialmente, 
drama. “A vida é constitutivamente um drama, 
porque é a luta frenética com as coisas e ainda 
com nosso caráter para conseguir ser de fato 
o que somos em projeto” (Ortega y Gasset, 

Pedindo un Goethe desde dentro, O.C., IV).
A grande façanha de Lira Neto, que dá a estrutura do seu livro, foi trans-

ferir seu ponto de vista pessoal para a própria intimidade do seu personagem, 
de modo a acompanhá-lo passo a passo em todos os momentos (inspirações, 
dúvidas, reflexões, expectativas, angústias, raras euforias, sem esquecer os ras-
gos frequentes de verve na referência aos colegas da política). 

Seu Getúlio é construído de dentro para fora e o personagem é captado 
sempre às voltas com sua circunstância, no afã de realizar seu matizado projeto 
de vida. Em vez de contentar-se com um frio documento escrito com máximo 
escrúpulo investigativo, o autor representa Getúlio sempre em cena, talhado como 
um herói shakespiriano (“to be or not to be”), acossado pelos impasses da 
existência. Inclusive surpreendido em momentos de suspense cinematográfico.

Este tratamento familiar leva o autor a lembrar com frequência certas pas-
sagens intimistas, como a proximidade da sua filha Alzira, a carinhosa e lúcida 
conselheira do pai, principalmente nos momentos mais difíceis. Alzira, com 
sua vivacidade, rompia a sisudez paterna, desmanchado-a num sorriso.

Ao que parece ainda não se reconheceu que, além de escrever a melhor e 
mais completa biografia de Getúlio, Lira Neto inova no gênero biografia, ao 
tratar seu biografado como um personagem dramático, vivo e humano, não 
uma convencional figura oficial, ou venerada múmia histórica. 

III
A questão é saber com clareza qual era o projeto que Vargas lutava para rea-

lizar. Segundo voz corrente, prejudicada pelo preconceito ideológico ou pela 
mera superficialidade, o biografado não passou de um hábil populista, que em 
lugar de servir ao país, servia-se do país para afirmar sua paixão pelo mando. 
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Para avalistas mais responsáveis, no entanto, salta aos olhos que o patrimônio 
criado pelo presidente, pela sua extensão histórica, social, econômica, não pode 
ser explicada por um governante irresponsável e inconsequente preocupado com 
seu prestígio pessoal, ou seu lucro material (mesmo porque ele morreu pobre 
como viveu). Aí está o conjunto de sua obra, não de simples governante, mas de 
um genuíno estadista, o maior da República. 

Getúlio em 1930, quando assumiu o poder, recebeu um país dilacerado, amea-
çado de fragmentar-se nas oligarquias regionais, como a política do café com leite 
(Minas e São Paulo). Pela primeira vez, o presidente mostrou todo seu pulso ao 
restabelecer a unidade nacional. E o que veio em seguida é conhecido: a transição 
do país agrícola, que importava tudo, para o novo país industrial apoiado na cria-
ção das siderúrgicas. Como aponta Lira Neto, a Companhia Siderúrgica Nacional 
foi criação getuliana, assim como a Petrobras, a Eletrobras e a legislação trabalhista 
disciplinando as relações entre patrões e empregados (CLT). 

Não, aquele homem tinha o Brasil e os brasileiros na alma, não se alimen-
tava do pensamento mesquinho de um autocrata ou algum caudilho latino-
-americano. Ele pensava grande, como um estadista e um líder com o eixo de 
sua personalidade na Virtù, a qualidade típica do Príncipe de Maquiavel.

O primeiro cuidado a tomar é não confundir a virtù, talento primordial do esta-
dista, que é um criador na ordem política, assim como o artista na ordem cultural, 
com a ânsia vulgar de poder, a ambição cega e egoísta do mando, aquela mesma 
condenada por Camões como “glória de mandar, e vã cobiça”. Não, a virtù não 
é mero instinto autoritário, capricho ou paixão irresponsável. Virtù é vocação, com 
toda a responsabilidade imposta por ela. É missão, a qual não se escolhe. Somos 
livres para aceitar ou não a vocação, mas, se a recusamos, traímos nosso futuro. 

Getúlio Vargas não corria atrás do poder, esperava o poder chegar perto 
dele; então o montava e tomava as rédeas, como o bom gaúcho que era. “Não 
sou oportunista” – dizia – “mas um homem de oportunidades.”

Há certa passagem no primeiro volume do livro que mostra ao vivo o 
caráter imperturbável de Getúlio. Em 1930, governador, estava este em seu 
gabinete, na companhia do ajudante de ordens, Simplício, quando começam 
a estourar rojões na rua, soam rajadas de metralhadora e tiros. Assustado, o 
auxiliar de gabinete pulou da cadeira, indagando:
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“Mas que vem a ser isso? Getúlio, segundo consta, respondeu sem alterar 
o tom de voz: É a revolução, Simplício, vamos esperar sentados.” (pág. 478). 

“Vamos esperar sentados.” Tal frase, na sua aparente displicência, na ver-
dade, resume toda a estratégia getuliana do poder. Getúlio teve dois mestres 
que adotou desde jovem, como os responsáveis por sua formação política. 
Ambos gaúchos da gema: Júlio de Castilhos, presidente do seu Estado, ao 
início da República, líder dos republicanos, respeitadíssimo, que “mandava 
e fazia chover no Rio Grande do Sul”, na expressão de Lira Neto. Castilhos 
era de formação positivista, e, como tal, pouco simpático à democracia re-
presentativa, traço herdado por Getúlio. Para mestre e discípulo, o poder se 
concentrava no Executivo. O Legislativo era consultado como uma instância 
decorativa. O outro mestre do Getúlio iniciante era o senador Pinheiro Ma-
chado, correligionário de Júlio de Castilhos; homem de coragem invulgar, que 
dominava a política do Rio Grande e projetava sua liderança no Senado da 
República. Ainda estudante Getúlio foi designado pelos colegas para saudar 
Pinheiro Machado no salão do palácio do governo estadual, quando proferiu 
palavras que serviriam futuramente para o próprio Getúlio: “A atitude de 
Vossa Excelência na política da República tem sido esperar a marcha dos 
acontecimentos, colocando-se à frente deles para guiá-los.”

Tempos depois, o brasilianista americano John W.E. Dulles comentou esta 
frase como premonitória dos dois atributos principais do próprio Vargas: “a 
paciência histórica e o senso da oportunidade política” (Getúlio, I, 97). 

A maior demonstração de que Getúlio nunca se deixou dominar pela sofre-
guidão do poder é que ele jamais se antecipava aos acontecimentos. Deixava 
acontecer (esperava sentado). Não tinha a veleidade de “fazer a hora”,como 
exigem os amadores do poder, em verso e prosa.

Como profissional experimentado, sabia que a decisão política tem sua 
hora própria, que os gregos chamavam Khayrós (momento oportuno), aquele 
em que o político tinha que entrar em ação, nem antes, nem depois.

Ainda muito jovem, Getúlio já definia seu modelo como político em duas 
sóbrias palavras: o “conservador progressista” . E seu ideal da política: a “mo-
dernização conservadora” (Getúlio, I). 
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De onde se segue que sua conduta normal, como observa o autor, sempre 
foi a do “semeador de consensos”. Esta foi sua vocação e seu carisma. 

Fique claro algo que contraria a versão popular ou preconceituosa do que 
se entende por um homem de poder dotado de dimensão invulgar. A virtù, 
entendida como a vocação ou a missão do poder nada tem a ver com a opção 
pessoal do agente. Não se trata disso. A vocação ou a missão do poder consti-
tui um chamado (sentido vernáculo da palavra “vocação”) acima da vontade, 
do querer ou não querer de quem o recebe. A missão a cumprir não inclui nem 
vontade de poder, nem decisão pessoal. 

Quando Getúlio se candidatou para a eleição a presidente, na sua volta em 
1950, como candidato do PTB, confessa que sua opção naquele momento era 
bem outra. No palanque de campanha na capital de seu Estado, dá vazão a um 
surto reprimido de sinceridade, dizendo que se dependesse exclusivamente de 
sua vontade, permaneceria em São Borja compelido “pela idade, pelas amar-
guras e pelas desilusões” entregue para sempre “à tranquilidade remansosa da 
vida campesina”. Ao contrário disso, estava ali, em Porto Alegre, lançando-se 
candidato à presidência da República, mas não por uma decisão pessoal ou 
por algum desejo irrefreável de poder, garantiu” (Getúlio, III, 186). 

É preciso prestar a máxima atenção a estes traços aparentemente contradi-
tórios para descobrir o que fazia a diferença de Getúlio como homem e como 
estadista. De um lado, o esvaziamento do ego, a neutralização da vontade de 
mandar e das decisões pessoais, e do outro, a força indomável de caráter e a aura 
ostensiva de autoridade. 

O esvaziamento do ego era tão perfeito que lhe emprestava na maneira 
de ser um estilo zen, absolutamente impassível, sobretudo nos momentos de 
grande perigo em que sua vida estava em risco. Ofereço o testemunho verbal 
de um grande admirador seu, frequentador assíduo do palácio, que ouvi 
por obra do acaso. Tratava-se de um alto funcionário do Banco do Brasil, 
no Rio de Janeiro, Luís de Sousa Melo, (com seu nome citado no livro de 
Lira Neto). 

Por ocasião de um violento tumulto de rua, a sede do governo era ameaça-
da de invasão em massa. Getúlio, sentado à sua mesa, sem uma palavra, sem 
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um gesto, impunha-se pela impassibilidade. Sousa Melo retratou o momento 
em termos inspirados: “O rosto de Getúlio era um escudo” (sic).

O revólver à vista sobre a mesa, pronto para disparar certeiro, em defesa 
da própria honra. Todo esse risco rigorosamente calculado por um presidente 
que preferia repousar em paz na sua estância. Como se explica tanta e tama-
nha contradição?

Explica-se percebendo que aquele homem não era movido por impulsos frí-
volos e mesquinhos de poder. Era um homem trabalhado intimamente por for-
ças grandiosas, acima de sua vontade; a força do destino e o chamado imperioso 
da missão a cumprir a qualquer preço ou sacrifício. Seu projeto estava fixado 
por escrito desde quando encabeçou a Revolução de 30 e seguiu de trem para o 
Rio de Janeiro, parando na estação em todas as capitais dos Estados e calorosa-
mente aplaudido pelo povo. Um homem a serviço do seu destino.

Foi quando o líder gaúcho escreveu em seu Diário aquelas palavras que 
seriam a antecipação de seu testamento de homem público resolvido a levar 
até o fim, ou até depois do fim, aquela missão recebida do destino, que nunca 
escolheu para si e à qual não podia renunciar:

“A minha sorte não me interessa e sim a responsabilidade de um ato 
que decida do destino da coletividade. ...Sinto que só o sacrifício da vida 
poderá resgatar o erro de um fracasso” (Diário, I, 4-5). 

IV
A figura e o papel de Getúlio só podem ser compreendidos por quem se 

despoje de reservas ou melindres e o encare como ele queria ser encarado: um 
gaúcho, sem dúvida, mas não um gaúcho qualquer e sim votado e devotado a 
honrar sua missão na vida. Já houve alguém que denunciou na pessoa de Vargas 
um legítimo e ancestral missionário. Ou bem melhor e com outro acento: um 
verdadeiro misionero, dito em espanhol, ele que nascera em São Borja, cidade 
fundada por missionários espanhóis no século XVII. 

Esta particularidade que fazia toda a diferença em Vargas, era desconheci-
da pela maioria dos brasileiros e até de seus admiradores, mas não escapou à 
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perspicácia de outro bruxo maior: Gilberto Freyre, que escreve estas palavras 
definitivas ( só estranho não serem citadas por Lira Neto): 

“GetúlioVargas é um produto psicológico, senão lógico, da área obs-
cura, mas interessantíssima, do Rio Grande do Sul, onde nasceu, a área 
misionera. É verdade que existe uma antítese entre essa área e a forma de 
espírito que se costuma associar ao gaúcho ou ao homem do Rio Grande 
do Sul. Os homens da região ou área misionera não são gaúchos típicos; 
e tendo mais sangue índio do que os gaúchos típicos e, também sendo 
descendentes daqueles índios educados e às vezes oprimidos pelos jesuítas 
espanhóis, conservam alguma coisa de seus mestres jesuítas: são silenciosos, 
introspectivos, sutis, realistas, distantes, frios. Têm também alguma coisa 
de seus bravos ancestrais, os índios das Missões, que os jesuítas nunca 
puderam dominar de todo. São telúricos, instintivos, fatalistas, orgulhosos, 
dramáticos nas suas reações diante de crises.” (Gilberto Freyre, Novo Mundo 
nos Trópicos, 3ª.edição revista, Global, 2011, p.140. Palavras escritas na edi-
ção inglesa, datada de 1945, muito antes da morte de Getúlio, em 1954). 

V
Saio da vida para entrar na História
Hoje em dia, quando o maior elogio que pode receber um político é cha-

má-lo de “pragmático”, a figura de Getúlio sobressai, isolada e soberana.
Ele não foi um político simploriamente “pragmático”, isto é, simples operador 

de situações estratégicas. Longe disso, Vargas foi, e assim está consagrado histori-
camente, como um genial estadista, o qual, à diferença do mero pragmático, não 
se limita a ser apenas um operador, mas se constitui no formulador de outra ideia 
de Estado. Reservemos a qualificação de “pragmático” para os Lulas da vida, não 
para aqueles poucos que reformularam o destino de uma nação. 

E este estadista, este formulador político, encarnava a condição do mis-
sionário, para quem o exercício do poder até o fim se sobreleva como missão, 
destino, algo que não foi ele que inventou, mas que é força maior do que ele, 
independente de seu querer ou não querer. 
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Na última fase da sua vida, a perseguição política a Getúlio tornou-se in-
suportável. Como escreveu de próprio punho, “não me acusam, me insultam, 
não me combatem, caluniam, e não me dão o direito de defesa. Precisam sufo-
car a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, 
como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Sigo o destino 
que me é imposto” (III, p. 346). O conluio entre seus inimigos políticos e a 
imprensa negou-lhe o direito de defesa e cassou-lhe a palavra, reduzindo-o à 
condição de acusado indefeso e impotente. De fato, à beira da crucificação 
moral, para escárnio dos seus perseguidores que já estouravam champanha 
comemorando sua total desmoralização. 

O suicídio de Getúlio, este ato grave, solene, desfecho de um enredo de tragé-
dia, que nos remete à Roma antiga e ao martirológio do Cristianismo primitivo, 
não foi de modo algum uma fuga da realidade, ou uma saída covarde de cena. 
Muito ao contrário, Vargas se matou não para desertar da tempestade que se ar-
mou para liquidá-lo, e sim com a finalidade de reassumir o protagonismo de sua 
vida, paixão e morte, cumprindo até depois do seu fim aquela missão de gran-
deza que lhe estava reservada. “Saio da vida para entrar na História”, escreveu 
na Carta-Testamento. Não, não se trata de simples retórica, e sim da expressão 
legítima do holocausto em prol de uma causa maior. “Escolho este meio de 
estar sempre convosco.” Aquele tiro que ecoou no silêncio do palácio foi o salto 
do plano prosaico do cotidiano, com suas lutas mesquinhas e inglórias, para o 
plano da épica, no qual ele, Getúlio, passou a brilhar como uma estrela solitária, 
um sol poderoso que iluminaria para sempre o conjunto da sua vida e da sua 
obra, humilhando para sempre todo o cortejo de seus algozes. 

“Eu vos dei a minha vida. Agora ofereço a minha morte. Nada receio. 
Serenamente dou o primeiro passo a caminho da eternidade e saio da vida 
para entrar na História.”

A emoção coletiva desencadeada em todo o país pelo gesto e as palavras 
finais do morto dobraram o país de joelhos, transfigurando aquele misionero 
solitário no paladino da causa por um país maior, no qual o ódio partidário, 
tão mesquinho e obtuso, possa ceder no futuro à concórdia entre os brasi-
leiros que preferem amar o seu país a ter sempre razão uns contra os outros. 
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E n s a i o

Mindlin, sua vida 
e seu legado

Jacques  Marcovitch

Quem transitar pelo campus central da Universidade de São 
Paulo encontrará um grande prédio que guarda o legado 

literário de José Mindlin, sua famosa biblioteca. Ali está uma cole-
ção de raridades que se inclui entre os maiores patrimônios culturais 
do Brasil, doado à Universidade por este grande brasileiro, que, se 
vivo fosse, completaria o seu centenário em 2014. Aqui vão estas 
linhas de homenagem, na revista editada pela Academia Brasileira 
de Letras, que reconheceu nele todos os méritos para ocupar uma 
de suas cadeiras. 

 Ȅ A paixão pela leitura
Muito já foi dito e escrito sobre José Mindlin e sua paixão pelos 

livros. Uma paixão materializada, hoje, na Coleção Brasiliana, ins-
talada na Universidade de São Paulo. Ele próprio deixou em vida 
testemunhos deste exercício afetivo e intelectual que o fazia buscar, 
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obstinadamente, desde moço, documentos e obras raras publicadas sobre o 
Brasil e sua literatura. Invocando palavras de Plutarco, afirmava que os livros 
levaram muitos à sabedoria e outros tantos à loucura, mas uma loucura mansa 
e construtiva. Também era frequente, em sua admirável conversação, um dito 
atribuído a Henry David Thoreau, que perguntava quantos homens não te-
riam iniciado uma nova era ao ler um livro?

Por ele mesmo, José, a leitura foi assim definida numa crônica em que 
lembra ter o livro, entre múltiplas utilidades, a de garantir a força poderosa do 
pensamento humano. Sem ele, não teríamos chegado a conhecer a Filosofia e 
a Ciência, entre dezenas de saberes. Aqui reproduzo dois trechos deste breve 
escrito do nosso homenageado que tão adequadamente resume o seu prazer 
diante de um livro aberto:

Para mim é difícil falar simplesmente do gosto pelos livros, porque em 
matéria de livros meu caso é muito mais grave: é um amor que vem desde 
a infância, que me tem acompanhado a vida inteira, e ainda, acima disto, 
é incurável. Não se trata por isso de um interesse periférico, e o prazer 
que me tem proporcionado em todo este longo percurso faz com que te-
nha procurado, permanentemente, desejar que muito mais pessoas possam 
também desfrutá-lo. (MINDLIN, J. 2004 b, p. 11)

Neste mesmo livro, editado pela Casa da Palavra, seu vizinho de página é 
Carlos Drummond de Andrade. Depois de estender-se sobre a importância 
dos “sebos” na difusão da cultura, o poeta nos fala do resgate de grandes 
obras esquecidas graças ao trabalho incansável dos bibliófilos. Equipara en-
tão José Mindlin, em São Paulo, e Plínio Doyle, no Rio de Janeiro, à todo-
-poderosa Lybrary of Congress, em Washington, colossal acervo que corresponde 
a uma verdadeira história da humanidade.

Recordo que, durante a minha gestão na Reitoria, participei de várias Se-
manas do Livro, programadas pelo Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. 
Numa sessão de abertura do evento, estavam presentes, como palestrantes, 
José Mindlin e Antônio Cândido de Mello e Souza. O professor Cândido 
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aludiu em sua conferência a Valery Larbaud, que, em título de uma de suas 
obras, chamou a leitura de “vício sem punição”. Vício, segundo Cândido, que 
leva os indivíduos a criarem “uma vida dentro da vida”, orientada para fruição 
dos textos e para a organização de bibliotecas. Foi o caso de José Mindlin, 
outro conferencista daquela Semana. 

Em texto que publicou no catálogo da exposição de algumas raridades de 
sua “biblioteca indisciplinada”, Mindlin, tratando de livros, revela mais uma 
vez a sua agudeza de escritor. Somente um sábio usuário da palavra escrita 
poderia exprimir sua devoção aos livros, comparando-os aos seres vivos. La-
mentando o pouco espaço existente para a exposição, ele disse textualmente: 
“Muitas obras que desejavam ser expostas não foram incluídas..., mas não 
havia remédio, e tanto elas como eu tivemos de nos conformar.” Relatando 
o trabalho que teve para montar sua invejável coleção, ele assim justifica o 
relato: “Com isso, ainda que indiretamente, toda a biblioteca poderá ter a sen-
sação de estar participando do evento.” (MARCOVITCH, J. 2001, p. 292)

Essa incorporação das obras escritas ao universo humano é verdadeira-
mente singular. Nenhuma declaração de amor aos livros poderia ser mais 
bela. Aproveitei aquela ocasião para dizer ao casal Mindlin que, encerrada a 
excelente mostra no Museu Lasar Segall, poderia o casal dispor dos largos 
espaços da Universidade de São Paulo para uma exposição maior. Assim, 
os livros que ficaram de fora poderiam ser consolados. Uma curiosidade: 
estas palavras “proféticas” foram pronunciadas quando eu ainda não sabia 
que mais adiante Mindlin faria a doação de sua biblioteca à Universidade 
de São Paulo.

Foi Antônio Cândido, no prefácio ao livro Uma vida entre livros, que observou 
a perícia de Mindlin como escritor, especialmente pela naturalidade coloquial 
do seu texto, fruto certamente de suas muitas leituras. Sabemos que somente 
os bons autores conseguem a proeza de encurtar a distância entre a expressão 
oral e a expressão escrita. Mindlin, anotou Antônio Cândido, “escreve como 
fala”, o que parece fácil, mas é mais difícil do que falar como quem escreve. É 
também daquele prefácio o registro de que Mindlin era um leitor pronto a ler 
de tudo, desprezando métodos sistemáticos de leitura.
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Fechando o tópico de amor aos livros, nesta despretensiosa digressão, 
transcrevo aqui uma cena doméstica escrita por José Mindlin com palavras 
simples e comovedoras:

Lembro-me de que em nossa casa, Guita e eu, e nossas duas filhas mais 
velhas, Betty e Diana, costumávamos ler depois do jantar, sentados na 
sala, e as meninas eram muito elogiadas por isso pela família toda. Mas 
Sérgio, nosso caçula de então (que deixou de ser caçula porque tivemos 
nossa filha temporã, a Sônia), que devia ter então uns seis anos, um dia 
se revoltou, com toda razão, contra os elogios que as irmãs recebiam, 
dizendo explosivamente ‘eu também gosto de ler, só que não sei!’. Mas 
pouco depois ele aprendeu, e também passou a ler bastante...Lembro-
-me ainda que, para aprenderem a andar de bicicleta, recebiam um livro 
em compensação por cada tombo que levavam, para não desanimarem. 
(MINDLIN, J. 1997, p. 188)

 Ȅ O homem cordial
Uma frase de Montaigne foi adotada por José Mindlin para definir o seu 

modo de estar no mundo: “Não sei fazer nada sem alegria.” Alegria interior, 
calma, sem espalhafato. Apresentava-se na forma de cordialidade, logo perce-
bida por todos que lidaram com ele nos muitos afazeres que escolheu em sua 
trajetória.

Quem conheceu o nosso homenageado sabe de seu temperamento fácil, 
inteligência notável e modos educados de convívio. Um traço cativante em sua 
personalidade era o hábito de simplificar as questões mais complexas, a ponto 
de surpreender o interlocutor com observações inesperadas, as quais, no en-
tanto, demonstravam extraordinário bom-senso e sabedoria. Reproduzo aqui 
o episódio da contratação de Cristina Antunes, principal responsável pela 
guarda de todos os seus 30 mil preciosos livros, uma tarefa desenvolvida com 
grande eficiência por anos a fio, até os dias de hoje. A narração é da própria 
Cristina em seu livro Memórias de uma guardadora de livros:
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Tudo começou numa curiosa entrevista para a contratação, feita pelo 
próprio Mindlin: “Você é bibliotecária?” e eu disse: “Não”. “Você gosta 
de fazer fichas?” E eu disse: “Não”. Comecei a sentir que o emprego estava 
sumindo. “Você sabe fazer fichas?” Eu disse que sabia mais ou menos, por-
que tinha tido alguma experiência no IEB, se bem que lá eu não catalogava, 
recebia as fichas manuscritas e datilografava. Então ele perguntou: “Você 
gosta de livros?” Eu disse: “Adoro”, e ele: “Pode se sentar porque agora nós 
vamos conversar”. (ANTUNES, C., 2004, p. 28)

 Ȅ O empresário e o administrador público
José Mindlin tornou-se um grande empresário por acaso. Recebeu a visita 

em seu escritório de advocacia de dois amigos que lhe pediram assistência 
jurídica em contatos com empresários estrangeiros, com os quais pretendiam 
associar-se para levar adiante o projeto de uma fábrica de pistões. Fez o tra-
balho solicitado e, tempos depois, os amigos voltaram ao seu escritório para 
dizer que iriam desistir do negócio. Mindlin perguntou se a desistência era 
porque descobriram algum furo no negócio ou por falta de dinheiro. Eles 
responderam que a ideia da compra permanecia ótima e a razão da desistência 
era mesmo falta de capital.

O então advogado prontificou-se a conseguir financiamento com um ban-
queiro amigo e foi atendido. Os entendimentos com os dois investidores tam-
bém foram coroados de êxito. Liberado o vultoso financiamento, tudo pronto 
e assinado, o banqueiro amigo dirigiu-se aos três e fez esta singela pergunta: 
“O que é pistão?”

Animados com a assessoria 
do então advogado, Mindlin foi 
convidado para ser sócio e inte-
grar a Diretoria da nova empre-
sa. O resto é história. Todos sa-
bemos o grande sucesso que foi 
a “Metal Leve”, vendida, muitas 
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décadas depois, a grandes investidores estrangeiros empolgados com a obra 
que José Mindlin e seus companheiros ampliaram com extraordinário tirocí-
nio. O nosso homenageado contava este episódio, sempre dizendo que nem 
as grandes ocupações como capitão de indústria foram motivos para deixar de 
ler ou pesquisar livros raros.

A performance corporativa de Mindlin repercutiu no Brasil e no exterior, 
onde os produtos da Metal Leve ganharam a confiança de grandes mercados, 
graças aos crescentes aperfeiçoamentos introduzidos pela gestão da empresa. 
O nome de José Mindlin passou a ser unanimidade no setor produtivo, respei-
tado, sobretudo, pelos seus pares na grande indústria paulista. Logo a Fiesp 
acercou-se dele para confiar-lhe tarefas ligadas ao comércio exterior e avanços 
tecnológicos. 

Em 1975, ele decidiu fazer uma pausa em sua bem-sucedida carreira em-
presarial durante um quarto de século. Aceitou o desafio de colaborar na ad-
ministração pública, ocupando a Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia 
do Governo Paulo Egydio Martins. Esboçava-se na época o projeto nacional 
de distensão política e ele, ao ser convidado para o cargo, entendeu que se 
o governo desejava esta abertura, ele, caso recusasse a convocação, o cargo 
seria ocupado por quem não desejava a democracia. E viu-se, meses depois, 
envolvido numa das crises mais dramáticas da história do país. Mais adiante 
chegaremos a este episódio.

 Logo no início de sua gestão como secretário conseguiu alguns resulta-
dos promissores. Na área de Ciência & Tecnologia promoveu a estrutura-
ção da carreira de pesquisador, a partir de sugestão que solicitou a SBPC 
(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência). Isto fez cessar a evasão 
de cérebros que vinha afetando o desempenho dos institutos brasileiros de 
pesquisa. Na área cultural, foi possível triplicar os vencimentos dos músicos 
das orquestras do Estado, que antes, para sobreviver, tinham de trabalhar 
em boates. A Secretaria inaugurou, no interior de São Paulo, vários centros 
de formação musical.

Mindlin conseguiu desmontar a burocracia interna da Secretaria, que obri-
gava um pedido externo de apoio a submeter-se a 56 etapas até chegar à 
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decisão final. A tramitação reduziu-se a 12 etapas, incluindo todas as fases de 
prestação de contas. 

O novo secretário, após examinar dezenas de currículos, escolheu o respon-
sável pela área de jornalismo da TV Cultura. A entrevista final com o melhor 
candidato, o jornalista Vladimir Herzog, confirmou a boa escolha. Mindlin 
ficou vivamente impressionado com a competência profissional de Vlado e 
também por demonstração de bom caráter nas respostas verbais que dera 
às perguntas do Secretário. Feita a investidura do jornalista neste cargo de 
confiança, iniciou-se na imprensa uma campanha que o acusava de subversivo 
pelo fato de não dar aos noticiosos da TV pública o tom, generalizado na 
mídia televisiva, de louvação à ditadura militar.

Uma narrativa destes fatos está no premiado livro As duas guerras de Vlado 
Herzog, obra do escritor Audálio Dantas, então presidente do Sindicato dos 
Jornalistas e protagonista dos fatos que culminaram com o assassinato de 
Vlado nos porões do regime.

Conta-nos Audálio que alguns colegas de imprensa, egressos de prisões em 
que foram interrogados, relataram que os seus carrascos apontavam Vladimir 
como braço direito do governador Paulo Egydio, que utilizava a TV Cultura 
para divulgar ideias comunistas. Nomes de políticos muito importantes estavam 
na boca dos interrogadores. “Esse governador Egydio e aquele chefe em Brasília, 
o Golbery, todos comunistas! Outros acusados eram o Cardeal Evaristo Arns e 
o secretário Mindlin, ao qual eles chamavam, aos berros, de “judeu comunista!”.

Nos interrogatórios do jornalista Marco Antônio Rocha, a história de que 
Vlado “pertencia a KGB” ia e voltava. Além disso, queriam saber das ligações 
do governador com o PCB. Um interrogador que se autodenominava “Capi-
tão Ary” usava um argumento que supunha forte para suspeitar do poliglota 
José Mindlin: “Ele fala russo!”

As hostilidades a Vlado e Mindlin, cada vez mais ferozes, partiam da Folha 
da Tarde, cuja pauta era praticamente feita pela repressão, e de um colunista de 
direita, Cláudio Marques, alojado no Shopping News, jornal vinculado aos ór-
gãos de segurança. Neste clima, o diretor de jornalismo da TV Cultura, con-
victo de sua inocência, decidiu apresentar-se ao Doi-Codi. Estava certo de que 
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logo após um breve depoimento seria liberado. Afinal, o jornalismo por ele 
dirigido jamais fora subversivo, como alardeavam seus detratores, mas equili-
brado e isento, como queria o seu diretor. Grande ilusão. Vlado apresentou-se 
e, poucas horas depois, brutalmente torturado, estava morto.

Os algozes engendraram a farsa primária de um suicídio, logo desmascarada 
por depoimentos de outros presos e rigorosas apurações do juiz João Gomes Mar-
tins Filho, titular da sétima vara da Justiça Federal. Este magistrado, com a senten-
ça pronta, foi aposentado compulsoriamente, impedido pela força de comunicar 
sua decisão. Mas os fundamentos por ele adotados foram rigorosamente mantidos 
e ampliados por seu jovem substituto, o doutor Márcio José de Moraes. Ponto a 
ponto, o novo juiz desmontou a farsa e comprovou o assassinato.

O escritor Audálio Dantas colheu o depoimento esclarecedor do ex-secre-
tário José Mindlin, que durante a preparação do livro, estava com 91 anos. Aí 
vão os trechos mais importantes para o nosso relato, a partir do seu pedido 
de demissão: 

Paulo Egydio me liberou, mas argumentou:
– Se você sair agora, vai enfraquecer a nossa resistência à ala extremista 

do Exército. Eles pegaram o Vlado, iriam pegar você, para me pegar depois 
e, finalmente, o próprio presidente Geisel. 

Diante disso, considerei que deveria permanecer no governo. Mas pou-
cos dias depois, o governador, numa entrevista, anunciou que iria transferir 
a Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, para a Secretaria 
de Governo.

Ele não me dissera nada sobre tal decisão. Nunca falara sobre a baixa 
audiência da TV. Na verdade, estava sofrendo pressões dos militares, que 
consideravam a TV Cultura um ninho de comunistas.

Tudo era muito estranho, pois, ao me convidar, Paulo Egydio me co-
municou que transferiria a Fundação para a Secretaria de Cultura. Eu 
lhe disse que não via necessidade disso. Mas quando saiu a notícia de 
que ele decidira levar a Fundação de volta para a Secretaria de Governo, 
comuniquei-lhe:
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– Quando você me convidou, eu disse que não queria a Fundação, mas 
acabei aceitando. Agora, sou eu que não quero a mudança. É você transferir 
a Fundação e eu deixar a Secretaria. 

Resposta do governador:
– Isso é só uma ideia. Ainda não tem nada resolvido.
O governador revelava-se extremamente instável, indeciso. Passados al-

guns dias, ele declarou, numa entrevista pelo rádio, que a decisão de trans-
ferir a Fundação era irrevogável. Liguei para ele: 

– Paulo, acabo de ouvir a sua declaração. Vou-te levar agora mesmo a 
minha carta de demissão.

Ele me pediu para aguardar até o dia seguinte, quando tivemos uma 
conversa de quase duas horas. Repetiram-se os apelos para que eu ficasse, 
eu não deveria sair, para não prejudicar o projeto de abertura política. Re-
petia o argumento de sempre. Entreguei-lhe a carta de demissão, mas ele, 
em tom dramático, pediu-me para pensar até o dia seguinte. Repetiu que 
estava recebendo pressões dos militares. 

Despedi-me, dizendo que, mais uma vez, iria ponderar sobre o que fa-
zer. Antes de sair, disse-lhe:

– Essa é uma questão de estômago. Você engole coisas que eu não con-
sigo engolir.

No dia seguinte, outra conversa, outras lamentações de Paulo Egydio, 
mas eu deixei a carta de demissão sobre sua mesa. Antes de sair, ainda na 
porta de sua sala, ele me disse:

– Uma coisa que esqueci de lhe dizer: antes de você chegar ao palácio, eu 
dei uma entrevista coletiva e disse que tinha resolvido adiar a transferência 
da Fundação.

Respondi:
– Mas agora a carta já foi entregue, vamos deixar assim mesmo. (DAN-

TAS, A., 2012, pp. 165, 276, 385, 386, 387)

Esta conversa, aqui transcrita para retratar o horror daqueles anos de 
chumbo, engrandece mais ainda a memória de José Mindlin. Delineia, como 
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vimos, o seu perfil de verdadeiro democrata. Mais do que isso, a conduta de 
um homem decente submetido a dolorosas provações e assumindo o posicio-
namento ditado por sua consciência.

 Ȅ Os encontros com a Universidade
O olhar crítico e entusiasta de José Mindlin para a Universidade foi perce-

bido por um docente de trinta e poucos anos, que assumia o cargo de diretor 
da FEA/USP, em 1983. Leitor atento de tudo que se publicava sobre a gover-
nança acadêmica, o ex-jovem, que agora escreve estas lembranças, deparou-se 
com um breve resumo do que Mindlin dissera, naquele ano, em debate pro-
movido pela Universidade Federal do Ceará sobre a universidade brasileira e 
sua relação com as empresas.

Convidado a falar como empresário, José Mindlin declarou que se preocupa-
va com os destinos da academia muito mais na condição de cidadão do que na 
qualidade de possível usuário dos seus produtos. Dizia ele ainda, naquela feliz 
intervenção, que a sua visão de “atividades produtivas” extrapolava o quarte-
to indústria/comércio/agricultura/serviços, incluindo também os setores de 
pesquisa básica e aplicada existentes na universidade. Arrolando objetivos cen-
trais da instituição acadêmica, ele destacava, em primeiro lugar: “A formação 
de pesquisadores para garantir meios de se adquirir e manter o conhecimento 
científico e tecnológico indispensável ao desenvolvimento do país.”

Esta postura de José Mindlin foi expressa poucos anos depois de ter sido o 
titular da Secretaria de Cultura, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, 
com largo apoio da comunidade científica e da intelectualidade. Naquele alto 
cargo, como já vimos, ele soube pautar sua conduta no diálogo respeitoso e 
construtivo com o sistema universitário público de São Paulo.

No ano de 1997, convidado a participar do Encontro Nacional de pró-
-reitores de Extensão e falar, em nome da comunidade externa, sobre os 
principais desafios da universidade brasileira, novamente José Mindlin entu-
siasmou os participantes com a sua clareza e exata percepção dos objetivos 
acadêmicos. Cabe recordar, também, a inestimável cooperação que prestou 
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durante vários anos, com apenas um breve 
intervalo, à Editora da Universidade de São 
Paulo como integrante de sua Comissão 
Editorial.

Estes exemplos já realçam, no perfil de 
José Mindlin, traços que justificaram am-
plamente sua posterior integração no Cen-
tro de História da Ciência. Mas havia traços complementares, em sua trajetó-
ria intelectual, que revelavam grande sintonia com os valores cultivados pela 
Universidade de São Paulo.

Quando ocupava o cargo de Reitor da USP instituí, cumprindo o estatuto 
acadêmico, um Conselho Consultivo formado por representantes da socie-
dade civil. Dentre os incluídos para compor a nova instância, figurava o seu 
nome, que aceitou prontamente o convite. Este Conselho foi instalado nos 
últimos meses de minha gestão e descontinuado pelos colegas que me sucede-
ram na Reitoria. Registrei nas páginas de um livro sobre as minhas atividades 
como Reitor as primeiras e únicas intervenções dos seus componentes que 
eram os professores Emília Viotti, Alan Touraine e Jennifer Sue Bond, a escri-
tora Lygia Fagundes Teles e os ex-alunos Olavo Setúbal e José Mindlin.

Aqui vão trechos da manifestação de Mindlin, feita de improviso, após 
ouvir atentamente os membros estrangeiros e brasileiros do novo órgão:

(...) Uma das desvantagens de se falar depois dos outros é que os outros 
disseram muitas coisas que a gente pensaria mencionar. Mas é impressio-
nante a semelhança e até a identidade das preocupações dos membros do 
Conselho nesta reunião. De qualquer maneira, creio que os problemas são 
tantos que sempre sobram algumas coisas para dizer, que ainda não foram 
ditas; mas eu gostaria de começar por repetir a preocupação da Jennifer sobre 
o contato com a indústria. Essa é uma preocupação minha que vem de longe.

Como empresário, sempre procurei contato com várias universidades, 
para pesquisas conjuntas. Isso ainda não era usual, mas se revelou perfeita-
mente possível e, aliás, mutuamente proveitoso. Minha idade avançada tem 
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suas vantagens – creio que sou o único deste grupo que conheceu a USP 
desde sua fundação, e consegui acompanhar seu funcionamento até os nos-
sos dias, pois entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco 
em 1932. Desde então, o Brasil mudou muito, e a USP igualmente mudou, 
não se podendo comparar o que ela é hoje com o que foi de início, assim 
como o Brasil de hoje é um país bem diferente do que era nos anos 30. Mas 
ainda há muito por fazer para que a universidade como um todo, inclusive 
a USP, atinja a plenitude de suas funções dentro da sociedade.

Vou falar disso logo mais, se o tempo permitir. Voltando ao que falei 
de início, sobre a realização de pesquisas conjuntas da empresa de que eu 
era parte e várias universidades, gostaria de mencionar uma iniciativa de 
vários reitores e vários empresários, no início dos anos 70, fundando uma 
instituição que veio a se chamar UNIEMP, buscando uma integração entre 
a universidade e a empresa, que hoje conta com a participação de 73 uni-
versidades e 26 empresas.

Parece-me, no entanto, que isso, por si só, não resolve o problema de 
uma efetiva ligação e colaboração entre a universidade e a sociedade em 
geral, inclusive o setor produtivo. Desde logo, diria que ainda existe um 
preconceito recíproco, que, como todo preconceito, não tem razão de ser, 
mas que dificulta o estabelecimento de uma relação normal entre a co-
munidade acadêmica e a empresarial. Muitos acadêmicos ainda veem os 
empresários como meros ganhadores de dinheiro, sem preocupação social 
e com o futuro do país, e muitos empresários ainda veem os acadêmicos 
como pessoas desligadas das realidades do dia a dia da vida, poetas vivendo 
no mundo da Lua. Obviamente, trata-se de uma visão errada de ambos os 
lados, sem fundamento como todo preconceito.

(...) “Hoje o docente, para progredir, deve percorrer as etapas do mes-
trado, doutorado e pós-doutoramento, sempre com uma tese em cada eta-
pa. Ora, mesmo correndo o risco de estar dizendo uma heresia, minha 
sensação é de que a maioria das teses visam ao cumprimento das exigências 
burocráticas, nada ou muito pouco acrescentando ao saber humano. Como 
leigo, não saberia dizer que alternativa poderia substituir esse método de 
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avaliação dos professores, mas estou certo de que o assunto merece ponde-
ração.” (MARCOVITCH, J. 2001, p. 575 a 578).

Esta última observação de Mindlin, apresentada educadamente, levou o 
então pró-reitor de pós-graduação, professor Hector Terenzi, a uma réplica, 
igualmente ponderada, invocando o fato de que a nossa Universidade produ-
zia, na época, 1.400 teses por ano, exatamente o dobro do que era produzido 
pela maior universidade americana. Presidindo os trabalhos, fiquei a cogitar se 
era isto uma vantagem ou uma desvantagem. Esta dúvida, que ainda perdura, 
talvez fosse esclarecida se o Conselho Consultivo tivesse evoluído na estrutura 
da gestão central. Até que ponto, na pós-graduação, a quantidade estava afe-
tando a qualidade? Fica a pergunta no ar, como pauta para um futuro Conse-
lho Consultivo que o nosso estatuto continua exigindo em vão. 

A lúcida visão de Mindlin sobre a interação entre as empresas e a USP, bem 
como os preconceitos inibidores desta sinergia para construção do futuro, 
levam-nos a pensar em novo papel das humanidades no relacionamento com 
a sociedade civil.

Na USP, este segmento acadêmico apresenta um potencial de grande valia 
para captação de recursos que possam financiar as suas pesquisas. Isto, eviden-
temente, sem um mínimo arranhão de sua autonomia e da função crítica que 
exerce. O prédio ocupado pela Biblioteca Mindlin é um exemplo do quanto 
pode o setor produtivo colaborar materialmente, sem exigir qualquer inter-
venção nos projetos que esta Casa desenvolve.

O preconceito não é generalizado. Há exemplos de engajamento. Um deles 
foi dado por uma grande pesquisadora brasileira, recentemente falecida, a 
geógrafa Bertha Becker. Ela atuava com destaque no Programa Large Scale 
Biosfera-Atmosfera (LBA, na sigla em inglês) e produziu um estudo provan-
do ser um mito, na Amazônia, a baixa densidade de pesquisadores oriundos 
das Ciências Humanas. Identificou, após rigorosa triagem, cerca de três mil 
artigos, livros, teses e relatórios procedentes desta área no portfólio da rede 
LBA, todos focados no desenvolvimento do grande bioma. Esta é uma prova 
de que a Universidade brasileira dispõe, na área de Humanidades, de grande 
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massa crítica inaproveitada em outros grandes projetos nacionais. As posições 
insuspeitas e respeitáveis de Bertha Becker e José Mindlin, ambos egressos da 
área de Humanidades, apontam para novas perspectivas.

 Ȅ História de uma doação
No primeiro semestre de 1999, fui procurado pelo Dr. José Mindlin, que 

me deu a notícia mais feliz recebida em minha gestão na Reitoria: ele e Dona 
Guita haviam decidido confiar sua preciosa biblioteca de raridades à guarda 
permanente da Universidade de São Paulo. Fiquei também extremamente li-
sonjeado ao ler uma entrevista dele na imprensa diária, declarando que o casal 
vinha amadurecendo a ideia desde que soube de minha eleição para Reitor 
em 1997.

Depois de tomar as primeiras providências jurídicas e burocráticas exigidas 
por esta complexa operação, decidi fazer internamente o primeiro anúncio da 
grande nova, durante a reunião do Conselho Consultivo do Centro Interuni-
dades da História da Ciência, do qual Mindlin fazia parte.

Após breve resumo biográfico do doador, disse que este esboço, mínimo 
diante da grandeza de sua figura, não ficaria completo se não fosse invocada 
a sua conhecida devoção pelos livros – estas ferramentas insubstituíveis do 
conhecimento. Foi tal devoção que o levou a constituir, juntamente com Gui-
ta Mindlin, uma biblioteca particular que se inscreve hoje entre os maiores 
acervos culturais existentes no país. Com os olhos postos no amanhã e tendo 
consciência do destino multissecular da universidade, o casal Mindlin esco-
lheu a USP como guardiã de um tesouro que se deve perpetuar e tornar-se 
acessível ao maior número possível de usuários.

Em 29 de agosto de 1999, tendo provado o amargo fel da burocracia, este 
ex-reitor pôde afinal comunicar ao Conselho Universitário uma providência 
concreta para instalação da biblioteca no campus da USP. Disse, abrindo a 
sessão, que fora dado na área de cultura um grande passo para que a Univer-
sidade de São Paulo pudesse abrigar, em futuro próximo, a importantíssima 
biblioteca do casal Guita e José Mindlin.
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A Comissão de Legislação e Recursos e a Comissão de Orçamento e Pa-
trimônio do conselho máximo aprovaram a agilização das medidas, nos ter-
mos propostos pela Reitoria, para que a USP realizasse uma das suas metas 
culturais de maior alcance. Guita e José Mindlin construíram pacientemente 
este valioso patrimônio cultural ao longo de suas vidas e desejavam que ele 
se perpetuasse, para usufruto das gerações vindouras. Os então membros do 
Conselho Universitário tomaram em seguida a histórica decisão de viabilizar 
a ideia generosa do casal Mindlin.

Cabe destacar que aquela maciça votação favorável, praticamente unânime, 
não tinha precedentes em reuniões da instância máxima. Somente a concessão 
do título Doutor Honoris Causa a Nelson Mandela obteve aprovação equiva-
lente, mas não superior. No caso da Biblioteca Mindlin, um problema era 
que tinha assento no Conselho uma pequena facção radicalizada e avessa a 
qualquer proposta, feita por qualquer Reitor, em qualquer época. Pedi ao 
professor Alfredo Bosi que convencesse o grupo a votar a favor da doação. 
Ele agiu com a habilidade que o caracteriza. Fez ver aos rebeldes sem causa 
que a decisão favorável, congregando todas as tendências da USP, representava 
uma vitória da inteligência contra o obscurantismo. Deu certo. Evitamos as 
abstenções igualmente sem causa.

Coube a outros reitores iniciar e concluir a obra física da Biblioteca Min-
dlin, onde hoje comemoramos o centenário deste doador que se compara aos 
grandes benfeitores da Universidade de São Paulo ao longo de sua história. 
Os tesouros guardados neste prédio e que outrora habitavam a residência do 
casal Mindlin vieram de longe, dos quatro cantos do mundo. Viajaram de-
zenas de milhares de quilômetros para se abrigarem na Universidade de São 
Paulo, sua definitiva morada, onde vão receber visitantes de hoje e dos séculos 
futuros. Porque, como seu doador, nós também não acreditamos num mundo 
sem livros impressos, por maiores e bem-vindos que sejam os progressos sur-
preendentes da era digital.

Manuscritos, primeiras edições e raríssimos documentos bibliográficos ali-
nham-se nas estantes desta Casa de estudo, pesquisa e satisfação estética. Cada 
um destes volumes tem uma história e, de muitos deles, Mindlin deixou-a por 
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escrito. Foram compras que demandaram viagens por outros continentes e 
mais do que vultosos pagamentos. Outros muitos lhe foram presenteados por 
amigos conhecedores de sua paixão literária e do seu zelo de colecionador. 
Isso desde a infância, até a casa dos noventa anos. O resultado demonstra do 
que foi capaz este homem merecidamente considerado como o mais apaixo-
nado leitor brasileiro de todos os tempos.
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E n s a i o

Nélida Piñon: a 
memória inventada

Geraldo Car neiro

Inventar é uma saga antiga, precedeu-me antes do nascimento. Talvez 
tivesse sido a vocação de meu avô, Daniel, imigrante galego, que se 
aventurou cedo a cruzar o Atlântico, obedecendo ao gosto da aventura, 
e à necessidade de instalar-se numa terra que lhe ofertasse horizontes 
mais amplos. Ou talvez inventar tenha começado com meu pai, Lino, 
igualmente disperso e com a cabeça tantas vezes mergulhada nos livros.

Nélida Piñon 

 Ȅ 1. O princípio das histórias
Não se sabe como e quando adquirimos o hábito de contar his-

tórias. Provavelmente, desde a primeira vez em que nos reunimos 
ao redor do fogo. Ou desde o tempo em que os poetas saíram pelo 
Mediterrâneo para cantar a bravura de um guerreiro, a astúcia de 
outro, a beleza de uma mulher, a memória de uma cidade destruída 
à beira-mar. No entanto, é certo que Nélida Piñon faz parte desses 
imprescindíveis poetas – ou fazedores, como diria Jorge Luís Borges 
– sem os quais não nos reconhecemos. 

Poeta, letrista, 
dramaturgo e 
tradutor.

Resenha do livro A camisa do marido, de Nélida Piñon.
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Dirá você, leitor avesso às metáforas, que Nélida escreve em prosa. E só 
terá metade da razão, porque a linguagem de Nélida Piñon é sempre atraves-
sada por alta voltagem poética, como se pode verificar em seu último volume 
de contos, A camisa do marido. 

No conto O Trem, por exemplo, o protagonista é um pai de família do 
interior que sonha com uma viagem. Por quê? Porque “ficara-lhe no coração 
uma espécie de memória inventada, proveniente de fotos que vira do Rio de 
Janeiro, e das histórias de que ouvira falar vindas dos países além-mar”.

O único meio de transporte existente na cidadezinha onde mora essa fa-
mília é o trem que, para a melancolia de todos, parte em sua última viagem. 
Ficam “todos cientes de que aqueles vagões jamais regressariam, nem mesmo 
a pretexto de avivar-lhes a memória”.

Mas o pai não aceita permanecer no desamparo e na imobilidade. Reúne 
a família, e todos caminham pela linha férrea, em busca do que restou do 
trem. Quando chegam a localizá-lo, em ruínas, o pai assume o comando da 
locomotiva e, não sendo lá muito versado em geografia, declara: “Daqui do 
Brasil, iremos a Veneza!” E assim, ao sabor da fantasia do pai, a família passa 
a percorrer os quatro cantos do mundo. O filho-narrador, perplexo, ainda 
procura os olhos da mãe, em busca de sensatez. Mas vê que “ela não hesitava 
em acatar que o trem se tornasse o veículo da felicidade”.

Nélida é uma inatual, no sentido nietzschiano. Seu elogio da felicida-
de parece incompatível com o mundo contemporâneo. A grande maioria 
dos escritores e intelectuais do século XXI ainda parece concordar com a 
frase de Tolstoi: “Todas as famílias felizes são iguais.” Só a infelicidade é 
chique. O escritor, para ser digno de admiração, necessita de uma guerra 
napoleônica ou, no mínimo, de uma catástrofe psicológica. Não admira que 
aqueles que celebram a vida – Joyce, Musil e Céline – sejam considerados 
excêntricos, pelo menos até que sua originalidade – seu gauchismo às avessas, 
como diria Drummond – seja reconhecida. Como estes mestres da conso-
nância, Nélida nos ensina que a celebração da vida é fundamental. Porque, 
a despeito da dor de qualquer tempo, alguma coisa sempre se acende e nos 
transcende.
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As ficções de Nélida parecem sugerir que a realidade é um pesadelo provo-
cado pela falta de utopia. A ficção é a memória inventada que nos move em 
busca da transformação da realidade. Ou, na pior das hipóteses, em busca da 
criação de uma realidade paralela, onde todas as viagens são possíveis.

 Ȅ 2. Reescrevendo o Quixote
Nélida se compraz em confrontar o possível e o impossível, e às vezes 

desmente irônica e humoristicamente essa dualidade. Não é à toa que uma 
das heroínas de A camisa do marido é a bem-amada do mais fantasioso dos cava-
leiros, Dom Quixote de La Mancha: Dulcineia.

Como quase todos sabem, Dulcineia era o nome atribuído por Quixote a uma 
camponesa chamada Aldonça, por quem o Cavaleiro da Triste Figura havia se 
enamorado, sem que sua amada jamais soubesse disso. Porque Dom Quixote não 
era de sair contando suas intimidades, como certos cavaleiros andantes de hoje. 

Nélida reinventa o Capítulo XVI do Quixote, o episódio do encontro do 
cavaleiro com Maritornes, uma vendeira assim descrita por Cervantes: “Servia 
também na venda uma criada asturiana, larga de cara, lisa de nuca, nariz acha-
tado, torta de um olho e não muito sã do outro. Verdade é que a galhardia do 
corpo lhe supria as outras faltas: não tinha sete palmos dos pés à cabeça, e os 
ombros, que um tanto se vergavam, faziam-na olhar mais para o chão do que 
quisera.” (1) Aos olhos delirantes do cavaleiro, no entanto, a moça era como 
Afrodite surfando na espuma dos mares pré-socráticos. 

O encontro com Maritornes suscita um dos episódios mais cômicos do 
Quixote. Um verdadeiro vaudeville, embora o gênero ainda não tivesse sido cano-
nizado, ao menos com este nome. De noite, apagadas 
as luzes da venda, o cavaleiro julga que Maritornes 
pretende dormir em sua cama, embora ela estivesse, 
na verdade, a caminho da cama de outro. 

Movido por esse equívoco, Quixote barra a passa-
gem da vendeira e lhe proclama: “Se aos altos céus 
prouvesse que o amor não me tivera seu escravo (...), 
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juro que os olhos desta linda donzela (isto é, os olhos vesgos de Maritornes) 
seriam agora senhores de minha liberdade.”

Só que agora, segundo Nélida, a história é contada do ponto de vista de 
Maritornes. Sancho Pança, para atender ao delírio de seu patrão, propõe que 
a vendeira se faça passar por Dulcineia. Maritornes, mulher simplória, mais 
afeita a “nabos, hortaliças e toucinhos”, a princípio reage com indignação à 
proposta. Entretanto, Sancho acaba por convencê-la, porque, se Maritornes 
aceitasse embarcar nos devaneios de Dom Quixote, ganharia a “oportunidade 
de sonhar, de pleitear o impossível”.

Entre tais ideias quixotescas, estrangeiras à vida cotidiana, a vendeira ainda 
reluta, mas acaba por se persuadir de que deve aceitar as promessas do fidalgo, 
colonizada por suas palavras e sonhos de grandeza. Contanto que, em troca, 
ele renovasse nela “a cada noite a ânsia pela beleza que a assaltara”. E, ao fim 
dessa inesperada reflexão, Maritornes consuma a adesão à sua nova identida-
de: “O amor do cavaleiro é solitário, mas me convém. Não leva a donzela para 
a cama. Só enxerga a sombra de quem ama.”

Na versão de Nélida, contrariando Cervantes, Maritornes: “Escolheu a 
ilusão em detrimento da realidade (...)”, porque desse modo “passaria a ser 
uma mulher continuamente inventada pelo cavaleiro, que lhe forneceria o sen-
timento da imortalidade”.

Poderíamos sugerir que essa nova Dulcineia de Nélida é uma fábula sobre 
a capacidade humana de criar simulacros mais convincentes do que a reali-
dade. Mas esta seria apenas uma das faces do poliedro proposto pela autora. 
Qualquer que fosse nossa interpretação, o ensaio de desmontar a arquitetura 
de seu sistema de signos só faria empobrecer o que os eruditos chamam de 
polissemia, e nós podemos chamar, simplesmente, de poesia.

 Ȅ 3. Reescrevendo a história
As memórias inventadas por Nélida expressam sempre a força de uma vida 

que, se não aconteceu, deveria ter acontecido. Era uma vez um filho apaixo-
nado pel’A Mulher do Pai. O personagem-narrador não alimenta esperanças: 
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(...) “Eu me fixava na linha do horizonte, onde parecia ver um barco prestes a 
se acercar da costa, trazendo em seu bojo o tesouro das minhas escassas certe-
zas (...)” Esse filho reencarna as fantasias de parricídio de muitas mitologias, 
sendo a mais famosa entre nós, nos subúrbios do Ocidente, a de Édipo que 
mata seu pai numa das encruzilhadas da Grécia. Já o anti-Édipo de Nélida, 
herói pós-moderno, não chega a matar nem seu próprio desejo.

As histórias de Nélida, mesmo quando falam do nosso tempo, parecem 
emergir de tempos imemoriais. Por exemplo: era uma vez um homem que 
acaba de perder uma tia. A velha senhora tinha a esperança de que ele se 
tornasse “um escritor capaz de criar um livro no qual registrasse o sabor da 
eternidade”, embora ele fosse só um sobrinho magro, “que ainda hoje pouco 
sabe por que via de mistério manifesta-se o desejo de uma mulher”.

Ou: era uma vez uma mulher que resolveu refazer a rota sentimental da 
mãe: “Aspirava seguir para longe, instalar-se em algum rincão da Europa, de 
preferência em cidade de temperamento dramático, onde pressentisse existir 
secreta pulsão pelos amores fadados ao fracasso.”

Aliás, quase sempre reponta nas ficções de Nélida a certeza de que a vida 
é uma aventura destinada ao fracasso. A não ser quando as personagens ou 
a narradora se permite alçar o voo da fantasia. Essa propensão ao fracasso, 
paradoxalmente, jamais exclui a celebração da vida.

A ideia de reescrever o Quixote, contudo, aponta também para outros ho-
rizontes. O romance, como gênero histórico, talvez seja o maior produto 
literário da consciência desse fracasso. E, para muitos pensadores do século 
XX, estudiosos da literatura romanesca, os dois volumes de Cervantes são 
considerados o marco zero, o grande ancestral na genealogia do romance.

Hoje sabemos que tais reflexões ignoravam as questões de gênero.
Supunha-se, desde o tempo de Cervantes até o final do século passado, que 

tanto as epopeias quanto os futuros romances só poderiam ser escritos por 
homens. Felizmente a História é sempre reescrita. A escritora francesa Mar-
guerite Yourcenar, por exemplo, nos revelou (pelo menos a nós, desorienta-
dos, ignorantes das fábulas que vêm do Oriente) o romance Genghi Monogatari, 
da escritora japonesa Murasaki Shikibu, escrito em pleno século XI. Com a 
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descoberta desse romance, apesar do nome quase impronunciável da autora, 
os escritores do sexo masculino foram destronados de sua, pelo menos dis-
cutível, primazia. 

O século XX certamente teve sua face trágica, mas, em compensação, ope-
rou alguns descentramentos – se me perdoam o palavrão – fundamentais. 
O mais importante deles talvez tenha sido a mudança do lugar da mulher. 
A História dos Gêneros já tinha começado a ser reescrita no Ocidente com 
as heroínas de Jane Austen, no século XIX, e textos teóricos como Um quarto 
só para si, de Virgínia Woolf. Ao transformar Maritornes em narradora do 
Quixote, Nélida expressa de maneira original essa mudança de voz. É certo 
que Cervantes tem lá suas heroínas, como Marcela e Doroteia, mas todas sub-
missas ao mundo patriarcal. A Maritornes de Nélida se emancipa do mundo 
regido pelos homens: só precisa de uma ficção para ser feliz. Nélida se dá ao 
luxo de reunir a genealogia ficcional dos homens, como seu avô e seu pai, 
mencionados como suas fontes, com a poesia milenar do feminino de autoras 
como Shikibu.

Aliás, Nélida é um dos símbolos do processo de reinvenção da mulher no 
Brasil. Como escritora e como personagem. A ponto de o protagonista mas-
culino de seu romance A Força do Destino tê-la interpelado, com ciúme dos en-
cantos da protagonista feminina: “Você sempre preferiu Leonora a mim, que é 
uma Julieta espanhola, corresponde ao teu ideal de independência!” Ao que a 
narradora do livro, a própria Nélida, responde, com ironia: “Gosto dos dois, 
talvez um pouco mais de Leonora.” (A força do destino, 1978, Editora Record) 

 Ȅ 4. Para tão longo amor, tão curta a vida
Apesar de criar e enaltecer as figuras femininas do nosso tempo, Nélida 

nunca deixou de “homenagear heroínas que perderam vida e honra em nome 
de uma paixão que as despojara do cetro do lar”. Em suma, é capaz de admi-
rar, como personagens, tanto a mulher que reivindica e constrói seu lugar de 
igualdade no mundo contemporâneo, quanto mulheres subjugadas e até cei-
fadas pela opressão patriarcal, como a Inês de Castro, celebrada por Camões.  
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Talvez não por acaso, o próprio Camões é o pro-
tagonista da última narrativa de A camisa do marido. 
Um Camões melancólico, que vaga pelas ruas de Lis-
boa e duvida dos esplendores do passado grandioso 
que cantara n’Os Lusíadas, assim como de seu próprio: 

“Terá sido mania de grandeza haver cantado 
a descoberta do caminho marítimo para a Índia, 
fazendo de Vasco da Gama herói acima da medi-
da humana e lhe mencionando os feitos como se a falar de mim?”

“Passeio por Lisboa com o coração amargurado. Tudo me lanha. Estou 
gasto. As botas levam furos na sola. Os sinos tocam. Logo vão dobrar por 
mim, ou por alguém melhor do que eu.”

Curioso que Nélida tenha escolhido como personagens de A camisa do marido 
duas estrelas do final do Renascimento, Luiz Vaz de Camões, o autor de uma 
das últimas epopeias, e Dom Quixote, cuja principal característica é constituir-se 
em paródia das narrativas de cavalaria, numa negação, portanto, de qualquer 
sopro épico remanescente de eras anteriores. Teria ela proposto deliberadamente 
o diálogo entre os dois, tão próximos no tempo, como seres antagônicos, apar-
tados pelas revoluções do mundo, ou tal diálogo terá sido engendrado por artes 
de seu inconsciente? Só Nélida poderá responder à questão.

 Ȅ 5. Cidades inventadas
A sociologia da literatura celebrizou outra frase atribuída ao Conde Tols-

toi: “Canta a tua aldeia e serás universal.” Nélida amplifica esse axioma. A úni-
ca cidade descrita em minúcias em A camisa do marido é a Lisboa do século XVI, 
que, em grande parte, não há mais. É como se passeássemos com Camões por 
suas praças e avenidas, na narrativa mais meticulosamente circunstanciada de 
todo o livro. Este fato ficcional chama a atenção do leitor, porque, a princípio, 
nos parece paradoxal. É porventura uma nova memória inventada? 
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Por mais que haja, em A camisa do marido, referência a lugares concretos (o 
Minho, a Espanha, a Rua XV de Novembro, em alguma cidade do Brasil 
etc.), as ficções de Nélida nem sempre pertencem a um único lugar. O conto 
O Trem, por exemplo, poderia se passar na Rússia de Tchekhov, na Rimini de 
Federico Fellini, ou no sertão de João Guimarães Rosa. Seria fácil explicar essa 
pantopia – se me permitem o neologismo – ou propensão para a universali-
dade pelo fato de que Nélida passou parte de sua infância na Galícia de seus 
antepassados e é cidadã do mundo. Mas quem a conhece e lê os seus livros 
sabe que a mera geografia não dá conta disso.

A cidade de Nélida é composta de muitas cidades. Nélida pertence a muitos 
lugares. Como diz uma de suas personagens, talvez autobiográfica, “ela própria 
confessara, em momento de descuido, que tinha o coração repartido em mui-
tos pedaços”. Embora, por todos os motivos, Nélida pertença ao patrimônio 
da língua portuguesa, pertence também, como contadora de histórias, a um 
mundo maior. Talvez a verdadeira província de onde provêm suas histórias seja 
a cidade do imaginário. Em suma, não há geografia que limite a vastidão de seu 
alcance.

Como explicar sua vocação para a universalidade? À falta de resposta con-
sistente, arrisco um palpite. Em A camisa do marido, Nélida arremata três contos 
sem que nós, leitores, saibamos qual será o desfecho da trama. Em A mulher do 
pai, o que acontecerá com o amor do protagonista por sua madrasta recém-
-enviuvada? Em A sombra de Carlos, qual será o conteúdo da carta do testamento 
da tia? Em A quimera da mãe, mãe e filho bebem vinho juntos na cena derradeira 
do conto: que revelações emergirão de sua embriaguez? As três narrativas se 
encerram sem responder às suas perguntas. Nélida nos enreda como Shera-
zade, com a promessa de que um dia adivinharemos – ou ela nos revelará – o 
desfecho, que se tornará o princípio de uma nova história. Felizes de nós, 
leitoras e leitores, que somos os príncipes (e os súditos) de sua imaginação.
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E n s a i o

A duquesa vale 
uma missa

Antonio Maura

J osé Sarney, presidente, acadêmico, político de “longo curso”, 
como diria seu compadre Jorge Amado, poeta, cronista, ensaís-

ta, narrador, nascido no Estado de Maranhão como Josué Montello 
e Ferreira Gullar, a quem soube emular na arte do verso e na de 
urdir histórias populares, sensuais, reflexivas, intensas como esse sol 
de sua terra natal, que penetra pelos poros da pele e ilumina o ser 
interior, os mais recônditos desejos e paixões. 

José Sarney é autor de mais de uma dezena de livros de poe-é autor de mais de uma dezena de livros de poe- de mais de uma dezena de livros de poe-
sia, contos, romances, crônicas e centenas de artigos, conferências, 
discursos. Escreveu sobre política, sua especialidade, sobre literatu-
ra, sua vocação, e sobre a vida, como bem se vê no livro que hoje 
apresentamos, A duquesa vale uma missa, um exemplo dos enredos que 
carrega o fato de viver e onde se manifesta toda sua beleza e seus 
claro-escuros.

Quero apresentar o escritor antes de deter-me em alguns aspec-
tos que gostaria de ressaltar neste romance complexo e dinâmico, 
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costumbrista e profundo, irônico e reflexivo, que, como a pintura do século 
XVI gosta dos espelhos, pois tem como pano de fundo, como foco que ilu-
mina toda a narração, um quadro dessa época. Um quadro de imensa beleza, 
que retrata umas senhoras tão misteriosas como Capitu, de quem nunca sa-
beremos se foi ou não fiel ao protagonista e narrador da história. O mistério 
parece também envolver a Duquesa de Villars, senhora retratada no quadro, 
que ilumina, da quietude de sua moldura, toda a cena, todo o alcance deste 
romance de José Sarney.

José Sarney se iniciou em poesia com um livro intitulado A canção inicial, 
editado em São Luís do Maranhão em 1952. Mas logo se deixou seduzir pela  
narrativa e publicou uma coleção de contos, com o título Norte das águas, com 
prefácio de Josué Montello. Nesses contos já se notava seu interesse pelas 
anedotas da vida, pelas situações e personagens bem talhados pela palavra e 
experiência da realidade do Nordeste brasileiro. Logo viria um livro de poe-
mas formosíssimo, em que se distila um sentimento e uma riqueza de imagens 
e descrições que acompanharão nosso autor ao longo de sua vida. A obra, 
Marimbondos de fogo, tem um título acertadíssimo, pois seus poemas, como ma-
rimbondos, picam não o corpo, mas o espírito do leitor e lhe deixam uma 
impressão que não será fácil esquecer. Depois, na última década do século 
XX, publicou seu primeiro romance, O dono do mar, que foi editado em espa-
nhol pelo Fondo de Cultura Económica e que tive o prazer de apresentar nesta 
Casa. Então me impressionou a riqueza das personalidades tiradas das praias e 
aldeias da costa nordestina do Brasil. Aqueles personagens me subjugaram por 
seu realismo, por sua coragem na hora de enfrentar na vida e na morte ao mar, 
que reúne, nas suas profundezas, todos os perigos, mas também a beleza e o 
alimento. Personagens como Aquimundo, Cristório, pescador do Mojó e seu 
companheiro Querente são inesquecíveis e já pertencem à história do imagi-
nário nordestino do mar, emulando a Quincas (Quincas Berro D’água), de Jorge 
Amado, ou ao barqueiro Severino, de Cais da sagração, de Josué Montello. Posso 
dizer-lhes que em minha experiência no Ceará, nas praias de Jericoacara, pude 
conhecer alguns tipos desse feitio, esculpidos em mármore, homens duros que 
sabem enfrentar com galhardia, elegância e uma arrogância não dissimulada a 
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morte e os riscos do mar, os tubarões e as tormentas: 
são homens que sabem medir as distâncias por hori-
zontes. Essa plêiade de personagens que retratou esta 
tríade de narradores – Amado, Montello e Sarney – 
tem a cor do mar na sua pele e em seus olhos, pois, 
como escreveu o autor de O dono do mar, “o mar tem a 
cor dos olhos de quem o mira. É a cor de nossa alma 
e nossa alma é da cor dos olhos”. Vejam como em 
apenas uma frase se produzem todas as correspon-
dências e reflexos do mar. Os olhos se refletem nas 
águas, que se tornam de sua cor, e, ao mesmo tempo, 
esses mesmos olhos adquirem a cor do mar, que aca-
ba por encher a alma de espuma, de ondas, da luz de um oceano que já é nosso 
semelhante ao contemplá-lo. Voltaremos a este mágico jogo de espelhos. 

No começo deste século, José Sarney publicou seu segundo romance, Sa-
raminda, também traduzido em espanhol e publicado pelo Fondo de Cultura 
Económica. Nele, nos descreve bravo espaço dos garimpeiros, aventureiros, 
desbravadores de terras, vagabundos ou heróis, no território do Amapá, que 
era francês até o final do século XIX e acabou por ser brasileiro, constituindo 
atualmente um estado com esse nome. Nessa caterva de personagens de moral 
duvidosa, ou, se preferem, de uma moral estrita em que se pagam as traições e 
os furtos, surge uma personagem de rara beleza, uma mescla das raças e origens 
distintas que são a riqueza do Brasil, e talvez seu sinal de identidade. Essa mu-
lher, Saraminda, segundo a descreve o autor do romance, “tinha olhos verdes, 
cabelos lisos que escorriam nos ombros, a pele cafuza, peitos firmes, de cones 
finos, castanheiras eretas, linheiras, que não se dobravam na ventania. Os qua-
dris eram definidos nas saliências das curvas, baixos, como se escorregassem na 
linha do corpo, harmoniosamente ajustando-se e engrossando as coxas, pernas 
roliças e cheias. Tinha o tronco um pouco alongado. O rosto era de uma beleza 
parda, entre negro-limpo e branco-sujo. Trazia no olhar um enigma que passava 
aos lábios carnudos, elevados, levemente repuxados na parte superior, os dentes 
aparecendo num risco breve, e, no sorriso, a ponta de vida que vinha do rosto, 
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no conjunto daquele olhar e boca, com a força do carisma no falar e no sorrir. A 
pele era lisa, macia, acetinada. Como pelúcia, marca do sangue índio, que vinha 
da avó...” Reproduzi estas palavras porque quero mostrar-lhes a força descritiva 
de Sarney que é uma característica de sua escrita. Sua protagonista, Saraminda, 
deve lidar com sujeitos um tanto atrabiliários e perigosos como os que povoam 
esta história de desalmados e de heróis, de audazes aventureiros e de assassinos 
a soldo, de sonhadores e de depredadores. Tem, portanto, uma contundência tal 
que, embora seja produto da imaginação, parece habitar entre nós. Sua imagem 
pertence tanto ao sonho como à realidade, é ao mesmo tempo uma invenção e 
uma promessa, que seduz os leitores como o faz com um dos personagens do 
romance, Cleto Bonfim, que a compra num leilão de um bordel perdido da sel-
va. Cleto vê em Saraminda a mulher primordial, mescla de mulher fatal e eterno 
feminino, que se dilui na realidade e toma conta de seus sonhos, que procede do 
imaginário e adquire carnalidade, porque Saraminda vive na fronteira entre os 
dois mundos: o imaginário e o real. E é um personagem a quem Sarney descre-
veu com profunda intensidade nesta narrativa e que recupera de certo modo no 
livro que apresentamos esta noite. 

A duquesa vale uma missa é um romance complexo a que nos fomos chegando 
através de outras obras do autor: é um jogo de espelhos, ou, antes, de reflexos, 
como dizia ao comentar uma citação de O dono do mar, e é a encarnação da 
beleza, como seria o caso de Saraminda.

De um lado, o romance, A duquesa vale uma missa, cujo título é uma clara 
alusão à célebre frase atribuída a Henrique IV da França ao converter-se ao 
Catolicismo para recuperar o trono francês, é a história de um célebre quadro 
da Escola de Fontainebleau, que se encontra no Museu do Louvre, “Retrato 
da Duquesa de Villars e de Gabrielle d’Estrées no banho”. A obra, de finais do 
século XVI, é de autor desconhecido, embora alguns a atribuam a Jean Cou-
sin, o Jovem, que viveu entre 1522 e 1595. À incerteza de seu autor se soma 
também a de seu significado. Para muitos, e talvez esta seja a interpretação 
mais correta, o gesto da Duquesa de Villars ao tocar com os dedos um dos 
mamilos de sua irmã, Gabrielle, enquanto esta apoia sua mão na beirada da 
banheira, segurando um anel, indica que está anunciando que Gabrielle está 
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grávida do rei Henrique. Reforça esta interpretação a imagem de uma mulher 
vestida de vermelho que fia no fundo da cena e que, parece, prepara o enxoval 
para as bodas. Há várias versões desta cena, mas nenhuma delas tem a beleza 
e perfeição do quadro a que nos referimos. Outra interpretação, talvez mais 
forçada, faz referência ao amor entre mulheres, algo altamente pecaminoso 
para seu tempo, mas cuja prática não era nada extraordinária nem inabitual na 
sociedade francesa da época, tão dada a galanteios e intrigas. Fora de suas pos-
síveis interpretações, se trata de uma obra de arte de uma extraordinária bele-
za, sim, embora um tanto gélida. As duas personagens femininas observam o 
espectador com um olhar opaco e ausente: são duas figuras hieráticas em uma 
postura bastante rígida. Seus ademanes não parecem naturais. Cabe imaginar 
que se trata de uma declaração, mais que de um retrato, de um testemunho, 
que bem pode ser o da paternidade do rei, o da existência de um tipo de amor 
que ninguém quer reconhecer ou a cumplicidade entre duas irmãs. Em todo 
caso, a beleza destas duas senhoras é extraordinária e a ela se soma o mistério 
do quadro tanto no que se refere a seu significado como a sua autoria. 

Sarney recolhe o testemunho, não para revelar o segredo que envolve, como 
a transparência do ar, as duas mulheres, mas para urdir a partir do quadro 
uma intriga romanesca fascinante. O protagonista deste romance, Leonardo, 
que narra sua história na primeira pessoa, nos explica que esse quadro estava 
em uma das salas da casa de seu pai e que, em sua adolescência, a Duquesa 
de Villars descia dele para acompanhar suas fantasias eróticas. Essa mulher 
não só o seduzia com seu corpo e seus dotes amatórios, mas também lhe 
narrava a história de sua vida, suas preocupações familiares e humanas que 
eram também as de uma mulher de sua época, com suas contradições, seus 
riscos, suas vantagens e inconvenientes. Assim, a Duquesa de Villars, como 
Saraminda, vive em dois mundos: no do quadro e no da vida de Leonardo, e 
é tão atraente e enigmática como a mulata. Este seria somente um dos planos 
do romance, porque a história está narrada a partir da maturidade, quando o 
pai do protagonista, o Sr. Jacques, morre, e o quadro deve ser repartido com 
todos os herdeiros. Às angústias do desaparecimento da imagem de um amor 
adolescente, se unem os enredos de uma divisão de herança, os encontros e 
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desencontros familiares, as recordações, as feridas que pareciam cicatrizadas 
e que nesses momentos se abrem novamente, os interesses dos agregados, ir-
mãos e irmãs políticos etc. Talvez seja este um dos aspectos do livro em que 
a ironia e o conhecimento do caráter humano se tornam mais evidentes. O 
leitor pode perfeitamente identificar-se com qualquer um dos que interveem 
na divisão dos bens, onde o quadro é, sem dúvida, o elemento central. 

Este romance é também uma história de amor, e não só da senhora do qua-
dro, mas também de uma mulher de carne e osso, da amante do Sr. Jacques, 
Tecla, por quem o protagonista se apaixona, pois, parece, tem semelhanças 
com a Duquesa de Villars. Vejamos como descreve seu autor a aparição desta 
mulher que acontece justamente no enterro do Sr. Jacques:

“Eu, que não era de olhar mulheres com ares de ataque, fitei uma senho-
ra de vestido cinza que eu nunca vira nem sabia de onde vinha sua amizade 
com a família e se achava bem à minha frente. Usava um vestido gruda-
do ao corpo e uma calcinha parecendo ser preta, marcada pelo contorno. 
Roupa imprópria para funeral. Tinha o rosto rosado, uns olhos longos e 
tristes, pele clara, um cravo na mão. Não chorava, estava serena. Procurei 
saber quem era… […] Aí tomei-me de maior curiosidade e me aproximei 
dela. Tinha um perfume doce e vi o seu decote. Era uma balzaquiana, seios 
ainda bem firmes e desafiadores. Imediatamente, sem pensar no meu pai, 
meus olhos e meu pensamento tomaram-se de excitação, e vi o Quadro, 
a Duquesa naquele vestido, com os seios na vermelhidão alaranjada dos 
mamilos, os bicos duros, de uma beleza que não podia ser maior. Só a 
lembrança do Quadro me excitava, em frente do qual na adolescência me 
ardiam os desejos. Meus olhos despiram a moça e ela, nua, os seios aponta-
dos para mim. Despertei dessa miragem para o sepultamento.”

A partir dessa cena, que se encontra no início do romance, a narrativa se 
desenvolve em diferentes caminhos narrativos, todos eles reflexo do quadro, 
pois a Duquesa se desloca de sua imobilidade hierática para a cama do ado-
lescente e sua cópia real, Tecla, mantém relações com o protagonista de quem 
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chega a ficar grávida. Onde está, portanto, o real e onde o imaginário? Não 
me escapa que este jogo de espelhos, que caracterizou tanto a alguns quadros 
dos séculos XVI e XVII como a estética contemporânea, é uma das molas 
deste romance que une ficção com verdade e traça igualmente uma imagem da 
Europa de Henrique IV e Felipe II e uma história contemporânea: a de como 
um quadro depositado no Louvre tem uma réplica no Rio de Janeiro e de 
que modo chegou a esta cidade – ou será o original que se encontra na cidade 
carioca e a cópia é a do Louvre? Não revelarei esta nova incógnita que deixo 
ao leitor, como não direi o que acontece com o filho de Tecla, versus Duquesa 
de Villars, e Leonardo, cujas peripécias se abrem a novos mistérios.

Ainda assim, gostaria de assinalar que se Velásquez representou Las Meninas 
num cenário delimitado por uma porta e um espelho, duas aberturas a diferen-
tes espaços, Sarney não foge destes símbolos, porque para ele o quadro anônimo 
da Escola de Fontainebleau é um espelho, mas também uma porta. E uma dessas 
reflexões com que costuma nos surpreender José Sarney neste romance explica:

“Vai-se por uma porta e ela se fecha, mas abre-se outra que é a nossa 
saída em determinado instante, e ficamos presos.”

Esta narrativa é algo mais que um simples romance, é uma funda reflexão so-
bre o amor e sobre o acontecer humano, sobre as portas, janelas e espelhos que 
surgem na existência, deslumbrando-nos, abrindo novas perspectivas, demons-
trando-nos que não existe tanta diferença entre o imaginário e o real, pois nunca 
saberemos bem se o que vemos é um simples reflexo ou uma autêntica presença. 
Mas não é só isso, uma sinfonia de reflexos, de espelhos e portas; A duquesa vale 
uma missa é também um canto à beleza da mulher e à sensualidade, um formoso 
canto, em definitivo, o vestígio indelével que deixa em nós a vida.



Faróis de carros formam faixas de luz no 
Elevado do Joá, com a Rocinha e Morro 
Dois Irmãos ao fundo.
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E n s a i o

Sartre e a questão 
dos Intelectuais

 � Breves  achegas  para uma  
ant iga  e  ir resolvida d i scussão

Escritor e 
tradutor, autor, 
dentre outros, 
dos livros O que 
é Existencialismo 
(Ed. Brasiliense) 
e Como ler 
Wittgenstein  
(Ed. Paulus)

João da Penha

Este é tempo de partido,/ tempo de homens partidos.
Carlos Drummond de Andrade

Tutti gli uomini sono intellettuali, si potrebbe dire perciò; ma non tutti 
gli uomini hanno nella società la funzioni di intellettuali. Cosi, perché 
può capitare che ognuno in qualche momento si frigga due uova o si 
cucisca uno strappo della giacca, non si dirá che tutti sono cuochi e sarti.

Gramsci

Dedicado a Francisco José Carneiro da Cunha/ 
André Rosa Filho/Jomard Muniz de Britto/Ivan Alves Filho

 

Em estudo dos mais conhecidos, Jacques Le Goff  descreve o 
intelectual como o indivíduo cujo ofício é pensar e transmitir 

esse pensamento, fazendo a aliança entre a reflexão pessoal e sua 
difusão por meio do ensino.

Capítulo do livro inédito O marxismo de Sartre.
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A figura do intelectual, conforme a descreve o celebrado medievalista, surge 
no Ocidente simultaneamente com o nascimento das cidades. A denominação 
passa a designar os homens de ofício que se instalam nos aglomerados urbanos, 
onde o desenvolvimento comercial e industrial impõe a divisão do trabalho. 
Anteriormente a isso, as divisões das classes sociais só muito impropriamente 
corresponderiam a uma verdadeira especialização dos indivíduos. Com efeito, 
se ao servo cabia cultivar a terra, ao mesmo tempo não lhe era vedado o direito 
de trabalhar como artesão, da mesma forma que o nobre, se encarregado da 
proteção, também lhe era garantido ser proprietário e exercer a função de juiz. 
O clérigo, por sua vez, embora com a missão precípua de ocupar-se das ora-
ções, podia conjugar as atividades atribuídas a servos e nobres. O trabalho do 
espírito era apenas uma de suas atividades. Na verdade, diz-nos Le Goff, essa 
função era marcada pela fugacidade, um aspecto secundário na vida do clérigo: 
o acaso de sua existência monástica é que o levava a assumir, ocasionalmente, 
o papel de professor e de escritor. Figuras daquela época, embora catalogadas 
como intelectuais, como Alcuíno e Loup de Ferri�res, efetivamente não cor-Alcuíno e Loup de Ferri�res, efetivamente não cor-
respondiam à classificação, conforme veio a ser concebida a partir de certo 
instante. Assim, o humanista carolíngio destacou-se, acima de tudo, como um 
homem ligado ao poder, tendo sido ministro da Cultura de Carlos Magno, 
enquanto o segundo foi, sobretudo, um abade amante dos livros, com o gosto 
epistolar de citar Cícero. É só com o aparecimento das cidades, no século XII, 
que se firma, de maneira distinta, a figura do homem cuja profissão é escrever 
ou ensinar, quando não ambas as coisas.1

Embora esse surgimento em plena Idade Média, só alguns séculos mais 
tarde poder-se-á falar, efetivamente, na figura do intelectual como hoje ela é 
entendida, guardadas as ressalvas quanto à discussão, ainda atual, recorrente e 
sempre persistente, em torno de sua função na sociedade.

É o Iluminismo, surgido como consequência de uma quadra da história bas-consequência de uma quadra da história bas-
tante propícia a novas ideias – o século XVIII – que firma, não há como duvidar, 
o estabelecimento do intelectual como o agente suscitador de novas alternativas 

1 LE GOFF, Jacques. Os Intelectuais na Idade Média (Les intellectuels au Moyen Âge).Tradução de Margarida 
Sérvulo Correia. Lisboa: Gradiva Publicações, 1984, pp. 11-2.
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dentro de um momento histórico marcado por crises 
sociais e um natural, em decorrência desse estado de 
coisas, clima de inconformismo. Aquelas camadas da 
sociedade que tiveram condições de instruir-se, leva-
das pela insatisfação reinante, começaram a criticar e 
procurar soluções para os problemas de seu tempo. 
O fenômeno torna-se mais saliente na França sete-
centista. Com efeito, são as marcantes contradições 
do Antigo Regime, no qual o desenvolvimento do ca-
pitalismo em ascensão vê-se travado por resquícios da mentalidade feudal, que 
conduzem a burguesia, à frente das classes sociais subalternas, a lançar-se contra 
a nobreza e o clero e clamar por mudanças revolucionárias da sociedade.

Até então atuando com destaque no plano da economia, a burguesia, con-
tudo, permanecia como uma classe sem um sistema de ideias próprio, subordi-
nada, nesse sentido, à ideologia dominante, qual seja, a do Antigo Regime. Na 
origem de sua tomada de posição, apontando para novos horizontes, pode-se 
salientar dois aspectos: o social e o intelectual. Social porque as contradições 
entre as aspirações da maioria da sociedade, lideradas pela burguesia, e o poder 
político dominante cada vez mais se acirravam; intelectual, porque os avanços e 
conquistas científicas, já visíveis no século XVII, favoreciam significativamente 
as mudanças de mentalidade. Dessa forma, o liberalismo burguês, grosso modo, re-
sulta da conjugação de “mutações mentais” com as “transformações materiais”.

O século que precedeu a revolução burguesa traz como grande signo 
transformador a afirmação do indivíduo, valorizado então pelo elemento 
que o nobilita como um ser singular: a razão. Doravante, será o racionalismo 
cartesiano que dará as cartas no plano filosófico e que maior influência exercerá 
nas transformações políticas, sociais e culturais, já, nesse sentido, a cargo dos 
pensadores iluministas, cujas ideias irão fundamentar ideologicamente e impe-ideias irão fundamentar ideologicamente e impe-
lir à ação a burguesia em sua luta revolucionária contra o Antigo Regime. É o 
tempo em que “os filósofos se erigiram em preceptores do gênero humano”, le-
vantando bandeiras que pretendiam “derrubar os Altares” e “abalar o Trono”.2 

2 Dupâquier, Jacques e Lachiver, Marcel. Les Temps Modernes. Paris: Éditions Borda, 1970, p. 221.
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É, nesse momento, com pensadores como Voltaire e Diderot, que a figura do 
intelectual, como expressão de uma camada de indivíduos que defende valores 
universais, como a verdade e a justiça, surge e se organiza e, mais tarde, com o 
caso Dreyfus, irá destacar-se e solidificar sua posição.

Desde então, o papel do intelectual na sociedade vem sendo discutido. E as 
discussões em torno do assunto cada vez mais se distanciam de um consenso. Se 
há os que, numa espécie de imitação dos fisiocratas (cuja aversão às regulamen-
tações mercantilistas dos sistemas absolutistas os levava a defender o livre jogo 
do mercado, por conta da analogia entre a fisiologia humana e o organismo eco-
nômico, ambos vistos como regidos por leis naturais), acreditam que le monde va 
de lui-même, outros, no entanto, defendem a efetiva participação pública do inte-
lectual. Contra o velho modelo do intelectual enfurnado numa torre de marfim, 
há quem insista que o intelectual “existe para incomodar”.3 Tal incômodo se dá 
principalmente quando o intelectual, convencido de que seu papel na sociedade, 
é agir movido por uma exigência ética num mundo com a consciência moral 
degenerada, propõe uma ação conduzida por um projeto revolucionário. Nesse 
aspecto, Jean-Paul Sartre encarnou como ninguém, no século XX, esse modelo.

É por demais conhecido o texto de apresentação do número inaugural da 
revista Les Temps Modernes, no qual, logo na primeira linha, Sartre denuncia o que 
lhe parece uma tradição na vida literária: a “tentação da irresponsabilidade” 
presente em todos os escritores burgueses. Irresponsabilidade porque o autor 
raramente estabelece uma ligação entre suas criações e sua recompensa pecuniá-
ria. De um lado, ele escreve, canta, suspira; do outro, pagam-lhe para isso. Os 
dois fatos parecem desligados, levando o autor a ver a si mesmo mais como um 
estudante premiado com uma bolsa de estudo do que como um operário pago 
pelo seu trabalho. Tomado por essa ideia, ele se ocupa de obras que não servem 
para nada (ouvrages qui ne servent à rien), bastando que lhe pareçam belas, pois está 
convencido, segundo lhe ensinaram, que a Arte, a exemplo da Ciência, não tem a 
preocupação da utilidade. Por isso, sua aspiração em alcançar a “imparcialidade 
fecunda dos cientistas”. Dessa forma, o desinteresse da ciência pura faz pendant 
com a gratuidade da Arte pela Arte. Por isso, Flaubert compatibiliza o talento 

3 ECO, Umberto. Revista Época, 3-2-2003, pp. 22-3.
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de puro estilista com a condição de pai do Naturalismo e os irmãos Goncourt 
se vangloriam de saber observar e escrever com arte.4

Tal atitude, marcada por essa herança de irresponsabilidade, Sartre classifica 
de uma má consciência literária, tão perturbadora que os seus herdeiros já não sabem 
muito bem distinguir se escrever é uma coisa admirável (admirable) ou grotesca 
(grotesque). No passado, o poeta tinha a si próprio como um profeta (prophète) e 
isso era motivo de honra. Depois, tornou-se pária e maldito, o que ainda era 
aceitável. Por fim, ele viu-se incluído, não sem desgosto, como um “homem de 
letras”, na situação ridícula de ora se sentir orgulhoso com tal título, pois se 
imagina depositário e guardião de valores ideais, ora envergonhado, porque a 
literatura passa a assemelhar-se a “modo de afetação especial”. Cabe ao escritor, 
segundo Sartre, sair desse impasse, bastando-lhe atentar que não se deve ter ver-
gonha de escrever nem sentir necessidade de falar para nada dizer. Até porque, 
continua o filósofo, ainda que se quisesse, isso seria impossível. Sartre: “Todo 
escrito possui um sentido, mesmo que esse sentido esteja muito longe daquele 
que o autor tenha imaginado dar-lhe. Para nós, com efeito, o escritor não é 
nem Vestal nem Ariel: está na ‘berlinda’ (‘dans le coup’), faça o que fizer, marcado, 
comprometido, mesmo em seu mais profundo afastamento.”5

Pouco tempos depois, Sartre iria radicalizar essas posições no célebre 
ensaio no qual expõe suas ideias sobre a missão e a natureza da literatura, que, 
se levadas a termo, segundo um crítico, conduziriam ao “suicídio da literatu-
ra”, enquanto um outro estudioso do fenômeno artístico as viu revestidas por 
um brilhante exercício de dialética sofística por conta das duas naturezas que 
se digladiavam no autor: a literária e a política.6

Sempre coerente com sua defesa de um engajamento do homem de ideias nas 
coisas do mundo, marca constante em sua reflexão nos diferentes gêneros em 
que atuou, Sartre retornaria ao tema ao discutir o papel do intelectual depois 
dos acontecimentos de Maio de 68, em Paris. Se havia ou não uma ruptura 

4 SARTRE, Jean-Paul. Présentation in Les Temps Modernes. Paris: 1945 (reimpressão, 1980), pp. 1-2.
5 _____. Idem, pp. 2-3.
6 _____. Qu’est-ce que la littérature in Situations II. Paris: Éditions Gallimard, 1948; Maulnier, Thierry. Jean-
-Paul Sartre et le suicide de la littérature in La Table Ronde, n.º 2, fevereiro/1948; SIMÕES, João Gaspar. Novos 
Temas, Velhos Temas. Porto: Portugália Editora, 1967, p. 106.
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entre o conceito tradicional de intelectual de esquerda e um novo, originado 
pelas circunstâncias, representando outro modelo de intelectual revolucionário, 
Sartre nota que é preciso, antes de mais nada, definir bem o que a expressão 
quer indicar. Se se pensa aplicá-la exclusivamente a quem exerce um trabalho de 
inteligência, a definição seria incorreta, pois, segundo observa, nenhum trabalho 
se faz unicamente com a inteligência. Exemplifica com o caso do cirurgião que 
pode ser um intelectual, a despeito de seu trabalho ser manual. Portanto, a seu 
ver, a profissão não pode ser o único elemento determinante para assegurar a 
alguém a condição de intelectual, até porque, acrescenta, ao fim e ao cabo, todo 
saber é prático. Para além de toda essa discussão, o que lhe parece incontestável 
é a permanência da figura do intelectual clássico, cuja missão é denunciar, seja 
onde for, o uso particular do universal e lutar pelo domínio de princípios de 
uma política universal voltada para o bem da maioria.7

Algum tempo antes de manifestar sua opinião sobre o comportamento dos 
intelectuais quando do Maio de 68 e insistir que tal papel nunca pode ser de 
evasão, mas sim de ligação estreita com sua época, Sartre já tratara de forma 
exaustiva da questão. Isso se deu nas três conferências que pronunciou nas 
cidades japonesas de Tóquio e Quioto, entre setembro e outubro de 1965. 
Nelas, nosso filósofo, com o gênio habitual, faz uma espécie de súmula de tudo 
o que já escrevera até então sobre o tema. Com os títulos gerais de “O que é 
um intelectual?”, “Função do intelectual” e “O escritor é um intelectual?” são 
discutidos o papel do intelectual na sociedade, sua situação, o que lhe garante 
tal condição, suas contradições e sua relação com as massas.8

Segundo Sartre, o intelectual é alguém que se intromete em tudo, ainda que 
sua intervenção não tenha sido solicitada. Comporta-se como os defensores do 
capitão Dreyfus, que, embora atacados pelos adversários por supostamente exor-
bitarem de sua competência em assunto que deveria ser decidido pelos tribunais 
militares, se mantiveram firmes em sua posição. Em sua origem, o intelectual 

7 SARTRE, Jean-Paul. L’ami du peuple in Situations VIII – autour de 68. Paris: Éditions Gallimard, 1972. 
Trata-se de uma entrevista concedida por Sartre a Jean-Edern Hallier e Thomas Savignat e originaria-
mente publicada em L’Idiot International, n.º 10, setembro/1970. 
8 _____. Plaidoyer pour les intellectuelles inSituations Philosophiques. Paris: Éditions Gallimard, 1990.
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pertence a uma diversidade de homens 
cuja relativa notoriedade se dá por meio de 
trabalhos relacionados com a inteligência, 
tais como, as Ciências Exatas, as Ciências 
Aplicadas, a Medicina e a Literatura, den-
tre outras atividades. Abusando (abusent) 
dessa notoriedade, o intelectual sai de seu 
domínio e passa a criticar a sociedade e os poderes constituídos, valendo-se de 
uma concepção global e dogmática do homem, que pode ser vaga ou precisa, 
moralista ou marxista.9 Se aceitamos, diz Sartre, essa concepção comum do 
que seja um intelectual, deveremos excluir da caracterização os cientistas que 
trabalham na fabricação de armas atômicas. Mas se esses mesmos indivíduos, 
assustados (effrayés) com o poder destruidor dos engenhos que criaram, assi-
nam um manifesto contra o uso da bomba atômica, passam a ser considerados 
intelectuais. Decerto, ainda é Sartre que comenta, ao agirem dessa forma, eles 
se colocaram fora de sua competência profissional, pois fabricar uma bomba é 
uma coisa, julgar seu emprego é outra. Agem assim levados não por objeções de 
ordem técnica, mas em nome de um sistema de valores que toma a vida humana 
como norma suprema.10

A questão básica aqui, de acordo com Sartre, é saber qual o valor dessa atitude 
de censura e queixa, cuja solução, acrescenta, exige, antes de tudo, discutir o que 
se entende por intelectual. Já que lhe reprovam a atitude de ir além do que 
estabelece sua competência profissional, o intelectual aparece como um caso 
particular em meio a pessoas que se definem por suas funções socialmente reco-
nhecidas. É preciso, por conseguinte, saber o que isso significa.

Nas sociedades modernas, lembra Sartre, a divisão do trabalho levou a 
distribuir diversas tarefas a diferentes grupos, tarefas que, vistas em conjunto, 
constituem o que se chama de praxis. Dessa divisão se originaram os “especialistas 
do saber prático”, cuja praxis tem seus fins determinados pela classe dominante e 

9 SARTRE, Jean-Paul. Idem, p. 221.
10 _____. Idem, pp. 221-2.
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realizadas pelas classes trabalhadoras. A esse grupo de especialistas, nascido com 
o desenvolvimento da burguesia, cabe a função social de examinar criticamente o 
“campo dos possíveis”. Nesse exame, tais especialistas descobrem a contradição 
dos princípios que lhes foram ensinados desde sempre, quais sejam, aqueles 
proclamados pela ideologia burguesa da igualdade entre todos os homens, pois 
logo percebem tratar-se de uma noção abstrata, já que eles mesmos, mercê da 
posição que ocupam, desfrutam de vantagens sociais negadas à maioria dos outros 
homens. Versados no saber prático, descobrem ainda, nesse processo de exame, 
que suas atividades são usadas pela burguesia para assegurar sua posição de classe 
hegemônica. Totalmente integrados, ao mesmo tempo que ressentidos por isso, 
ao vasto empreendimento capitalista, eles se veem fornecendo-lhe os meios de 
manter e ampliar esse poder. A ideologia que sustenta tal estado de coisas, observa 
nosso filósofo, foi criada pelos “especialistas do saber prático”, por homens da 
lei, como Montesquieu, homens de letras, como Voltaire, Diderot e Rousseau, e 
matemáticos, como d’Alembert. Tornados philosophes, isto é, amants de la Sagesse – e a 
Sabedoria é a Razão –, essas figuras, além de seus trabalhos especializados, se ocu-
param da criação de uma concepção racional do Universo que abarque e justifique 
(embrasse et justifie) as ações e reivindicações da burguesia. É difícil, por isso, segundo 
Sartre, chamar a esses philosophes de os “primeiros intelectuais”. Se lhes censuravam, 
à época, o costume de se meterem em tudo que não lhes dizia respeito, não se 
deve esquecer que a burguesia ficara incólume à crítica desses philosophes – eles a 
pouparam. E assim agiram porque a ideologia não surge do nada. Nascidos no 
meio burguês, os philosophes, encarregados de exprimir o espírito objetivo dessa clas-
se, aparecem, diz Sartre, citando Gramsci, como intelectuais “orgânicos”.11

11 SARTRE, Jean-Paul. Idem, pp. 222-8. Cf. também Gramsci, Antonio. Gli Intellettuali. Roma: Editori 
Riuniti, 1971. No momento, não cabe estabelecer um confronto entre as concepções de Sartre e de 
Gramsci, no que tange à figura e à função do intelectual, possível tema de um próximo e mais alentado 
ensaio nosso. De qualquer maneira, é possível ao leitor de ambos logo perceber os pontos que os apro-
ximam e os afastam. De comum, o fato de os dois filósofos se indagarem sobre os limites do emprego 
da palavra “intelectual” e da distinção entre intelectuais e não-intelectuais, bem como da dificuldade em 
separar o homo faber do homo sapiens, pois, como observa Gramsci, “non c’� attività umana da cui si possa 
escludere ogni intervento intellectuale” (op. cit., p. 17). A separá-los, a tese sartriana de que a militância 
do intelectual não se faz obrigatoriamente no interior de um partido (Cf. ainda a respeito, SARTRE, 
Jean-Paul.On a raison de se révolter. Paris: Éditions Gallimard, 1974).
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O acordo orgânico a que se refere Sartre surge inicialmente porque os 
philosophes foram engendrados pela burguesia, cujos costumes e pensamento 
impregnaram-nos; depois – e sobretudo –, porque o movimento da pesquisa 
científica prática e aquele em que se desloca a classe em ascensão se corres-
pondem. Em ambos os casos, deparamos-nos com um mesmo conjunto de 
valores e ideias, formado pelo espírito de contestação, rejeição do princípio de 
autoridade e aos entraves ao livre comércio, universalidade das leis científicas e 
do homem, em oposição ao particularismo feudal. Tudo deságua no humanis-
mo burguês, segundo o qual todo homem é burguês e todo burguês é homem.

Mas esses tempos, que marcaram a idade de ouro (l’âge d’or) do humanismo 
burguês, adverte Sartre, estão longe. Se hoje a burguesia está no poder, entre-
tanto não lhe é possível mais pretender ser a classe universal. E embora ela 
persista em declarar-se humanista, também o seu humanismo desvalorizou-
-se, pois se era suficiente à época do capitalismo familial, mostrou-se pouco 
conveniente na era dos monopólios. Com os novos tempos, marcadamente o 
terço final do século XIX, particularmente depois do caso Dreyfus, os philo-
sophes, ideólogos burgueses, deram lugar a seus descendentes: os intelectuais.

Os intelectuais passaram a ser recrutados entre os técnicos do saber 
prático. No passado, como philosophes, eles eram organicamente ligados à 
sua classe. Hoje, no entanto, não há quem lhes avalize tal condição: o po-
der burguês os ignora e as classes subalternas, por essa própria situação, 
não dispõem da mais-valia, à qual a burguesia recorria para produzi-los. 
Por conseguinte, o intelectual não alcança tal estatuto por conta de algu-
ma decisão que lhe seja exterior – nenhuma classe o reivindica como um 
dos seus. Socialmente, tornou-se um desclassificado. Cabe-lhe tão somente, a 
partir de então, buscar uma identidade que lhe devolva uma totalidade har-
mônica rompida pelo ser controvertido em que se tornou. É preciso que o 
intelectual resolva a contradição em que se viu enredado, isto é, aquela que 
opõe o privilégio do monopólio do saber ao igualitarismo pregado pelo hu-
manismo burguês. Trata-se de uma empreitada, descreve Sartre, espinhosa, 
pois, para levá-la a cabo, será preciso, contra a ideologia dominante, lançar 
mão dos métodos rigorosos próprios da atividade de um “técnico do saber 
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prático”, tais como: busca da verdade, liberdade de pesquisa e de crítica, 
universalidade dos resultados atingidos etc.

Para que essa tarefa seja bem-sucedida, o intelectual necessariamente terá 
de se aliar a seus pares e, em conjunto, acabarão por se solidarizar com as 
classes que se erguem contra a burguesia e sua ideologia hegemônica. Nessa 
caminhada, gradativamente chegarão até ao mais renhido adversário do poder 
burguês: o proletariado. O intelectual, ao assumir tal posição, afasta-se de seu 
maior inimigo: o falso intelectual (faux intellectuel) – comparado por Paul Ni-
zan a um cão de guarda (chien de garde), a quem a classe dominante encarregou 
de defender sua ideologia particularista com base em argumentos suposta-
mente rigorosos, como se seus fundamentos fossem métodos exatos.12

Esse intelectual proposto por Sartre, ele reconhece, não pode ser, no 
mundo atual, o intelectual do proletariado. Constitutivamente, já o vimos, ele 
não se situa em classe alguma. Dessa forma, sua contestação ao statu quo não 
passa de um momento negativo da praxis, pois sozinho ele não pode avançar 
além disso. Para que sua atitude seja consequente, faz-se necessário associar-se 
concretamente e sem reservas à ação das “classes desfavorecidas”. O intelec-
tual, dessa forma, terá que se integrar ao movimento geral do proletariado, 
engajando-se em todos os conflitos de nossa época, mesmo que, por suas ori-
gens pequeno-burguesas, não lhe seja possível apresentar-se como intelectual 
orgânico das classes subalternas. Deverá, portanto, assumir a contradição – e 
resolvê-la – de ser banido pelas classes privilegiadas e suspeito diante das ca-
madas desfavorecidas da sociedade. Como, então, ele deverá agir para superar 
tal contradição e atuar a partir daí?

Sartre propõe, chamemos assim, um programa de seis pontos: 1.º) Lutar 
contra o renascimento permanente da ideologia nas classes populares, ou 
seja, ajudar a destruir, tanto dentro quanto fora, as representações ideológicas 
feitas delas mesmas e de seu poder, tais como, o “herói positivo”, o “culto 
da personalidade”, e a “exaltação do proletariado”, aparentemente criações 
da classe trabalhadora, mas, na verdade, tomadas de empréstimo (emprunts) 

12 SARTRE, Jean-Paul. Idem, pp. 232-5 e 244-5.
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à ideologia burguesa, portan-
to, devendo ser destruídas; 2.º) 
Usar do capital-saber, dado pela 
classe dominante, para elevar a 
cultura popular, de modo a lan-
çar as bases de uma cultura uni-
versal; 3.º) Se a ocasião se apresentar, ajudar na formação de técnicos do saber 
prático no seio das classes desfavorecidas, que elas mesmas não podem pro-
duzir, e torná-los intelectuais orgânicos da classe operária; 4.º) Recuperar suas 
próprias finalidades (dele, intelectual), tais como a universalidade do saber, a 
liberdade de pensamento e a verdade, convertendo-as em realidade ao alcance 
de todos na luta pelo futuro do homem; 5.º) Radicalizar as ações em curso, 
mostrando, para além dos objetivos imediatos ou distantes, a universalização 
como finalidade histórica das classes trabalhadoras; 6.º) Levantar-se contra 
todo o poder estabelecido.13

O próprio título deste ensaio delimita a pretensão em avançar num 
debate que ainda está longe de ter-se esgotado, embora, em alguns círculos, 
a discussão tenha sido decretada como estéril, alegando-se, para tanto, como 
principal razão, o fato de que a ação do intelectual na História, depois dos 
acontecimentos advindos da queda do Muro de Berlim, já não se justifica 
mais, como antes, a partir de um projeto revolucionário de mudança da so-so-
ciedade. Aceita a tese, extrai-se sua consequência natural: já não há mais lugar 
para posições intelectuais como a de um Gide, combatendo a ação essencial-
mente deletéria do colonialismo europeu no Marrocos e no Congo. Ou então 
admitir que os conflitos políticos e bélicos contemporâneos não mais ensejam 
atitudes como aquelas assumidas, por exemplo, durante a guerra da Argélia, 
quando intelectuais das mais diversas áreas, com destaque para Sartre, Pierre 
Vidal-Naquet, Laurent Schwartz e Jean Pouillon se pronunciaram decidida-
mente contra o conflito. Há ainda os que, embora de forma mais amena, mas 
não menos cética, descrevem o intelectual moderno como um indivíduo cada 

13 SARTRE, Jean-Paul. Idem, pp. 255-7.



 João da Penha

188

vez mais afastado do modelo fixado por uma família espiritual, cujos traços 
começaram a ser definidos a partir de Voltaire. Nesse sentido, o intelectual de 
nossos dias, em vez de revigorado no contato com os outros, teria se tornado 
o derradeiro depositário de “uma consciência dobrada sobre si mesma”, que, 
levando-o à condição de um “protagonista demissionário”, o relegou ao sim-
ples papel de “um ator social descartável”.14

É claro – e poucos duvidam – que existe, hoje, uma crise de representação 
do intelectual. Diríamos mesmo uma crise de identidade. Mas, ao mesmo 
tempo, também nos parece precipitado decretar sua inação enquanto tal, ou 
ainda arriscado apostar quanto à inadequação de ele, fiel justamente a essa 
tradição voltairiana, engajar-se em reivindicações sociais e políticas, movido 
por uma consciência moral a serviço de ideais éticos. Um exemplo concre-
to – de anos recentes – da permanência desse tipo de intelectual envolvido 
nas querelas do mundo patenteou-se no manifesto assinado por mais de cem 
deles, posicionando-se contra a coalizão de países ocidentais, chefiada pelos 
EUA, em guerra contra o Afeganistão. Divulgado parcialmente pelo Le Monde, 
sob o título “Não à cruzada imperialista”, o documento, assinado por filóso-
fos, economistas, sociólogos e outras figuras ligadas a organizações francesas 
de esquerda, incluindo nomes como os de Michael Löwy, Daniel Bensaïd e 
Samuel Joshua, deixa claro que em nenhum momento seus signatários fazem 
a defesa do regime talibã nem de Bin Laden. Apenas, advertiram, não se deve 
cair na “armadilha da lógica binária”, a partir da qual, sob a justa condenação 
da ação terrorista do 11 de Setembro, passar-se a justificar o “linchamento” 
e a “lei de talião”.

Na verdade, parece-nos que decretar a obsolescência do intelectual como 
agente privilegiado nas intervenções teóricas e políticas requeridas pelas 
urgências do mundo é negar uma tradição que, a rigor, antecede o marco 
comumente referido, qual seja, as figuras de Voltaire e Rousseau. Se recuarmos 
um pouco mais nos séculos, e mantidas as devidas diferenças, encontraremos, 

14 PORTELLA, Eduardo. O intelectual e seus fantasmas in Revista Tempo Brasileiro. Rio de Janeiro: Edições 
Tempo Brasileiro, n.º 145, 2001.
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dentre outros, os nomes de um Tomás de Aquino, de um Antonino de Florença 
e Henrique de Langstein envolvendo-se, em seu tempo, nas questões referen-Langstein envolvendo-se, em seu tempo, nas questões referen-
tes às relações entre capital e trabalho. Aqui, cabe até mesmo incluir Kant, 
aparentemente, por conta de um retrato equivocado do grande filósofo, por-
que centrado em detalhes biográficos de importância menor, deslocado neste 
contexto. O gênio de Könisberg, sobre quem Goethe afirmou que o recato 
e a descrição não lhe tiraram a virtude de não arredar de suas posições, não 
temeu se envolver nas polêmicas de sua época, ainda que o tenha feito debaixo 
de uma prudência talvez desdenhada por intelectuais mais claramente engaja-
dos. Assim foi quando da reação clerical, com a cabeça levantada depois da fase 
vitoriosa do voltairianismo da época de Frederico, o Grande, à sua obra, apesar, 
por conta da tal prudência, do desmentido do filósofo quanto a seu apoio ao 
spinozismo, já detectado pelos mesmos adversários na reflexão de Lessing. E 
spinozismo, nessas fortalezas do conservadorismo, era, como ainda o é, o outro 
nome do ateísmo. A suspeita de heresia levou o Édito da Religião, de 1788, 
destinado a conter a expansão do que era então visto como anarquia espiritual, 
a condenar A Religião nos Limites da Simples Razão (Die Religion innerhalb der Grenzen der 
bloBen Vernunft), uma das últimas obras de Kant. Mesmo que tenha sido envol-
vido a contragosto na Querela do panteísmo (Pantheismusstreit), Kant, apesar de toda 
a precaução que lhe é atribuída, se na ocasião se esquivou de mostrar-se como 
um violador dos dogmas, pois ameaçado, por admoestação real, de medidas 
desagradáveis (unangenehmer Verfügungen), caso persistisse em desafiar os funda-
mentos da doutrina cristã, nem por isso repudiou o que havia escrito. Nem, à 
sua maneira, de desafiar os que imputavam a seu criticismo o poder de minar 
os princípios assentados pela teologia cristã. Nesse sentido – e, mais uma vez, 
insistimos –, à sua maneira, foi um intelectual engajado, compromissado com 
as questões de sua época, pois, como ele mesmo afirmou num de seus escritos, 
a liberdade de pensar se opõe, antes de tudo, à coação civil. Esta pode retirar 
do homem o direito de falar ou de escrever, mas nunca a liberdade de pensar. 
Sartre, portanto, em sua reflexão sobre a função do intelectual, exigindo-lhe que 
seja uma das dramatis personae dos conflitos em que os homens se debatem, na 
verdade se revela o herdeiro de uma rica e nobre tradição.



Banhistas lotam a 
praia de Ipanema 
num dia de verão.
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E n s a i o

As metamorfoses 
do homem

Nasceu em Alegre, 
Espírito Santo, em 
1958. Publicou, 
entre outros: De  
amor à política 
(poemas) 1979, 
Congregação do 
desencontro (poemas, 
1980); História do 
Teatro Capixaba:  
395 Anos 
(Vitória,1981);  
O despedaçado ao  
espelho (poemas, 
1988); Eu conheci 
Rimbaud & sete poemas 
para armar um possível 
rimbaud mesclado com  
o barco ébrio/Le 
Bateau Ivre (ensaio-
tradução-conto- 
-poema, 1989); 
Razão do Brasil (Rio 
de Janeiro, José 
Olympio Editora, 
Rio de Janeiro.

Oscar Gama Filho

 Ȅ 1. A revolução pela palavra
A vida secreta dos gabirus (Record, 2014), de Carlos Nejar, é devora-

da sem respirar pelo leitor, graças ao encanto que concedeu um só 
parágrafo a cada capítulo. Ou à transformação do romance em uma 
história sem-fim ou começo, mérito de certa espécie de gerúndio 
temporal que une passado e futuro no presente contínuo que esta-
mos vivenciando desde que Fukuyama decretou o fim da História. 
Ilustrando esta tese, Nejar criou um brilhante oximoro barroco: o 
que não acontece, de fato, no presente, na verdade já aconteceu e 
continuará acontecendo (p. 9).

É o retrato do tempo divino que se instala na obra, pois Deus é o 
alfa e o ômega, só Ele contém o real, a soma de todos os momentos 
ocorridos justapostos e no seu princípio está seu fim, como queria 
Eliot.

As imagens, alegorias, metáforas, aforismos e manipulações so-
bressimbolistas da realidade inundam todas as frases, deixando o 
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leitor sem fôlego, como se estivesse diante de um filme em clipes rápidos, 
característicos do cinema moderno. Explico: os filmes antigos eram lentos, 
possuíam uma ação vagarosa. O cinema contemporâneo acolheu, em sua teo-
ria eisensteiniana da montagem, a linguagem de clipes dos anúncios publici-
tários. Qualquer cena é completa e se constitui em uma surpresa sensorial, tal 
como qualquer frase de A vida secreta dos gabirus, pois carrega em si imagens (no 
sentido literocinematográfico) eletrizantes, comoventes, surpreendentes, con-
densadas, que prendem a leitura à maneira de um filme-romance. Qualquer 
oração tem sua beleza em si e explode na cara do leitor em imagens inusitadas 
típicas do cinema contemporâneo.

Um exemplo claro é o nome da cidade em que se passa a ação, Assombro, 
que também é uma mulher encarnada na forma mais radical de metáfora, a 
alegoria. Em Carta aos loucos, Nejar também havia recorrido ao nome Assom-
bro para chamar esse ser híbrido que não é menos cidade que mulher. Na  
A vida secreta dos gabirus assim ele a descreve: 

“uma cidade com cabelos adornados de lady, vergéis em sua pele e ruas de 
polida pedra”(p. 31). 

Os aforismos de Nejar deixam sua marca de fora a fora. Mas, graças ao 
Livro das vidências (pp. 67-104), ganham o primeiro lugar em qualquer desfile 
carnavalesco de livros que metamorfoseiam a literatura à moda de gabirus que 
se transformam em homens e vice-versa. Seus aforismos, capazes de explicar 
o impossível, emergem da forma de respostas e perguntas feitas em sua vulcâ-
nica, insaciável, escatológica e metafísica preocupação com a essência, com o 
fim e com os princípios do existente, do invisível e do inacreditável.

A História escrita, até agora, tem sido a narrativa da vitória da classe domi-
nante e dos homens de sucesso. A vida secreta dos gabirus é a história que não foi 
contada, é a história da classe dominada, dos gabirus, e prega a revolução pela 
palavra em seu duplo sentido. No de palavra literária e no de Palavra enquan-
to sinônimo de Bíblia. E de fato o Messias foi esperado como um salvador, 
como um líder revolucionário que traria paz à Terra.
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Uma explicação: gabiru é uma raça de híbridos 
homens-ratos que devoram livros e vivem à margem 
de Assombro, em seus arredores. Mas esta é uma 
das falsas pistas lançadas por Nejar, ratoeiras para 
capturar leitores em busca do fácil.

Sem qualquer referência a Kafka, mas talvez 
como seu complemento, o romance ensina, contu-
do, que qualquer pessoa se pode metamorfosear em gabiru, por força de sua 
opção pela barbárie, e qualquer gabiru de nascença, como Pompílio Salerno, 
pode transformar-se em gente pela escolha da palavra certa.

Tal como a mulher de Pompílio, Cláudia, foi decalcada em sua eterna es-
posa e musa, Elza dos pássaros, o protótipo dos gabirus é o próprio Nejar, 
que devorava livros em sua juventude, pois cortava as páginas de suas obras 
preferidas e as carregava por toda parte, alimentando-se delas por meio de sua 
leitura em ônibus e bondes. Assim, Nejar foi o primeiro gabiru a se tornar 
homem por meio da revolução da palavra literobíblica. E a vida secreta do 
gabiru é a do homem platonicamente ideal e bom que existe dentro dele. Con-
sequentemente, a vida secreta do homem é a do rato que mora em sua alma e 
pode devorá-lo, se o permitir, animalizando-o no mau sentido.

O corpo de Nejar parece ser apenas o cavalo em que o escritor se incor-
porou e a que a entidade estética não dá muita atenção, não lhe permitindo 
tomar cuidado algum com sua saúde ou com seu aspecto físico. A monástica 
ascese de seu corpo serve somente para cumprir o destino de escrever a sua 
obra literária. Mas esta máquina de escrever ambulante possui alma e gênio.

Vivendo em um jogo de palavras, enquanto elas existirem, Nejar estará 
vivo, pois elas o sustentam, assim como à humanidade em metamorfose.

 Ȅ 2. A subdivisão prismática da ideia
A invulgar estrutura do romance não é a do romance clássico, ou não a 

renovaria tanto pela evasão de uma fórmula exausta quanto de uma simultânea 
aproximação de novelas de suspense (H. G. Wells) e dos primeiros romances 
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medievais em versos, poemas épicos como Orlando furioso e A demanda do Santo 
Graal. Como ilustra Nejar:

“Dirão alguns que a arte da evasão é a inexistência de ossatura de um roman-
ce, por não se darem conta que a ossatura é a evasão. E ao mudarmos o tempo 
que andava em ruínas, vai-se tornando jovem. Porque o estilo é enxergar o que 
está detrás das palavras, para que elas nos alcancem ver melhor. Não é Wells 
que adverte de que as novelas de antecipação se livram muito pouco do mundo 
que cerca o autor, por poderosa que seja sua imaginação?” (p. 26)

A vida secreta dos gabirus só pode ser lida por meio da chave decifradora criada 
por Mallarmé e lançada em Un Coup de Dés Jamais n’Abolira Le Hasard – a subdivi-
são prismática da ideia. O brilhante conceito, entretanto, jamais foi executado 
como estrutura de romance, pois é lógico, rígido e não permite excessos: cada 
cristal vai refratar a luz e produzir algo diferente, outra ideia, outro texto-cristal 
edipicamente diferente de seu pai, apesar de ser uma continuação sua. Não é 
uma obra aberta nem um romance desmontável, como preconizava Umberto 
Eco. As pérolas só se tornam o colar enquanto estão reunidas. 

Qualquer texto é capaz de gerar novos personagens de que nascem vários 
outros acontecimentos que assim se bifurcam, à Borges, referindo-se aos ca-
minhos que se abrem para o ser enquanto escolhas existenciais: as nossas 
escolhas nos produzem.

O mesmo fenômeno ocorre em cada um dos condensados parágrafos de 
Nejar, que fornecem material, eventos e personagens suficientes para a pro-
dução de outros romances mais ou menos intercambiáveis no seu conjunto e 
totalmente independentes entre si. Nejar larga pérolas em sementes que não 
colhe e de onde outros livros poderiam nascer, se suas histórias e figuras sin-
gulares não fossem cortadas pelas Parcas mãos de Carlos, que tecem, cruzam 
ou cortam o fio do destino e deixam pelo caminho o texto-tecido-mãe-de-
-que-muitos-que-seriam-capazes-de-nascer-dele.

Ou seja, o livro é seminal. Cada prisma se subdivide em outro que se sub-
divide em outro – e todos são doadores potenciais de sêmen capazes de pro-
duzir outros romances ou contos ou...
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Um exemplo é o da espada cravada no centro de Assombro (p. 30-1) – quem 
a arrancasse seria o seu senhor – a lança também retirada do solo no duelo entre 
Uzias e Pompílio pela chefia dos gabirus (p. 121) e o encontro entre Lancelot 
e Guinevere (p. 35). É claro o intertexto com o Rei Artur e a Távola Redonda, 
mas os eventos não se tocam, não se entrecruzam, apesar da mesma origem.

Para um romancista clássico, não aproveitar bons personagens, como 
Lancelot e Guinevere, nem ligá-los à espada na praça seria um erro na es-
trutura do romance. A ordem era não deixar nenhuma ponta solta. Mas, 
quando o erro se repete 100 vezes, é um estilo revolucionário que se reve-
la: o sobressimbolismo de Carlos Nejar. Parece mesmo seguir a ordem de 
Picasso, que afirmou que o grande problema da Arte do século XX é que 
todos os defeitos foram usados como estilo. Bem, estamos no século XXI e 
o impossível acontece.

Seguindo a tendência contemporânea ao hibridismo dos gêneros, Nejar 
retorna ao passado, indo além dele, e cria um novo estilo, que poderia ser 
chamado precipitadamente, apressadamente, de surrealismo mágico. Como 
alça voo da realidade até tocar o sonho, mas não perde a coerência nem a 
lógica, prefiro chamá-lo de sobressimbolismo (veja o apêndice). O gênero 
literário é o humano (p. 26), de onde brotou este novo rebento, híbrido, mas 
não transgênico. E totalmente orgânico no sentido de que indiscutivelmente 
é um órgão do corpo literário.

Assim, incorpora a habilidade de destruir para reconstruir de Joyce e de 
Guimarães Rosa, com quem passa a compor – cada um deles à sua maneira – 
a santíssima trindade do romance. 

É um romance visível, se o leitor usar como óculos a chave da estrutura de 
evasão controlada: a subdivisão prismática da ideia.

 Ȅ 3. Falsa terceira pessoa e falsas pistas
Nejar emprega a falsa terceira pessoa, como advogava Autran Dourado em 

Uma poética de romance: matéria de carpintaria – em que o autor pensa (ou escreve 
o original) na primeira pessoa, mas transpõe o tempo verbal do texto para a 
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terceira. Ganha em proximidade, em psicologia do personagem e em envolvi-
mento emocional.

Sim, pois o narrador é Pompílio, que se entrega quando confessa:

“E apenas sou uma vírgula no tronco do texto que, por vezes, me inter-
roga ou expulsa.” (p. 17). 

A narrativa passa da terceira pessoa para a primeira, sem limite algum, na  
p. 23, e continua assim, abrindo o capítulo segundo, em que Pompílio assume 
o papel de narrador, do escritor Nejar que conta sua própria história: 

“Há coisas que ainda não relatei ao meu amigo Raimundo Facó. E por 
que adiantar-me? Sou eu que registro tais fatos, porque ninguém sabe me-
lhor, de mim, que eu.” (p. 24)

De fato, A vida secreta dos gabirus se assemelha a palimpsestos legítimos 
que desafiam o leitor a se lançar em busca da escrita original, da essência 
do croqui riscado no papel que o ameaça: “decifra-me ou te devoro”. A 
pergunta vem da esfinge ou do gabiru? Qual hibridismo, qual metamorfose 
se impõe agora?

Resposta: é um romance de suspense, em que dá falsas pistas ao leitor. E 
o adverte, puxando suas orelhas de Midas, para o ajudar a transformar tudo 
que lê em ouro:

“Entretanto, se o leitor parou de se acampar na pesquisa, exigindo co-
mida posta na boca, banalidades ou livros de autoajuda (que nem a si aju-
dam), o brilho lapidar, interplanetário, das palavras não lhes vai atingir, ao 
não crerem que a inteligência se torne faculdade coletiva.” (p. 20)

Segue uma falsa pista do autor quem acreditar que Pompílio de fato roía 
livros com a boca. Nejar explica que ele era banguela. Portanto, seus olhos é 
que mastigavam pela leitura voraz: 
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“(...) e era de vazios contados a dedo. Sem dentes. Nem os olhos se 
apresentavam, dentuços – ele viu.” (p. 13)

Pompílio, como fazia Nejar em sua juventude, estraga os volumes, manuse-
ando-os até se desfazerem. E a verdade, caro Watson, é que ratos não comem 
livros. Traças é que o fazem:

“E Pompílio aventou, num átimo: o livro é vingança contra o esqueci-
mento. E digeri-los é se alimentar de memória.” (p. 17)

E repito: a verdade, caro Watson, é que Nejar criou uma belíssima sineste-
sia, que une impressões de sentidos diferentes como fez o simbolista Baude-
laire em seu soneto Correspondances. Nejar retoma a sensorialidade e o subjeti-
vismo, renovando-os pelo sobressimbolismo que inaugura. 

E a sinestesia tem sido vista pela neurociência como o processo pelo qual são 
criadas não só as artes, como também as ciências e a possibilidade da evolução 
humana – desde a pré-história. Cada novo evento é encaminhado por sinapses 
neuronais que se interligam a todas as outras partes do cérebro, como os círculos 
dentro de círculos a que se referia Dante. Não, Dante, não é o amor que move 
o Sol e as estrelas e funda o humano. A sinestesia é que permite a sensação do 
amor e a criação da linguagem e da raça humana, a partir da formação de um 
todo, que é mais do que a mera soma das partes que se interligam sinestesica-
mente. Sim, qualquer pensamento humano se forma com base nela.

A vida secreta dos gabirus aponta para o bem e o mal que estão ocultos dentro 
do homem, transformando pecadores em santos e santos em criminosos. A 
proposta de Nejar é que a raça humana 
some suas diferenças, apurando-as pela 
palavra. Se alguém se isola em si mesmo, 
renegando o que há de desigual no outro, 
só terá a si mesmo como resultado da se-
guinte equação: quanto maior o grau de 
intimidade em um relacionamento, maior 
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o número de problemas. Porém problemas não foram feitos para serem resol-
vidos, mas sim para que as pessoas cresçam na sua resolução. Se as soluções 
forem superiores aos problemas que as originaram, a relação vale a pena. 

Se Pompílio soma sua cabeça à de Raimundo Facó, ambos crescem, pela 
compreensão mútua, e passam a ter duas cabeças: a do homem (representando 
o consciente) e a do animal (que significa o inconsciente). O resultado será o 
misto de equilíbrio e harmonia que deve cimentar as contradições inerentes a 
qualquer pessoa.

A sinestesia, alicerce do livro, é classificada como uma figura de harmonia 
pela teoria literária. Não é por acaso que Nejar a escolheu para alicerce da 
obra com que luta pela harmonia entre os homens. Com ela, A vida secreta dos 
gabirus conseguiu revolucionar o mundo pelas palavras e criar um novo estilo 
de época: o sobressimbolismo.

Casamar, 29 de junho de 2014

APÊNDICE

 Ȅ O Sobressimbolismo de Carlos Nejar

Linhas sobre a superfície

Qual música ecoa de linhas sobre a superfície? Não de linhas complexas: – 
linhas simples, como as das letras.

Que quadro compõem estas linhas desunidas, que apenas se tocam nos 
seus vértices? Pontos em que se interseccionam, mas não se penetram. 

Toda escrita é formada de linhas sobre a superfície. As linhas podem ser 
cordas suspensas, como a língua inca. Ou gravadas na areia da praia.

Quem se dedica a descobrir o ritmo e a musicalidade dessas linhas sobre 
a superfície é. Música sem harmonia nem arranjos além da escansão greco-
-latina ocidental.
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Quem se dedica a transformar letras em tintas espalhadas na tela branca da pá-
gina e a compor cenas em quadros sem perspectiva, mas dotadas de plasticidade é.

É sobressimbolista.
Este estilo de época apresenta Carlos Nejar como seu autor clássico, no 

sentido de modelo a ser estudado em classes de aula. O único 100% sobres-
simbolista.

 Ȅ Características do sobressimbolismo
Leitmotiv: Toda escrita envolve linhas sobre uma superfície.
Presente em artistas contemporâneos em que o hibridismo dos gêneros fez 

com que se tornassem posteriores a fronteiras.
A obra híbrida e desmontável é típica do sobressimbolismo.
Insatisfação com o cientificismo, com o neoliberalismo e com a destruição 

dos valores humanos e culturais pela globalização.
Emprego do Método do delírio da razão criadora, que leva a técnica a esgotar os 

mínimos detalhes dos caminhos estéticos, por ele bifurcados até o cruzamen-
to inumerável de cada possibilidade. 

Interesse pelo aspecto plástico, visual e musical da literatura. Sem abando-
nar a letra e a palavra.

Criação da literatura mítica, não figurativa, mas comprometida com a men-
sagem e dotada de uma cosmogonia própria. 

Propõe uma épica do futuro, em que a ação pertence a um mundo que está 
sendo inventado e criado por ele.

Visionário e profético, sua criação o santifica enquanto luta contra o mal. Quer 
eliminá-lo com a arte, pois a sua existência conspurca a dele. O mal o adoece, seja 
ele de origem física, psíquica, espiritual ou estética. Por isso se lança contra o ad-
versário, contra o feio, contra a dor, contra a injustiça e contra a angústia. 

Assim, enxerga o homem como responsável pela mudança da história para 
melhor.

O ritmo e as imagens de Nejar falam por si sós, alcançando uma musi-
calidade que não chega à música e uma plasticidade que não chega às artes 
plásticas. 
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O ritmo é sua maior preocupação, esteja ele no papel de poeta, de roman-
cista, de dramaturgo ou de crítico.

Poeta, romancista, dramaturgo e crítico em mesmas dosagens.
Para ele, escrever é falar imagens. Faz falar as imagens mesmo dentro da 

prosa. Não abomina a história, mas sua épica de imagens é que vai desenvolver 
o enredo até o mito se tornar história.

Psicologismo: foco na visão do indivíduo, no mundo interior do artista ou 
no dos seus personagens.

Interesse por símbolos, em que o sentido deve ser descoberto, não revelado 
de pronto. Trabalha com metáforas arquetípicas do inconsciente, como é o 
caso de Memórias do porão e de O túnel perfeito.

Sua obra é uma enciclopédia que reúne os mais variados recursos usados 
por escritores desde Homero: suas metáforas, aliterações, assonâncias, paro-
nomásias, metonímias, comparações, rimas internas, sinestesias, antíteses – e 
inúmeras outras – tocam o Barroco sem deixar o sobressimbolismo.

Culto da forma sem se preocupar com a clareza, mas sim com a claridade, 
de que é sedento.

Hibridismo dos gêneros e das artes. As fronteiras entre gêneros e artes são 
anuladas: qualquer coisa é a mesma coisa e deságua na literatura. Romance = 
poema = conto = novela = teatro = música = artes plásticas.

Paixão pelo mistério, pela noite, pela origem e pelo fim de todas as coisas.
A liberdade só é possível no sonho, na imaginação e na fantasia. Inventor 

de palavras, brinca com elas feito criança, divertindo-se enquanto cria. 
Sua preocupação com a essência o tornou um especialista em aforismos 

capazes de explicar o impossível.
Temperamento utópico e crítico.
Misticismo agnóstico: volta ao espiritualismo cristão medieval, no sen-

tido que o Deus é vivo. Senti-Lo é uma experiência para a qual destinar a 
vida não é muito e pelo qual a compreensão é inapreensível. O Deus vivo é 
o objeto do desejo humano porque existe o Lugar simbólico de Deus, um lugar 
psíquico criado pela crença humana em algum tipo de entidade divina por 
milhares de anos.
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O Lugar Simbólico de Deus pode ser ocupado por di-
nheiro, sexo, política, drogas, poder – por qualquer coi-
sa, mas pertence primariamente a Deus e, por isso, crer 
em algo é inevitável para o homem. Até a crença no 
vazio o constrói como homem. Mas crer no amor pa-
rece a melhor escolha, já que ele é mais importante do 
que a fé ou a esperança, segundo Paulo em Coríntios.

Preocupação com o cultural propriamente dito e 
com o cultural no natural e na natureza.

Subjetividade contra a sociedade objetiva.
Preocupação com o inconsciente e com o psicológico.
Nefelibata recluso, anda nas nuvens e se aprisiona em torres de cristal de 

que suas palavras o libertam.
Na narrativa, o enredo e ação ficam em segundo plano. Contar uma histó-

ria é importante, mas o conteúdo e a forma são muito mais.
Afastamento e crítica da sociedade burguesa.
Idealismo – arte pura – crença nos espíritos da razão e da escrita.
Tom literário, mesmo na prosa, não o banal.
Temas elevados ou elevação de temas vulgares até a altura em que se acha 

o estético
Arte pela arte, sem interesse comercial.
Prevenção contra rimas fáceis e adjetivos que chegam com facilidade, mas 

são ladrões que mendigam em busca de sua luz própria. Com gentileza ele os 
afasta da soleira da porta em que reside sua arte.

Não procura rimas. As rimas o procuram. Devem ser dosadas, em entre-
tons, pelo espírito suave que rege a assonância das rimas toantes.

Emprega adjetivos proparoxítonos tentando substantivar o texto. O verbo 
fornece a ação, e o substantivo, a coisa, a matéria. O adjetivo é um tempero raro 
que deve ser usado para colorir o texto sem empanar os outros ingredientes. 

O núcleo da sua criação é resistente. Seguindo o conselho de Pound, ele 
testa as suas palavras e lança mão apenas das que funcionam. Escolhe as que 
lhe apresentam a garantia de que funcionarão pela eternidade.
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E n s a i o

Onde está a poesia? 
Metalinguagem em 
Ferreira Gullar

João Pedro Fagerlande

 Ȅ A Poesia1

Onde está
a poesia? Indaga-se
por toda parte. E a poesia
vai à esquina comprar o jornal.

Cientistas esquartejam Púchkin e Baudelaire.
Exegetas desmontam a máquina da linguagem.
A poesia ri.
 
Baixa-se uma portaria: é proibido
misturar o poema com Ipanema.
O poeta depõe no inquérito:

1 In: GULLAR, Ferreira. Toda poesia (1950-1999). 17.ª edição. Rio de Janeiro: José Olym-
pio, 2008. pp. 223-225. Todas as citações da obra de Gullar se referem a esta edição.

Poeta e ator. 
Integra a dupla 
de clowns-gangsters 
Assalto Poético 
desde 2005. 
Mestre em 
poesia brasileira 
pela UFRJ. 
Escreveu peças 
montadas pelos 
grupos Teatro 
Combinado, 
Cantepoema e 
Cia Farândola. 
Publicou ensaios 
de crítica literária 
em revistas 
especializadas e 
é autor do livro 
Desfiando o “Caso do 
Vestido”, um Poema 
Drummondiano  
(ed. Baluarte).
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meu poema é puro, flor
sem haste, juro!
Não tem passado nem futuro.
Não sabe a fel nem sabe a mel:
é de papel. 
Não é como a açucena
que efêmera
passa.
E não está sujeito à traça
pois tem a proteção do inseticida.
Creia,
o meu poema está infenso à vida.

Claro, a vida é suja, a vida é dura. 
E sobretudo insegura:

“Suspeito de atividades subversivas foi detido ontem
o poeta Casimiro de Abreu.”
“A Fábrica de Fiação Camboa abriu falência e deixou
sem emprego uma centena de operários.”
“A adúltera Rosa Gonçalves, depondo na 3.ª Vara de Família,
afirmou descaradamente: “Traí ele, sim. O amor acaba, seu juiz.”
O anel que tu me deste
era vidro e se quebrou
o amor que tu me tinhas
era pouco e se acabou

Era pouco? era muito?
    Era uma fome azul e navalha
    uma vertigem de cabelos dentes
    cheiros que transpassam o metal
    e me impedem de viver ainda
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Era pouco? Era louco,
          um mergulho
no fundo da tua seda aberta em flor embaixo
                 onde eu morria
branca e verde
branca e verde
branca branca branca branca
           E agora
recostada no divã da sala
    depois de tudo
    a poesia ri de mim
Ih, é preciso arrumar a casa
que Andrey vai chegar
É preciso preparar o jantar
É preciso ir buscar o menino no colégio
lavar a roupa limpar a vidraça
            O amor
(era muito? era pouco?
era  calmo? era louco?)
         passa
A infância
passa
a ambulância
passa
          Só não passa, Ingrácia,
          a tua grácia! 

E pensar que nunca mais a terei
real e efêmera (na penumbra da tarde)
como a primavera.
   E pensar
que ela também vai se juntar
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ao esqueleto das noites estreladas
  e dos perfumes
   que dentro de mim gravitam
   feito pó
(e um dia, claro,
ao acender um cigarro
talvez se deflagre com o fogo do fósforo
seu sorriso
entre meus dedos. E só)

Poesia – deter a vida com palavras?
   Não – libertá-la,
fazê-la voz e fogo em nossa voz. Po-
                   esia – falar
               o dia
acendê-lo do pó
abri-lo
como carne em cada sílaba, de-
flagrá-lo
  como bala em cada não
  como arma em cada mão

E súbito da calçada sobe
e explode
junto ao meu rosto o pás-
          saro? o pás-
                                   ?
Como chamá-lo? Pombo? Bomba? Prombo? Como?
                                                                            Ele
bicava o chão há pouco
era um pombo mas
  súbito explode
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em ajas brulhos zules bulha zalas
              e foge!
  como chamá-lo? Pombo? Não:
  poesia
  paixão
  revolução

Publicado no livro Dentro da noite veloz, de 1975, “A poesia” é um dos poe-
mas de Gullar mais voltados para a metalinguagem. No texto, o poeta mara-
nhense não se preocupa em definir o que é a poesia – demonstrando inclusive 
desprezo por tal definição –, mas antes em mostrar a linguagem poética em 
funcionamento. Gullar chega a ridicularizar o pensamento estático, purista 
e envidraçado dos “exegetas”, sugerindo que a poesia é sobretudo um movi-
mento, um trans-formar que não pode jamais ser estabelecido formalmente, 
sob o risco de cristalizar seu caráter vivo – e fugaz.

Serei eu um exegeta, buscando compreender a metalinguagem em Gullar? 
Sim! Mas sem exageros. Nossa proposta é falar sobre o texto sem encerrá-lo 
na geladeira das definições. Jogar com o poema, observar as nuanças, explorar 
as possibilidades de sentido, comentando-o a cada estrofe. E vamos ao pri-
meiro lance.

Onde está
a poesia? Indaga-se
por toda parte. E a poesia
vai à esquina comprar o jornal.

Observemos que Gullar não pergunta “o que é a poesia”, mas sim “onde 
está a poesia”. O mais importante não é a definição da linguagem poética, 
mas sim o ambiente em que ela se manifesta. Todos a estão procurando como 
a uma joia, mas – numa dicção moderna – a poesia aparece inscrita no coti-
diano, indo “à esquina comprar o jornal”.  Trata-se, portanto, de uma poesia 
com pê minúsculo, sem pérolas. 
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Cientistas esquartejam Púchkin e Baudelaire.
Exegetas desmontam a máquina da linguagem.
A poesia ri.
 

A segunda estrofe tem efeitos de caricatura: os cientistas são retratados 
como esquartejadores e, seus confrades, os exegetas, consideram a linguagem 
como uma máquina passível de ser desmontada. Um prato cheio para a iro-
nia, que descamba na comicidade – “a poesia ri”. Um riso diante daqueles 
que pretendem dominá-la, esmiuçá-la. Atenção, leitor, a poesia também pode 
estar rindo de nós.

No trecho acima a poesia é abordada por uma via negativa: ela é o oposto 
da ciência esquartejadora, o oposto da atitude do exegeta que pretende des-
montar a linguagem. Podemos considerar que a poesia, nesse sentido, não 
pode ser alcançada por meio de uma análise, o procedimento característico 
das ciências. Diante da tentativa de se apreender algo através do frio desmem-
bramento de suas partes, a poesia dá de ombros. 

Baixa-se uma portaria: é proibido
misturar o poema com Ipanema.
O poeta depõe no inquérito:
meu poema é puro, flor
sem haste, juro!
Não tem passado nem futuro.
Não sabe a fel nem sabe a mel:
é de papel. 
Não é como a açucena
que efêmera
passa.
E não está sujeito à traça
pois tem a proteção do inseticida.
Creia,
o meu poema está infenso à vida.
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É decretada a ordem que proíbe “mistu-
rar o poema com Ipanema”. Podemos asso-
ciar esta ordem ao contexto político em que 
o poema foi escrito, a ditadura militar. Num 
período de repressão ideológica, proíbe-se 
“misturar” – atentemos para a escolha do vo-
cábulo – a arte com a realidade. Assim, em vez de falar sobre Ipanema, um 
espaço real (e justo o bairro em que morava o poeta quando um oficial do 
governo entrou em sua casa com voz de prisão, respaldado pelo AI-52), o 
poeta deverá falar sobre purezas e flores.

É interessante observar que, diante do inquérito, o poeta assume ironica-
mente uma voz piegas, com um discurso conservador e idealista que, além de 
abusar das rimas, apresenta seu trabalho literário como imperecível, “infenso 
à vida”. Ao assumir ironicamente essa máscara, o poeta se revela um camaleão 
discursivo, manipulando os registros de linguagem para iludir seus inquisido-
res e garantir sua liberdade.

Claro, a vida é suja, a vida é dura. 
E sobretudo insegura:
  “Suspeito de atividades subversivas foi detido ontem
  o poeta Casimiro de Abreu.”
  “A Fábrica de Fiação Camboa abriu falência e deixou
  sem emprego uma centena de operários.”
  “A adúltera Rosa Gonçalves, depondo na 3.ª Vara de Família,
  afirmou descaradamente: “Traí ele, sim. O amor acaba, seu juiz.”
  O anel que tu me deste
  era vidro e se quebrou
  o amor que tu me tinhas
  era pouco e se acabou

2  Conferir texto publicado por Gullar na Folha de S. Paulo em dezembro de 2008, sobre os 40 anos do 
AI-5, disponível em http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1412200823.htm 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/ilustrad/fq1412200823.htm
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Termina a cena do poeta no inquérito e uma voz externa volta a conduzir o 
texto. Há uma rima entre os dois primeiros versos da estrofe, porém a dicção 
deste momento se difere daquela em que rimava na estrofe anterior. Agora 
fala-se abertamente da vida, abordando aspectos nem um pouco piegas de sua 
realidade: sua sujeira, sua dureza.

A voz camaleônica do poeta se transmuta em diário de notícias, na forma 
discursiva das manchetes de jornal. Lembremos o começo do texto, em que “a 
poesia/vai à esquina comprar o jornal” – pois agora, enfim, ela assume este papel.

As duas primeiras notícias são de cunho político, denunciando opressões 
sociais. É claro que ainda há espaço para ironia, ao considerar como subversi-
vo um poeta como Casimiro de Abreu, de versos absolutamente inofensivos.3 
A segunda notícia, porém, apresenta teor mais realista.

A terceira notícia quebra com a linha política das anteriores e relata um 
simples caso de adultério, construindo novamente uma cena de depoimento. 
Entra a voz da adúltera Rosa Gonçalves, que enfrenta o moralismo social 
(“afirmou descaradamente”) junto à autoridade para assumir a transgressão 
com a mais seca das justificativas: “O amor acaba, seu juiz.” Observemos que 
a voz jornalística, ao enunciar a terceira manchete, resvala num discurso da 
imprensa sensacionalista, que noticia informações não só de interesse público, 
mas também escândalos da vida privada.

A adúltera pode ser considerada como um duplo do poeta ironicamente 
piegas. Lembremos que ele fala de flor – e o nome dela é Rosa. Ambos estão 
em cenas de depoimento. Existe, porém, uma relação de contraste entre os 
dois, visto que o primeiro tem uma fala mais extensa e romantizada, enquanto 
a de Rosa é curta e realista.

Em seguida vem um trecho de “Ciranda, Cirandinha”, canção da cultura 
popular brasileira que, no contexto, dialoga com o caso de adultério. O poe-
ta camaleônico assume mais uma voz, ainda em atitude irônica – uma can-
ção infantil servindo para comentar uma tragédia familiar. E, claro, podemos 

3  Como escreve Alfredo Bosi, Casimiro de Abreu pode “agradar aos que pedem pouco à literatura: um 
ritmo cantante, uma expressão fácil, uma palavra brejeira” (in História concisa da literatura brasileira. 43ª ed. 
São Paulo: Cultrix, 2006 p.116). Um poeta, portanto, nada subversivo. 
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considerar a citação como um riso da poesia gullariana frente aos bons costu-
mes da moral burguesa.

Era pouco? era muito?
    Era uma fome azul e navalha
    uma vertigem de cabelos dentes
    cheiros que transpassam o metal
    e me impedem de viver ainda
Era pouco? Era louco,
                 um mergulho
no fundo da tua seda aberta em flor embaixo
                 onde eu morria
branca e verde
branca e verde
branca branca branca branca
                 E agora
recostada no divã da sala
    depois de tudo
    a poesia ri de mim
Ih, é preciso arrumar a casa
que Andrey vai chegar
É preciso preparar o jantar
É preciso ir buscar o menino no colégio
lavar a roupa limpar a vidraça
                   O amor
(era muito? era pouco?
era  calmo? era louco?)
                 passa
A infância
passa
a ambulância
passa
          Só não passa, Ingrácia,
          a tua grácia! 
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Depois de “Ciranda, Cirandinha”, há duas perguntas sobre o amor (“Era 
pouco? era muito?”). Uma nova voz irá entrar descrevendo este amor, que não 
é mais o da adúltera Rosa Gonçalves, mas o de um sujeito inominado, gené-
rico – embora em primeira pessoa –, que cria imagens de cunho surrealizante 
para sugerir o estado de paixão. Um amor nada platônico, pois abre mão do 
intelecto para se entregar às sensações físicas, chegando à beira do delírio.

O texto retoma o primeiro verso da estrofe, modificando-o (“Era pouco? 
Era louco”), antes de prosseguir nas imagens de apelo sensorial. É interessante 
observar que o aspecto físico-sensório aparece com frequência na poética de 
Gullar, lembrando-nos de uma das características apontadas por Ronald Pea-
cock4 em relação ao discurso poético: a capacidade de evocação sensorial.

No jogo das sensações podemos intuir uma relação sexual, em que um 
orgasmo é alcançado no verso que emprega quatro vezes a palavra “branca” 
– uma repetição enfática sugerindo o estado de êxtase. Observemos que tal 
técnica nos parece muito mais proveitosa que uma simples descrição exterior 
do prazer físico. Nesta operação, podemos sentir, através da linguagem, o que 
se passa no íntimo do sujeito.

Após o orgasmo, numa dicção mais prosaica, verificamos que a poesia está 
“recostada no divã da sala”. Esta é mais uma resposta à pergunta original, 
“Onde está a poesia?”. Percebemos que ela muda de lugar ao longo do texto, o 
que nos permite afirmar que, no processo metalinguístico de Gullar, a poesia 
não ocupa um lugar fixo, ela é antes a capacidade de a linguagem atravessar 
diferentes ambientes. E o fato de ela estar nesse novo lugar “depois de tudo” 
sugere que a poesia participou da relação sexual, de onde podemos inferir, 
portanto, que a relação do poeta com seu material de trabalho também se dá 
através do sexo, característica por demais interessante na metalinguagem de 
“A poesia”.

O poema segue em tom prosaico, em vozes que evocam a necessidade de 
se realizar determinadas tarefas domésticas (“É preciso preparar o jantar”). A 
poesia agora está dentro de casa, num ambiente familiar, corriqueiro. O ritmo 

4  A arte do drama. Trad. Bárbara Heliodora. São Paulo: Realizações Editora, 2011.
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criado pela enumeração das tarefas sugere um cotidiano maquinal, repleto de 
deveres a cumprir.

O cotidiano, porém, é suspenso quando o texto se debruça novamente 
sobre o amor. Verificamos, mais uma vez, o jogo das interrogações, uma 
espécie de motivo poético de “A poesia”, que serve para desestabilizar a 
leitura em linha reta.

Este amor é construído, à maneira da adúltera Rosa Gonçalves, de modo 
seco (“O amor/.../passa”). Mais uma vez a secura é quebrada por um tom 
lúdico – um jogo de palavras com características infantis, com ênfase mais na 
música que no pensamento verbal, dialogando com “Ciranda, Cirandinha”. 
Após o neologismo “grácia”, que colabora para o efeito lúdico, chegamos à 
estrofe seguinte.

E pensar que nunca mais a terei
real e efêmera (na penumbra da tarde)
como a primavera.
       E pensar
que ela também vai se juntar
ao esqueleto das noites estreladas
  e dos perfumes
       que dentro de mim gravitam
       feito pó
(e um dia, claro,
ao acender um cigarro
talvez se deflagre com o fogo do fósforo
seu sorriso
entre meus dedos. E só)

Trata-se do momento mais lírico, mais comovente do texto. A ironia é 
abandonada por completo e o poeta camaleônico mostra uma dicção mais 
branda, um ritmo mais lento. Para obter o efeito lírico, um dos recursos em-
pregados por Gullar é a fusão entre o abstrato e o concreto (“ao esqueleto 
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das noites estreladas / e dos perfumes / que dentro de mim gravitam / feito 
pó”), o que possibilita a criação de imagens oníricas. Os termos “primavera” 
e “penumbra”, a princípio mais próximos do vocabulário piegas do começo 
do texto, são agora utilizados numa outra tessitura imagística, que incorpora 
elementos de outro campo semântico (“cigarro”, “fósforo”), criando ligeiras 
dissonâncias na harmonia. A voz intimista do trecho serve também como uma 
espécie de retração que prenuncia a força expansiva da estrofe seguinte, que 
começa justamente com o foco de nossa conversa:

Poesia – deter a vida com palavras?
   Não – libertá-la,
fazê-la voz e fogo em nossa voz. Po-
             esia – falar
              o dia
acendê-lo do pó
abri-lo
como carne em cada sílaba, de-
flagrá-lo
  como bala em cada não
  como arma em cada mão

 No jogo metalinguístico, Gullar começa com o avesso daquilo que con-
sidera como poético (“deter a vida com palavras”), uma atitude talvez mais 
próxima dos cientistas e exegetas, de acordo com o início do texto. O contras-
te serve como mecanismo de ênfase para o jorro seguinte, em que a poesia é 
representada como um modo de libertar a vida através da voz. Uma voz em 
chamas, uma vida em chamas – é esse o desejo do poeta contrário à estagna-
ção. Tanto que ele chega a quebrar sua matéria-prima, a “Po-esia”, demons-
trando uma capacidade de manejar o verbo sem afetação, sem considerar a 
palavra como objeto intocável. 

Vemos a partir daí o ápice da metalinguagem, em que não se percebe uma 
definição de poesia, mas um jogo de imagens que se vão desdobrando umas 
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das outras em continuidade, em que o poético está na realidade presente (“fa-
lar o dia”), nas miudezas desprezíveis (“acendê-lo do pó”), na carne de cada 
sílaba – lembremos a força físico-sensorial de Gullar –, chegando à contun-
dência da “bala em cada não” e à violência da “arma em cada mão”. Através 
do encadeamento sucessivo de metáforas, o texto responde mais uma vez à 
pergunta original: “Onde está a poesia?”.

E súbito da calçada sobe
e explode
junto ao meu rosto o pás-
            saro? o pás-
                                   ?
Como chama-lo? Pombo? Bomba? Prombo? Como?
                                                                           Ele
bicava o chão há pouco
era um pombo mas
  súbito explode
em ajas brulhos zules bulha zalas
                                             e foge!
  como chamá-lo? Pombo? Não:
  poesia
  paixão
  revolução

 A última estrofe começa com a súbita explosão na calçada, que pode 
ser lida como o espanto em meio ao cotidiano, uma das principais características do 
discurso poético. As interrogações criam novamente o efeito de instabilidade, 
realizando um jogo que sugere o desconcerto do eulírico. Notamos a instabi-
lidade também no objeto a que alude o poema: era um pombo, mas a dúvida 
o vai transformando ao longo dos versos até chegar à explosão da linguagem 
(“ajas brulhos zules bulha zalas”).
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 O poema termina em grand finale, quando o pombo, fugidio, se torna a 
própria poesia, sugerindo ser esta mais uma sua característica, a impossibi-
lidade de ser controlada. O mesmo caráter pode ser observado nos termos 
rimados: paixão e revolução. Na metapoética de Gullar, os três termos se 
equivalem, representando a transgressão do cotidiano, a superação do domí-
nio lógico-racional. O emprego das rimas e a enumeração dos três, um em 
cada verso, tornam mais expressivo o corte final.

 Trata-se de um dos textos mais importantes para compreendermos a 
visão – o tato? o paladar? – que Gullar tem de sua matéria. Ao terminar a lei-
tura, podemos considerar que “A poesia” realiza a metalinguagem sem parar 
para refletir sobre o discurso poético, mas antes embotando-o de movimento: 
desdobramento. Transmutação.
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E n s a i o

Dorival Caymmi 
tá vivo ainda lá!

Stella  Caymmi Jornalista, 
escritora, biógrafa. 
Pesquisadora de 
música popular 
brasileira. 
Professora 
universitária.

Ao meu irmão de vida  
e de fé Luiz Paulo Horta

Reza a lenda que Dorival Caymmi mostrou ao amigo Braga, 
o Rubem, “Adalgisa”, uma música que estava começando a 

fazer: 

Adalgisa mandou dizê
Que a Bahia tá viva ainda lá  (refrão)
Que a Bahia tá viva ainda lá 
Que a Bahia tá viva ainda lá 

 
Passado um ano, o baiano contou animadíssimo para o Urso, ape-

lido do cronista capixaba, que havia finalmente terminado a música. 

Com a graça de Deus inda lá
Que a Bahia tá viva ainda lá (refrão)
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Que a Bahia tá viva ainda lá 
Que a Bahia tá viva ainda lá 

Que nada mudou inda lá 
Que a Bahia tá viva ainda lá (refrão)
Que a Bahia tá viva ainda lá 
Que a Bahia tá viva ainda lá 

Caymmi encantava seus amigos com sua personalidade cativante. Acrescen-
tou dois versos à melodia principal de “Adalgisa”, mantendo o refrão e ficou 
satisfeito. Lendas à parte, isso diz muito do seu processo de composição. O 
artista, um antropólogo instintivo, formado pelo folclore brasileiro, uma das 
suas fontes, sabia que o simples e a repetição não comprometiam em nada 
uma canção. 

Nem sempre era assim. Ele compunha de muitas formas. Só não admitia 
fazer força para terminar uma canção. Uma característica, entretanto, se re-
petia: “Quando ele pega o violão a música já está pronta” – revelou cantora 
Stella Maris, sua mulher. Caymmi fazia a música na cabeça. Pode-se dizer 
que a paciência fazia parte do seu processo de criação. E contou um dos seus 
segredos em entrevista a outro grande amigo, Paulo Mendes Campos1, quan-
do falou sobre pintura, literatura e música: “Descobri também aos poucos a 
função exata da canção.”

“Adalgisa” é um bom exemplo para a distinção do samba baiano do samba 
carioca. Em entrevista a Tárik de Souza2, o baiano explicou que conseguiu, 
“por instinto, uma fórmula pessoal, em torno do samba de rua”. Ele men-
ciona o samba “corridinho, mexidinho, de ‘quando você se requebrar, caia 
por cima de mim’.3 Aquele jogo de palavras com música, uma maneira muito 
local, condicionada naquele ambiente negro, mestiçado, do azeite-de-dendê, 
das festas da Conceição da Praia, da Ribeira”. É o samba de roda tão típico 

1 Revista da Música Popular (1953).
2 Entrevista publicada em 1972, na revista Veja (Editora Abril).
3 Verso de “O que é que a baiana tem?”, do compositor. 
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de Salvador. Ele também gostava da fórmula per-
gunta e resposta, presente em muitas das suas 
canções e que reflete muito o diálogo das baianas 
vendeiras na rua, com os quitutes e delícias da 
culinária de sua terra, que vivenciou na infância. 
E esclarece que o samba carioca tem uma forma 
diferente, “uma malícia de ritmo que obedece a um sincopado que nada tem a 
ver com o remelexo do samba baiano”.4 É algo mais relacionado aos sentidos, 
leitor, do que propriamente ao entendimento. É preciso escutá-los, o samba 
baiano e samba carioca, para se dar conta do que Caymmi quis nos dizer. 

A maneira sem pressa de compor reforçou muito a fama de preguiçoso em 
torno do baiano e inspirou os chistes dos amigos. Certa vez, Antônio Maria 
espalhou que o amigo tinha nascido no dia 30 de abril para fugir do dia do 
trabalho, 1.º maio. Mas sua famosa lentidão não era uma regra geral. Havia, 
sim, respeito à ourivesaria da canção. Ele podia levar nove anos para terminar 
uma canção, como foi o caso de “João Valentão”, como podia compor de uma 
sentada só, caso de “Maracangalha” e “Saudade da Bahia”. 

“João Valentão” foi iniciada em 1936, ainda em Salvador, e terminada em 
1945, no Rio de Janeiro. A inspiração, como a maioria das suas canções 
praieiras, veio dos veraneios em Itapoã, levado pela família de Zezinho, seu 
amigo de infância. O compositor contou que o núcleo de João Valentão era 
o pescador de apelido Carapeba, “nome de peixe”, pai de Aurelino, também 
pescador e amigo de Caymmi. Carapeba era forte e, segundo ele, não chegava 
a ser um galã, mas inspirava respeito, quase medo.  Ele explicou:

Carapeba era um ídolo pra mim. Aí baixou: João Valentão é brigão, pra dar 
bofetão...”. (...), não presta atenção e nem pensa na vida, a todos João intimida, faz coisa 
que até Deus duvida, mas tem seu momento na vida, fazendo essas frases esponta-
neamente. Aí para e: É quando o sol vai quebrando lá pro fim do mundo pra noite 
chegar”. (...) Mas isso eu estou debaixo de muita estrela, aquele areal todo, 
aquela fresca da noite, aquelas meninas, aquela coisa toda, aquele cheiro. E 

4  Entrevista publicada em 1972, na revista Veja (Editora Abril).
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aí: É quando se ouve mais forte/O ronco das ondas na beira do mar/É quando o cansaço 
da lida da vida. Aí vem a repetição [da melodia]: É quando o cansaço da lida da 
vida/Obriga João se sentar/É quando a morena se encolhe/Se chega pro lado querendo 
agradar/Se a noite é de lua/A vontade é contar mentiras/É se espreguiçar/deitar na areia 
da praia/Que acaba onde a vista não pode alcançar. Quando eu fiz deitar na areia da 
praia... Deitar na areia da praia é muito gostoso, não é? Aí parei.”5

E parou mesmo, leitor. Por nove anos resistiu à pressa tão comum aos tempos 
midiáticos que já atingiam os artistas no auge da “Era do Rádio”, quando iniciou 
sua carreira em 1938. “Depois dessa parada, é que eu fui descobrir que esses 
anos todos não são anos de pesquisas, são de achados” – revelou Dorival. Du-
rante esses nove anos, ele fazia uma tentativa, percebia que não dava e dizia para 
si mesmo: “esquece”. Assim como a música, definida grosso modo, é feita de sons e 
pausas – como a fala com a musicalidade que lhe é própria –, as composições de 
Caymmi tinham a dosagem certa de esquecimento. Ao refletir sobre sua maneira 
de compor, o baiano recorreu às suas raízes africanas com muita graça: 

tem um Orixá no Candomblé chamado Tempo, porque ele rege exatamente 
esse tempo que significa tudo de que a gente depende. Começa assim: a 
paz, a ação. O tempo é ligeireza, o tempo é repouso, o tempo é pra dar 
preguiça. O tempo não é pra passar, só. O passar nele é natural. Mas o 
tempo em si é o tempo quase que indescritível. É o tempo. Então, (...) eu 
digo: ‘Tem tempo pra fazer.’ Aí eu mesmo me tachei de preguiçoso e achei 
uma fórmula bonita de não me chatear: ‘Eu sou preguiçoso assumido, eu 
tenho uma preguiça extraordinária.’ Todos os adereços em torno da palavra 
preguiça eu uso e abuso.

Estava no bonde do Grajaú, quando, de repente, ele terminou “João Valen-
tão”, deixando Aracy de Almeida, a grande intérprete de Noel Rosa, literalmen-
te falando sozinha. Zangada, ela reclamou: “Caymmi, estou falando com você!” 

5 Entrevista de Dorival Caymmi concedida à autora em 23.06.93
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E todo mundo sabia do pavio curto de Aracy. Mas não houve jeito, Caymmi 
estava terminando “João Valentão”, um dos clássicos do seu cancioneiro: E assim 
adormece esse homem/Que nunca precisa dormir pra sonhar/Porque não há sonho mais lindo/
Do que sua terra, não há. E com simplicidade, ele resumiu: “Isso durou nove anos, 
tempo que não se sentiu.” E ensinou: “Tempo não é para fazer sofrer. Não 
precisa armar um esquema para trabalhar em cima dele. Tudo nasce espontanea-
mente. No meu caso, forçado, em geral, não faço (...), não sei fazer.” Sempre é 
bom lembrar que, por trás do que Caymmi chama de espontaneidade há muito 
trabalho interior para acontecerem os tais ‘achados’. “Maracangalha” é outro 
fenômeno revelador do modus operandi deste artista popular. A primeira vez que 
reparou na palavra foi através de Zezinho. A história não é lá muito edificante. 
O amigo traía a mulher Damiana. Contou para um Caymmi boquiaberto como 
fazia para não ser descoberto “pulando a cerca”, já que o caso extraoficial acon-
tecia há anos e ainda rendera filhos, uma complicação só. Zezinho, malandro, 
mandava um telegrama para si mesmo e dizia a Damiana: “Eu vou para Mara-
cangalha!” Era trabalho, tinha de ir. Simples assim, leitor. Daí por diante, a frase 
vinha sempre à memória de Caymmi até que a música saiu inteirinha numa tarde 
de 1956, em um apartamento em São Paulo, onde morou com a família por um 
breve período. A vizinha dos Caymmi, Dona Cenira, bem que tentou convencê-
-lo a substituir Anália, no verso “Se Anália não quiser ir, eu vou só”, pelo seu 
nome, sem sucesso – para divertimento do casal. 

O mesmo fascínio que a sonoridade de Maracangalha lhe causou – que é 
uma corruptela de “amarrar a cangalha”6 no burro que deu nome à cidade 
no interior da Bahia –, ele sentiu por balangandãs que tampouco lhe saía da 
cabeça, desde o tempo da sua meninice. Quem introduziu na sua imaginação a 
curiosidade pelos balangandãs foi tio Nonô, ourives de profissão e admirador 
do adereço africano, uma corrente com vários objetos, em geral religiosos, 
pendurados, feitos de ouro, prata ou de um metal menos nobre. 

“Saudade da Bahia” é outra canção de história curiosa por motivo diverso. 
Caymmi tinha quatro livros de cabeceira: a Bíblia, Dom Quixote, Cândido ou o 

6 Cangalha é uma armação de madeira ou de ferro onde se equilibra a carga dos burros.



 Stella  Caymmi

222

otimismo e Conservai a mocidade, de Dr. Victor Pauchet7. “Conservai a mocidade”, 
que guardou perto de si por toda a vida, era um compêndio sobre como se 
manter saudável, física e psiquicamente. Entre outras recomendações do autor, 
que dava cor às emoções, ele sugeria que não se alimentassem os sentimentos 
escuros. Essa foi a razão pela qual Caymmi guardou por onze anos “Saudade da 
Bahia” – que se tornou mais tarde outro clássico da música popular brasileira 
– sem gravá-la. E guardaria por mais tempo, se não fosse o sucesso de “Mara-
cangalha”, entre 1956, e o Carnaval de 1957. Aloysio de Oliveira, que fora do 
grupo vocal Bando da Lua, amigo de Caymmi e também diretor da Odeon, sua 
gravadora à época, cobrou-lhe uma música “forte” para seu próximo long-play, de 
modo a manter o artista em alta após o sucesso conquistado por “Maracanga-
lha”. Como não tinha uma música inédita para oferecer, Caymmi cedeu gravar 
“Saudade da Bahia”. Ele havia composto o samba em momento de profunda 
melancolia, um sentimento “marrom” que não queria revelar. A música saiu 
inteirinha, escrita num papel de embrulho que pediu no balcão do bar Bibi, no 
Leblon, para não esquecer a letra e melodia. 

 Outra música de cunho biográfico, mas de matiz diferente de “Saudade 
da Bahia” é “Pequei um Ita no Norte”. Caymmi, nesse caso, aproveitou o re-
frão “Ai Ai, Adeus, Belém do Pará” do folclore e compôs a canção contando 
a sua história e a de tantos outros que, como ele, vinham tentar a sorte na 
Capital. Caymmi chegou ao Rio a bordo do Itapé, um dos navios da frota do 
Lloyd Brasileiro.8 Dele desembarcavam incontáveis nordestinos e nortistas, 
chamados pejorativamente no período de “Exército do Pará”. Certamente, 
esses moços se identificariam com os versos 

Peguei um Ita no Norte
E vim pro Rio morar
Adeus, meu pai, minha mãe,
Adeus, Belém do Pará (...)

7 PAUCHET, Victor. Conservai a Mocidade. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1937. 
8 O navio Itapé, construído na Inglaterra, em 1928, fazia parte da empresa estatal Companhia de 
Navegação do Lloyd Brasileiro. 
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Tal como está dito nos últimos versos de “Pe-
guei um Ita no Norte”, “Pro mês intera dez anos/
Adeus Belém do Pará”, Caymmi, no final dos 
anos 1940, já estava ambientado no Rio, vivendo 
o auge do samba-canção que atravessou toda a dé-
cada seguinte. Sentindo grande afinidade com o 
novo gênero, compôs sambas-canção memoráveis. 
Como se isso não bastasse, ele foi o responsável 
pela quebra de um tabu da Música Popular Brasileira quando lançou “Marina”, 
em 1947. Até então, era considerado um pecado gravíssimo regravar a música 
de um colega. Entretanto, grandes cantores do período não conseguiram re-
sistir à beleza de “Marina”. Naquele mesmo ano, Dick Farney (Continental) 
– a interpretação mais famosa –, Francisco Alves (Odeon) e Nélson Gonçalves 
(RCA-Victor), além do próprio Caymmi (também na RCA-Victor) gravaram 
a música. O que o público não sabia era onde Caymmi foi buscar inspiração 
para compor a canção da famosa morena que já era “bonita com o que Deus 
lhe deu”. Errou quem imaginou a existência de alguma Marina que tivesse ar-
rebatado o coração do baiano. Tudo começou com Dori, o filho do meio, de 
quatro anos, dizendo contrariado para o pai: “Tô de mal com você.” Em cima 
desse episódio prosaico, tal como um cronista como seu amigo Rubem Braga, 
ele teceu uma história inteirinha em torno da frase, outro achado de Caymmi, 
um pesquisador de minúcias da vida de todo dia. 

As músicas citadas constituem uma boa mostra das quatro vertentes prin-
cipais da obra de Dorival Caymmi: os postais da Bahia ou, como o próprio 
compositor gostava de chamar, “os sambas sacudidos”; as canções praieiras; 
as canções sobre motivos folclóricos e os “sambas-canção urbanos”, tam-
bém conhecidos como “fase carioca” do artista. É importante sublinhar que 
Caymmi não passou de uma vertente a outra, mas continuou compondo nas 
quatro vertentes simultaneamente. Sempre no seu ritmo de lapidador de joias, 
como seu tio Nonô. 

Gostaria de me deter um pouco nas canções compostas em torno do folclore. 
Caymmi foi um dos compositores que cumpriram, sem o saber, o projeto sonhado 
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tanto por Mário de Andrade quanto por Villa-Lobos. “Acalanto”, canção de ni-
nar que fez para sua filha Nana, foi uma criação musical tecida em torno do refrão 
do folclore: “Boi, boi, boi/ boi da cara preta.” Na primeira edição do Cancioneiro da 
Bahia,9 livro feito com incentivo do amigo-irmão Jorge Amado, com as suas can-
ções compostas até 1947, já se encontra divida sua obra em quatro grupamentos, 
muito provavelmente com ajuda do escritor de Terras do Sem Fim: Canções do Mar; 
Sobre Motivos do Folclore; Cantigas do Folclore Bahiano e Sambas. Ainda não 
constava nesta edição a “fase carioca” dos sambas-canção de Caymmi, porque ele 
iria iniciá-la logo depois. 

A preta do acarajé, composta sobre o bordão afro das negras baianas das 
ruas de Salvador (“O acarajé eco olalai ó”); História pro sinhozinho, outra 
canção com estribilho do folclore (“mutum manguenem”); ou ainda Sodade 
Matadera sobre a estrofe recolhida por Almirante,10 além de Roda, pião, San-
ta Clara clareou já constavam na edição de 1947 do Cancioneiro de Caymmi, 
ecoando instintivamente a onda modernista que assolou o Brasil na primeira 
metade do século XX. O Modernismo à brasileira nada tinha de homogê-
neo como visões simplistas ou didáticas fizeram crer11. Ainda assim, a ânsia 
nacionalista pairava no ar, entre intelectuais, artistas e políticos. Em meio a 
esta efervescência cultural, dois projetos educacionais, que mantinham muita 
afinidade entre si, se destacavam na música: o de Mário de Andrade e o de 
Villa-Lobos. Ambos buscando uma música originalmente brasileira e com 
projetos que apelavam fortemente para ação intervencionista do Estado so-
bre a cultura, ou como se diz no popular, “de cima para baixo”, sob a tutela 
de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde do governo Getúlio 
Vargas. E como se sabe, dificilmente projetos assim são bem-sucedidos. Ao 

9 CAYMMI, Dorival. Cancioneiro da Bahia. Prefácio de Jorge Amado. Ilustrações de Clóvis Graciano. São 
Paulo: Livraria Martins Editora, 1947. 
10 Nome artístico de Henrique Foreis Domingues.
11 Segundo Sérgio Buarque de Hollanda: “A Semana [de 22] representou a oportunidade verdadeiramente 
sem-par, em toda a história do Modernismo, de uma convergência de orientações diversas e mesmo 
contrastantes que pelejavam por afirmar-se, e não só nos terrenos literário e estético. Naquele verão de 
1922, puderam, ao menos durante uma semana, congregar-se essas energias díspares que pouco depois, 
no entanto, iriam seguir, cada qual, o próprio caminho.” (Hollanda, 2009, p. 55).
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contrário, foram atropelados pela onda modernizadora que acompanhou o 
surgimento do rádio no Brasil, que tinha como carro-chefe a programação 
musical, única capaz de, naquele momento, atrair verbas publicitárias que ga-
rantissem a sobrevivência financeira das emissoras.12 Enquanto Mário exorta-
va o compositor de concerto a beber nas fontes do populário, transformando-
-o em “música artística” genuinamente brasileira,13 Villa-Lobos, ao mesmo 
tempo em que se inspirava no folclore nacional para compor sua obra, ba-
seou seu projeto na educação dos jovens através do canto orfeônico com seus 
grandiloquentes corais. Roquete Pinto, pioneiro do rádio no Brasil, também 
sonhou para o veículo uma função educativa sobre a população brasileira, tal 
como Mário de Andrade e Villa-Lobos, mas acabou por testemunhar a força 
da música popular brasileira, que tomou de assalto as emissoras nas duas 
primeiras décadas de funcionamento do veículo. Mário despreza a música de 
rádio, música de massa, popularesca. Não enxergou nela a sua função integra-
dora, sua originalidade e sua força. Paulo Henriques Brito mencionou como 
a música popular no Brasil cumpriu o papel que cabia à poesia na história de 
outros países não tão jovens quanto nós. Mário também rejeita, diferente de 
Villa-Lobos, o elemento étnico na música que propõe para o Brasil. Enquanto 
Caymmi fará, no campo que lhe é próprio, exatamente o contrário, buscando 
na matriz africana e em cantigas de roda perdidas no tempo inspiração para 
suas composições que educaram informalmente – e ainda educam – gerações 
de compositores, músicos e cantores brasileiros. Como assinala acertadamen-
te Antônio Risério, “Caymmi não cumpre com o roteiro apregoado pelo na-
cionalismo musical.” (Risério, 1993, p. 14). O mais curioso de tudo é o fato 
de Villa-Lobos, entre outros músicos eruditos facilmente encontrados nos 
corredores das rádios da época, foi um dos que desestimularam Caymmi, en-
tre outros compositores populares, a estudar música. É o baiano quem conta: 

“Não vai cair na asneira de aprender música. Você tem que fazer o que 
sente, naquele violão que você toca. Não vá aprender violão clássico. Não 

12 Ver “O que é que a baiana tem? – Dorival Caymmi na Era do Rádio”, tese de doutorado e livro da 
autora, publicado em 2013, pela Civilização Brasileira. 
13 ANDRADE, Mário de. Obras completas de Mario de Andrade. São Paulo: Martins Fontes, 1972, p. 37.
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faça isso. Eu sei fazer”, falou com aquele charuto dele, “eu sei fazer tudo, sei 
escrever, sei reger, sei dizer quando está errado.” Ele me disse assim: “Você fica 
proibido. Não aprenda música. Deixe correr espontâneo, como você faz. (...)” 
foram dizendo todos eles: “Eu também aconselho. Não se mete nesse negócio 
de música, porque você perde a espontaneidade”.14

Espantoso conselho, na contramão do conto “Um Homem Célebre”, de 
Machado de Assis, “palimpsesto” habilmente analisado por José Miguel Wis-
nik, no ensaio “Machado Maxixe”15. A alma erudita da personagem Pestana, 
um superego avassalador, força o compositor de polcas de Machado a compor 
música erudita. E quanto mais ele se esforçava, mais fracassava, criando polcas 
cada vez mais populares, para seu enorme desgosto. O conselho que o amigo 
Villa dá a Caymmi soa estranho: por que estudar música poderia ser tão pre-
judicial? Afinal, as noites de estudo dos clássicos de Pestana, ao contrário, só 
o ajudavam a compor mais e melhores polcas – ainda que ele não lograsse seu 
intento, o de compor uma obra erudita. Machado, analisado por Wisnik, põe 
em terra com isso a falsa ideia da espontaneidade das canções populares. Es-
tudos sobre a obra de Dorival Caymmi16 desmistificam a propalada “espon-
taneidade” dos artistas populares, demonstrando “procedimentos poéticos-
-musicais” sofisticados do compositor.17 O próprio Caymmi comentou em 
entrevista: “Eu cheguei aqui, trazendo uma novidade de harmonia moderna 
instintiva que agradou muito aos mestres de música, de Villa-Lobos passan-
do por Mignone, Lourenço Fernandes, até chegar a Radamés, Léo Perachi e 
Lírio Panicalli”.18 De fato a música de Caymmi agradou aos luminares com-
positores de concerto; entretanto, os mesmos não alcançaram compreender a 
força geradora da obra do baiano. 

E é por isso que Caymmi tá vivo ainda lá!

14 Entrevista de Dorival Caymmi concedida à autora em 23.06.1993.
15 WISNIK, José Miguel. Machado Maxixe. São Paulo: Publifolha, 2004. 
16 Ver o ensaio “Escrita sobre o Mar” de Antônio Risério e Tuzé de Abreu sobre a composição “O 
Mar”, de Dorival Caymmi, in Caymmi: Uma Utopia de Lugar. (1993). Ver também os livros Dorival Caymmi, 
de Francisco Bosco (2006), e Caymmi e a Bossa-Nova, de Stella Caymmi (2008).
17 Risério, 1993, p. 127.
18 Entrevista de Dorival Caymmi concedida à autora em 17.12.1998.
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C o n t o

Annie

Escritora, 
editora, curadora, 
dramaturga, 
historiadora.

Guiomar de  Grammont

Cortei a laranja em quatro, sem tirar a casca. Assim, os gomos 
soltam-se da pele sem esforço. Escutei a voz do pai, me en-

sinando. Não existem mais o olhar, os dedos grossos segurando a 
faca com cuidado, mas ficou a laranja, cortada em quatro. Um dia, 
ensinarei meu filho a fazer assim, pensei. As pessoas vão, o gesto fica. 

Conheci Annie no metrô, em Paris, momentos antes de partir. 
Eu deixava a cidade com o coração pesado. Tinha preparado toda 
a papelada exigida pelo governo, universidade, consulados, para ir 
estudar ali a partir de novembro. Iria sozinha com três filhos. Fui 
antes, para conhecer Paris e preparar nossa vinda. Encontrei um 
céu de chumbo, rostos inexpressivos que jamais olhavam em minha 
direção. Eu não existia. “Paris é uma top model ”, escrevi a alguns 
amigos: “linda, fria e distante, e vou trazer meus filhos para viverem 
aqui?!...” completava, com angústia, sem compreender por que não 
tentara, antes, conhecer a cidade na qual deveria passar quatro anos 
da minha vida. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escritor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Editor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curador
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dramaturgo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Historiador
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Paris era a Torre Eiffel, as músicas de Edith Piaf, os romances de Balzac e 
Flaubert, a explosão de cores dos impressionistas. Era a cidade das palavras 
de ordem da Revolução Francesa, baluartes da modernidade: Liberté, Egalité, 
Fraternité... Mas onde estava a fraternité? Em quatro dias passados ali, eu não ha-
via encontrado nenhum olhar, nenhuma correspondência, mínima que fosse, 
para essa palavra, naquela cidade. Sentada no metrô, curvei-me para a frente, a 
testa franzida, pensando: E agora? Como voltar atrás? Eu deveria ter escolhido 
Madri ou Lisboa, quem sabe? Em Portugal, nem seria preciso fazer com que 
as crianças aprendessem uma nova língua. Enquanto esses pensamentos me 
atormentavam, no metrô, uma senhora bem-vestida olhava para mim, com 
atenção e um sorriso. Meia-idade, os cabelos louros curtos e cheios, em um 
corte moderno. Sorri para ela também e nos observamos, com simpatia. “Um 
sorriso, enfim. Bom sinal, nem tudo está perdido”, murmurei. Ela se levantou 
do seu lugar e, postando-se ao meu lado, me perguntou, em francês: “Por 
favor, o que é que você disse? Eu preciso saber.” Eu expliquei e começamos a 
conversar. 

Foi assim que nos conhecemos, eu e Annie. Ela me fazia contar muitas vezes 
essa história a amigos e, a cada vez, eu repetia: “Quando ela sorriu para mim, eu 
disse a meus botões...” a expressão soava completamente sem sentido em francês. 
Não existia isso de “falar com seus botões”. A tradução teria que ser outra. Mas 
ela achava tão engraçado que eu sempre contava da mesma forma, apenas para 
lhe dar prazer. Aquela frase absurda, em que os botões se enfileiravam, quieti-
nhos, em sua escuta respeitosa, marcava a minha nacionalidade, a forma espon-
tânea e leve com que as pessoas do meu país se mostravam, ali, em contraste 
com a cultura francesa, mais calculada e cerimoniosa. Depois desse preâmbulo, 
Annie nem precisava explicar “essa é a minha amiga brasileira...” 

Em minutos de conversa, em nosso primeiro encontro, no metrô, eu soube 
que ela era casada, tinha estudado psicologia, tinha um filho... Confessei-lhe 
minhas impressões sobre Paris e a inquietação por estar prestes a ir estudar 
ali, levando meus filhos. Ela me assegurou, com delicadeza consternada, que 
seu marido era parisiense, ele me ajudaria a descobrir o que havia de bom na 
cidade... 
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Foi nesse momento que percebi, preocupada, 
que tinha acabado de perder a estação em que 
eu deveria descer. Ela se assustou também, Já 
me tratando com intimidade, me ensinou um 
verbo que eu não conhecia: – “Oh, tu as loupé 
l’estation!” Eu desconhecia o labirinto dos me-
trôs. Ela me tomou pela mão e me fez descer na parada seguinte para pegá-
-lo de novo, na direção contrária. Perguntei-lhe as horas, aquele minuto de 
distração era fatal, eu estava prestes a perder o trem para Roma, aonde iria a 
um congresso. Desci na Gare de Lyon e, mais uma vez, ela me seguiu. Virei-me 
e não compreendi nada ao vê-la às minhas costas; tinha-me despedido dela, 
com pressa e susto. Eu subia as escadas de quatro em quatro, olhava para trás 
e via que ela continuava atrás de mim, correndo quase tanto quanto eu. Fazia 
gestos para dizer a ela que não precisava, que ela podia ir embora, retomar 
o seu caminho; afinal, não era mais necessário me ajudar. Ela não entendia 
ou não queria entender. Não tínhamos trocado contatos e ela não queria me 
perder para sempre. 

Subi no trem quase no último minuto da partida. As portas se fecharam. Ela 
escreveu seu endereço em um papel e me mostrou pela janela. Quando termi-
nou, viu que eu tinha rabiscado meu telefone, com batom, no vidro do vagão. O 
trem, enfim, partiu e Annie ficou parada na estação, sorrindo e acenando. 

Ao chegar no Brasil, contei a muitas pessoas o encontro caloroso, que me 
fez mudar de ideia sobre Paris ou, pelo menos, supor que a cidade guardava 
surpresas. Era inusitado alguém que deixava o seu caminho apenas para me 
ajudar. Cerca de um mês depois, escrevi uma carta a ela, para o endereço que 
eu tinha copiado às pressas do papel que ela me mostrou, em pé ao lado da 
janela, enquanto o trem resfolegava na partida. Quase em seguida, sem que mi-
nha carta tivesse ainda chegado ao seu destino, ela me telefonou. Ambas havía-
mos decidido, ao mesmo tempo, procurar uma à outra. A mesma simpatia da 
primeira vez se esboçava na voz dela, ao telefone. Depois de alguns minutos 
de conversa, ela me contou, emocionada: “Estou com câncer e, quando nos 
encontramos, tive a certeza que você seria muito importante em minha vida”. 
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As dores provocadas pelo câncer nos ossos tornavam penoso seu andar, 
mesmo assim, ela me seguiu na carreira desabalada que empreendi pela esta-
ção, para não perder o trem. Quando, enfim, voltei a Paris com meus filhos 
para iniciar os estudos, aluguei o apartamento quarto e sala de um amigo no 
Vingti�me, pequeno demais para nós quatro, mas era a única moradia que me 
era possível pagar com a bolsa de estudos. Eu e os meninos dormíamos em 
colchões espalhados pela sala. De dia, eram empilhados para virarem um sofá. 
Tudo nos parecia expulsar do país: as filas intermináveis para obter a Carte 
de Séjour; o frio que enregelava os ossos, a saudade dos amigos e parentes, as 
escolas que recebiam mal as crianças que ingressavam no meio do ano letivo 
da França. Apesar de todas as dificuldades que vivemos, porém, somos toma-
dos de ternura ao ver nas fotos o tapete da sala do pequeno apartamento, em 
grafismos. Nunca estivemos tão próximos. Era a nossa taba: para ver televisão, 
fazer ioga, espalhar brinquedos, cantar canções brasileiras.

Por mais que tivesse vivido em Paris desde sempre, somente conosco Annie 
teve acesso a experiências que não faziam parte do seu mundo de senhora 
francesa de classe média: assistíamos nas calçadas da Torre Eiffel aos fogos 
do 14 de Julho; fazíamos piqueniques nos parques para ouvir os concertos de 
jazz, deitados na grama; saíamos cantando e pedalando juntos pelas alamedas, 
contávamos casos em nossa pequena casa, sentados no chão, sobre nosso ta-
pete mágico. 

A proximidade da morte tornava cada instante muito precioso para Annie. 
Quando ela se detinha para apreciar o perfume que uma árvore soltava no 
torpor úmido da noite, ou quando passeávamos pelos jardins, ela se detinha, 
subitamente, o olhar absorto, vivenciando cada momento como se fosse o 
último. Eu a observava, com reverência, e sorvia migalhas desse enlevo. En-
cantada com as rosas fenecidas pela aproximação do outono no Jardin de 
Bagatelles, ela se indignou com os passantes que atribuíram a mudança de 
cor à falta de cuidados dos jardineiros. O jardim nunca lhe tinha parecido tão 
belo. O brinde de uma taça de vinho, com ela, adquiria um sabor indescritível. 

Cada momento de encontro era um aprendizado mútuo, um exercício de 
tolerância. Da nossa parte, tínhamos dificuldade em lidar com compromissos 
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e horários; ela, por outro lado, vivia mal a necessidade imperiosa de se acostu-
mar com as nossas súbitas mudanças de decisão, sem falar na constrangedora 
sinceridade das minhas crianças, que nem sempre apreciavam as comidas que 
ela nos fazia provar.

Annie nunca tinha sido feliz no casamento. A vida burguesa não conti-
nha sua alegria de viver, seu desejo de aventura. “Robert est un homme tr�s 
mesuré”, ela me disse, insatisfeita com o marido que me parecia a gentileza 
em pessoa. Com uma coragem que impressionou parentes e amigos, mesmo 
doente, deixou o marido e alugou, com ajuda dele, um pequeno apartamento 
para viver sozinha. Fui visitá-la e encontrei Robert, por acaso, sentado no 
sofá, na pequena sala iluminada. “Annie est bien là, non?” Ele me disse, sor-à, non?” Ele me disse, sor-, non?” Ele me disse, sor-
rindo. Tamanha compreensão me deixou perplexa. Ele sabia que ela não podia 
morrer sem reencontrar sua identidade. 

Eu tinha uma amiga israelense em Paris. Raiska tinha perdido todo o cabelo 
devido a uma doença de fundo nervoso. Os lenços coloridos na cabeça disfarça-
vam a angústia. Annie também perdera todo o cabelo devido à quimioterapia e 
andava com uma peruca loura. Levei Raiska ao apartamento de Annie, tomamos 
um chá e fui ao banheiro. Elas tinham acabado de se conhecer, porém, quando 
voltei à sala, percebi que algo extraordinário se passara em minha ausência. A 
luz do sol que invadia as janelas iluminava as duas mulheres, que se olhavam em 
silêncio, emocionadas, os crânios lisos expostos. Assisti fascinada àquela cena, 
sem dizer nada, até que elas se abraçaram e choraram. 

Um dia, Annie me disse que tinha pedido à sua mãe para ler cartas de tarô 
para nós duas. Cartas?! Eu estranhei, com o coração aos sobressaltos. Temo 
as mudanças e as perdas, por isso, nunca gostei de conhecer o futuro. Annie 
me explicou que sua mãe era de origem cigana e tinha sofrido muito, o que a 
tornara ainda mais capaz de conhecer o futuro. Tinha sido uma das mulheres 
expulsas de seus vilarejos com insultos e maus-tratos, ao fim da guerra, por 
ter se apaixonado por um soldado alemão. Depois, ela nunca mais viu o rapaz, 
mas as marcas ficaram para sempre. A mãe de Annie, contudo, nada tinha da 
heroína do poético filme “A filha de Ryan”. Era uma mulher corpulenta, a voz 
grossa e arrastada, os dedos cheios de anéis.
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Abriu as cartas na mesa. A primeira coisa que viu foi que meus filhos 
estariam sempre próximos de mim, adivinhou perdas e descobertas. Fui cons-
tatando ao longo da vida a justiça das suas previsões. “E eu, mãe? E a minha 
vida?”, Annie perguntou. “O que você vê para mim? Vou encontrar algum 
amor?” Visivelmente consternada, a mãe desfiou as cartas na mesinha do pe-
queno apartamento. Era franca demais para mentir: “Não vejo nada, filha, 
não vejo...” Annie chorou. Na parede da sala, atrás da minha amiga, o quadro 
de Klimt parecia evocar os amantes, mas, na verdade, falava da morte. 

Em nossa última viagem juntas, Annie e eu, fomos a Londres. Fiquei desa-
pontada com o Eurostar. Achava que o trem teria janelas de vidro de onde se 
poderia ver o fundo do mar, com peixes e algas e monstros marinhos... Pelo 
menos o Big Ben era imponente como eu imaginava. Passeamos por ruas e 
pontes, irmanadas em uma atmosfera suave; fruímos, com vagar, das obras de 
arte nas paredes da Tate Gallery. Na estação, no momento de pegar o trem 
para voltar, nos distraímos em uma loja. Annie começou a me dar aulas de 
perfumes. Contou-me que as mulheres francesas nem sempre tinham o “seu” 
perfume. Podiam usar um aroma diferente de acordo com a situação ou a cada 
mudança de humor. Ela me confidenciou que uma mulher de caráter podia 
até usar um perfume masculino, se lhe apetecesse. Inebriada com a variação 
das fragrâncias, escolhi o Tapit Rouge, como meu perfume masculino preferido, 
mas com a certeza de que não era dessas mulheres. Jamais usaria um perfume 
para homens. 

De repente, lembramos que estava na hora da partida. Os horários dos trens 
londrinos se mediam por minutos e segundos, como nenhum transporte públi- minutos e segundos, como nenhum transporte públi-
co que eu havia conhecido no mundo. Desta vez, nossa distração nos fez real-
mente perder o trem. Mudamos o horário da passagem, sob o olhar intrigado 
do senhor que vendia os bilhetes e voltamos para a loja de perfumes. A aula 
de aromas que minha amiga francesa me ministrava estava longe de terminar. 
Annie me mostrou o Tendre Poison e me contou que ele tinha sido criado depois 
dos protestos pelo excesso de cheiro do “Poison”. Era demais, alguns homens 
reclamaram, pessoas relataram que desmaiavam ao aspirar o perfume fatídico. 
Nós ríamos, deliciadas. Mais uma vez, perdemos o trem, o que a deixou atônita: 
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nunca tinha acontecido na vida dela tamanha inconsequência. Trocamos de 
novo o bilhete, desta vez, sob olhares intrigados dos londrinos deixamos os per-
fumes de lado e nos acomodamos no banco, bem ao lado do portão de entrada, 
para não perdermos de novo a viagem. 

Vi Annie pela última vez em seu aniversário. Eu já voltara para o Brasil 
com meus filhos, mas retornei à França para estar com ela. Os médicos 
tinham-lhe prognosticado seis meses de vida, quando nós nos conhecemos. 
Ela viveu ainda dois anos, e acredito que pelo sopro de renovação que trou-
xemos à sua existência. Os poucos amigos que compareceram à festa que ela 
fez tinham partido quando cheguei. Ela deitou-se no sofá, a luminária res-
saltava sua figura envolta no vestido lilás e branco, em tecidos leves. Assus-
tei-me quando a vi tão frágil e debilitada. A magreza a tornava ainda mais 
bonita, os lábios róseos no rosto pálido. Ela se despedia da vida. Recordo o 
último abraço que lhe dei, quase pegando-a no colo, sem apertar, temendo 
lhe fazer mal. A certeza de que era a última vez confrangia meu coração. 

Meses antes, em uma tarde, caminhávamos sobre o Sena. Os barcos deixa-
vam seu rastro nas águas, em miríades de luzes. Beijos do sol, despedindo-se 
no horizonte. Homens com turbantes nos abordaram. Virei-me, encostada na 
ponte, para o Sena, pronta a ignorá-los. Com surpresa, percebi que Annie co-
meçava a conversar com eles. Tudo tinha-se tornado precioso e raro para ela. 
Todo acaso era a oportunidade de uma nova descoberta. A tranquila abertura 
daquela dama francesa os comoveu e desconcertou. Deixaram o código da 
paquera e começaram a nos contar quem eram e como era o mundo de onde 
haviam partido. Um deles mostrou a foto de um templo de seu país e da mãe, 
que tinha deixado em casa e que talvez jamais fosse ver novamente. “Como 
é meigo o olhar dela,” Annie murmurou e os olhos de seu interlocutor se 
encheram de lágrimas. A laranja de ouro da lembrança pairava sobre o Sena. 
O foulard branco da minha amiga flutuava. Annie estava tão bela, sorrindo, 
encostada na ponte, seus olhos azuis refletiam o Sena. Nossos novos amigos 
árabes a contemplavam com reverência e delicadeza. Naquele momento, tudo 
parecia possível:

Todo encontro, retorno e redenção.



Banhista caminha pela areia em meio 
a pegadas na praia da Barra da Tijuca.
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C a l i g r a m a s 

Kwaray Mĩbi, o 
Sol que brilha

Fer nanda Garcia  Camargo

André Kwaray Mĩbi, o fotógrafo da aldeia, nasceu na Tekoa 
Porã Boa Esperança, no Espírito Santo, em 1999, numa ter-

ra indígena Guarani entre o rio Piraque-açu e o mar de Coqueiral. 
A bisavó de André, Tatantin Ywa Rete, líder espiritual entre o seu 
povo Guarani, caminhou de Santa Catarina ao Espírito Santo, com 
parentes, filhos e netos, buscando ver a Terra sem Males que havia 
sonhado. No caminho, uma parada em Paraty de alguns anos propi-
ciou estabelecer as aldeias que existem hoje ali. André Kwaray Mĩbi 
conhece sua bisavó pelas palavras que a contam, e que lhe dão mais 
e mais consistência a cada conversa. São palavras de sua avó, Joana 
Tatantin, neta de Tatantin Ywa Rete, que caminhou com ela quando 
criança e a ouviu dizer histórias e aprendeu a contar. Joana Tatantin 
guarda a voz de sua avó. E transmite as histórias ao conhecimento 
de seu povo. Joana Tatantin reúne as crianças em torno dela, em seu 
quintal, crianças de sua casa e das casas vizinhas, crianças na escola, 
na beira do rio, e se põe a narrar as histórias que ouviu. 
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Quando chegamos na aldeia no fim de 2010, para oferecer um curso de 
artes, a equipe do Cineostra foi recebida também por Joa na, que apoia os 
estudos do neto André. Ela o estimulou a ficar perto de nós e ouvir. André 
gostou de vir nas aulas pelas manhãs estudar e jogar. Estudamos os filmes 
de Agn�s Varda, Alain Resnais, de Eduardo Coutinho, de Sara Gómez, de 
Miguel New, Santiago Álvares, e neles percebemos os temas, a matemática 
das sequências de fotografias, as possibilidades do som dimensionar o lu-
gar que vemos e o que não vemos: ouvimos atrás de alguma veneziana, na 
calçada, e no recôndito do pensamento. Estudamos os livros de fotografia, 
e neles a luz, o movimento, o enquadramento de Robert Capa, Rogério Me-
deiros, João Roberto Ripper, Juan Carlos Alom, Miguel Rio Branco, Anna 
Soler Cepriá, Martín Chambi. Este último, fotógrafo indígena peruano, o 
pioneiro entre os fotógrafos das aldeias. Jogamos com a máquina de filmar 
e de fotografar. Jogamos sair da aldeia expedicionando a região, coletando 
histórias em fotografias. Depois o André Kwaray Mĩbi ficou com a máqui-
na de fotografia e produziu retratos dos amigos, e brincou de pegá-los no 
instante em que, por pouco, não saíam do quadro. Ele cresceu na arte da 
fotografia. Experimentou. Recebeu Anna Soler Cepriá, fotógrafa espano-
-mexicana, que foi na aldeia conhecê-lo e fotografar com ele. Como recebeu 
palavras feito flechas do fotógrafo amigo dos índios, o Rogério Medeiros. 
Colidiu. Divertiu-se. Tirou poderosas fotografias. Tanto que mostramos na 
aldeia uma série de retratos em papel grande, em 2010; outra série em 
postais que ficaram à mostra na entrada do Centro Cultural Tatantin Ywa 
Rete, na ocasião da sua inauguração, em 2011, na aldeia vizinha, a Boapy 
Pindó Três Palmeiras; e apresentamos, também nesta aldeia, o vídeo de do-
cumentário Mas e o peixe?, com câmera do André, na sala de audiovisual Sepé 
Tiaraju, para um público de casa e pessoas de outras cidades. André Kwaray 
Mĩbi narra em fotografias suas histórias de menino, e de jovem, guarda a 
brincadeira, o rosto da menina, e se comunica com o outro através do túnel 
de lentes e espelho. André Kwaray Mĩbi aguarda sua exposição individual 
entrar na agenda do Museu do Índio, no Rio de Janeiro.
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Raquel caminha sobre o Piraquê-açu. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.

O olho de Popygwa. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.
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Casa de Lucas. Cineostra.

Amigos do Sol. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.
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Festa filmada de Reikwaapa. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.

Thays Vaz. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.
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Joana Tatantin. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.

Expedição no quintal de Cãdju. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.
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Artesanias de André II. Cineostra.

Artesanias de André I. Cineostra.
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O Sol, que brilho! André Kwaray Mĩbi/Cineostra.

Keretxu. André Kwaray Mĩbi/Cineostra.
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Victor Olive ira  Mateus

Victor Oliveira Mateus é natural de Lisboa e formado em 
Filosofia pela Universidade Clássica dessa cidade. De-

dicou-se ao ensino da Filosofia e da Psicologia. Tem oito livros 
de poesia publicados e uma novela, traduziu autores clássicos e 
organizou diversas Antologias, de poesia e de contos, portugue-
sas e luso-brasileiras. Tem poemas, contos e ensaios dispersos por 
Portugal, Brasil, Moçambique, Espanha, Itália, México e Macau. 
Coordena a coleção de poesia Contramaré, da Editora Labirinto, 
tem pertencido ao júri de diversos prêmios literários e feito confe-
rências em escolas, faculdades e espaços culturais diversos. Foi-lhe 
concedido, em 2013, pela União Brasileira dos Escritores do Rio 
de Janeiro, o Prêmio Eugénio de Andrade. É sócio da A.P.E. 
(Associação Portuguesa de Escritores) e membro da Direção do 
PEN Clube Português.
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O que dói não são as ruturas
O que dói não são as ruturas, o afastamento, 
a incapacidade a minar como um cancro
oculto e certeiro. O que dói não é
a pouca solidez com que se disse
esta ou aquela palavra, esta ou aquela frase;
com que se insistiu, apesar de receios vários, 
na grotesca encenação do que se previa
muito aquém de qualquer futuro. O que dói
não é a viscosidade das emoções a grafar-se
em algum mapa antecipadamente condenado,
nem tampouco a insistência de uma insolúvel
lembrança a fugir. O que dói verdadeiramente
é acordarmos um dia e descobrirmos
que nada disso teve importância alguma.
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Quantas vezes me deixei ficar
Quantas vezes me deixei ficar,
como hoje, de caneta em riste,
sentado a esta mesma mesa
esperando que tu ou o texto viessem.

Quantas vezes, em vão, lançava
o olhar sobre o porto, tentando
adivinhar-te no bojo
de um qualquer barco que divisava

ao longe, como quem investiga
de falhas a mais nítida presença.
E quantas, no meio do tilintar
das chávenas e do bulício do balcão,

as tuas palavras acabavam sempre
por me aquietar. No entanto, sei-me
de sina igual a hoje: o constante medo
de que um dia possas não vir

e que o futuro mais não seja
do que a inquirição dos dias, 
onde os versos se firmam
como escolhos à deriva
em simples guardanapos de papel. 
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Num café da Via Monginevro
O rapaz do café olha-me com alguma desconfiança,
mas mesmo assim fala-me, é afável. Talvez seja
do país esta necessidade de estar próximo, de irradiar 
um sólido encurtar distâncias neste tempo de implosões
organizadas. O rapaz do café traz os pedidos como
equilibrista de lugarejo: a bandeja, de uma bacidez

acinzentada, bascoleja copos, latas... e a mim também,
que de equilíbrio me sofro tão incapaz de um eu a recusar-me
unidade e acerto. Certo dia alargou-se mais: que era
lá debaixo, da Ligúria. Nascera em Sestri Levanti. Se eu conhecia,
e olhou-me a ameaçar escárnio: que sim, que sim (acalmei-o),
mas só de passagem, aliás, é de passagem que tudo conheço.

Conclusão que ele entendeu, pois logo me olhou livros e papéis.
O rapaz do café tem algo de metafísico (acabei por decidir),
pois quando fala depressa não o entendo, e quando se explica 
pausadamente não o entendo também. Certo dia apanhou-me
alguns versos que me haviam caído da mesa e então perguntou-me

se eu fazia poesia. Que não!, respondi-lhe peremptório, 
é ela que me faz a mim; é ela que me não larga, sempre 
a recusar-me razão, conformidade. O rapaz do café deixou,
por fim, seu antigo olhar. Agora tem um outro, bem mais
enigmático – coisa de fascínio com hostilidade à mistura.
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Daniel  Mazza

Daniel Mazza (Fortaleza, 1975). Graduado em Medicina 
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Mestre e Dou-

tor em Ciências Médicas pela Universidade de São Paulo (USP). 
Agraciado com o Prêmio Gerardo Melo Mourão de Poesia (2007, 
Book Editora, Fortaleza) pelo livro A cruz e a forca. É também autor 
de mais dois livros de poesia: Fim de tarde (Ribeirão Preto, FUNPEC, 
2004) e A sinfonia do tempo: primeiro livro de Filosofia (São Paulo, Es-
crituras, 2014). A sua poesia caracteriza-se por  seguir a vertente 
clássica, estruturada em formas fixas, com enfoque no grande tema 
universal da morte e reflexões sobre a natureza do Ser. Nas palavras 
do poeta Alexei Bueno, no prefácio de seu último livro, “A sinfonia 
do tempo marca, de forma explícita, a ligação do autor a uma longa 
genealogia da poesia de pensamento em nossa língua, uma família 
que vem de Sá de Miranda e muito especialmente de Camões para, 
passando por Antero de Quental, Augusto dos Anjos e Fernando 
Pessoa, entre muitos outros nomes, chegar até nossos dias”.
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O morto
– Os muros de um cemitério

Não são inúteis, não são:
Lembram paredes de casa
Aos que vêm junto ao caixão.
Por isso são muros brancos
Como os de uma habitação:
Lar onde os vivos dormissem,
Mas enterrados no chão.

Por isso são muros brancos:
Um branco de ossos caiados,
Um branco de muros pálidos,
De muros ossificados.
Por isso são muros brancos,
De ossos que estão irmanados
À pedra branca, que é o osso
Dos muros esbranquiçados.

E o osso que todo muro
Tem em seu corpo empedrado,
Que lhe dá a dureza óssea
De muros ossificados,
É como a pedra que há
Nos ossos petrificados,
E, como os ossos, os fazem
Tão duros e empedrados.

E a pedra que todo osso
Tem em seu corpo murado,
Que lhe dá a dureza pétrea
De osso petrificado,
É como a pedra que há
No esqueleto dos muros,
E, como os ossos, os fazem
Tão resistentes e duros.
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Por isso são como os ossos,
Brancos, esses brancos muros:
Para que aos vivos não sejam
Cemitérios tão soturnos.
E, assim, quando adentrarem,
Os vivos, tão inseguros,
Recebam intimamente
O abraço-irmão desses muros.

E também para que os vivos,
Ao verem tão brancos muros,
Entendam o cemitério
Como o seu lar, no futuro.
Entendam as diferenças
Que há entre mortos e muros,
Entendam que diferenças
Não há entre mortos e muros.

Pois como os ossos de cálcio
São feitos de uma mistura,
Também tijolos de barro
São feitos de uma mistura.
E há do barro inorgânico
Um pouco nessa ossatura,
E há um pouco de cálcio
Nos muros, nas sepulturas.

E também da mesma técnica
De fina manufatura
É que são feitos os ossos,
Os muros e as sepulturas.
Da mesma e arcaica técnica,
E matéria-prima impura,
Pelas mãos de um criador
Que outrora foi criatura.
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(Pelas mãos de um criador,
Que outrora foi criatura,
E criatura que deixa
Sua nota na partitura.
E criatura que deixa
Uma nota que ainda dura,
Uma nota criadora
De outra nota-criatura.

Uma nota criadora
Que outra nota perpetua
Outra nota, e outra que vem
De uma outra carnadura.
Porque a carne da nota
É carne que pouco dura,
Mas carne que alimenta
O esqueleto da música.

Uma nota criadora 
Que outra nota perpetua
E que a outra nota deixa
Sua parte da carnadura.
E nota depois de nota
De outra nota... Perdura
Da soma de várias notas
A estrutura da música.

Da morte de várias notas,
Do instante que não dura,
A história de cada nota
Nas horas vivas da música.
Da soma de várias mortes
De notas que não perduram,
A história do ser, no mundo,
São só notas que não duram,
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Pois maior que a soma das notas
Da música é a melodia,
E a história do ser, no mundo,
É tão somente a harmonia
De um breve prelúdio, apenas,
Das notas que morrerão,
Por fim, no corpo da música
Para que se ouça a canção.)

Os muros de um cemitério
Não são inúteis, não são:
Lembram paredes de casa
Aos que vêm junto ao caixão. 
Lembram paredes de casa
Íntima à visitação.
São muros de uma casa,
Não muros de uma prisão.

São muros de uma casa, 
Não muros de uma prisão.
Pois nenhum morto é detido
Por cemitério ou caixão,
Mas todo morto está preso
Em seu corpo-detenção.
Um morto, ao mesmo tempo,
É prisioneiro e prisão.

Portanto os de um cemitério,
Pois muros inúteis são: 
Não são muros de uma casa,
Nem muros de uma prisão,
Porque nenhum cemitério
De fato é casa ou prisão,
Nenhum cemitério é mais
Do que um chão qualquer... Um chão.
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E se nenhum cemitério
De fato é casa ou prisão,
Os muros de um cemitério
Pois muros inúteis são: 
Morto nenhum está preso
Por casa alguma ou prisão.
Morto nenhum está preso
Como pupa em seu caixão.

(A única prisão do morto
É a ausência de um grilhão
Que o prenda à lembrança viva
Dos que vivos ainda estão.
E tanto mais livres, mais
Presos de fato estão.
E tanto mais presos, mais
Livres os mortos estão.)

Morto nenhum está livre:
É uma pupa em seu caixão,
Um casulo amadeirado,
Pupa em putrefação.
E pupa que permanece
Na crisálida-caixão.
E por duas vezes morto:
Morte é transformação.
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Adriano Nunes

Adriano Nunes nasceu no sertão alagoano, em Pão de Açúcar. 
Formou-se em Medicina pela Universidade Federal de Ala-

goas. Atualmente cursa Direito na Universidade Federal de Ala goas. 
É policial federal. Tradutor (inglês, francês e espanhol). Escreve po-
emas desde os 5 anos de idade. Teve o primeiro poema publicado 
aos 11 anos no jornal de Alagoas. Autor dos blogues “Quefaço-
comoquenãofaço” (de poesia) e “Droit pra filosofar” (de direito 
e filosofia). Publicou três livros pela editora Vidráguas: Laringes de 
grafite (2012) prefaciado pelos poetas Antônio Cícero e Lêdo Ivo, 
Antípodas tropicais (2014) e Quarenta contente cantante (2015).
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Veneno
Pequeno
Poema, 
Não penses
Que tens
Direito
A ver-me
Contente.
Eis que
Bem seja
A vez.
Não é
Tão certo
Que Eros
Submete
Meu tempo
À métrica
Dos teus
Desejos. 
Trouxeste o
Veneno. 
E beber
Irei.
É lei.
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Agora
Sonha com o harém
Que virá além. 
Quer o paraíso
Acima dos riscos.
Todos, ímpios, podem
Ser seus inimigos, 
Só não esse norte.
Acordou disposto
Às quatro e dezoito.
Às cinco, pra Meca
Volta-se e assim reza.
Não tem tanta pressa.
Não tem mais o medo
De dar-se a si mesmo.
O metrô lotado,
Gente a todo lado.
Segue, passo a passo, 
O que lhe foi dito,
Sem um embaraço. 
Pressente até perto
Ao céu seu ingresso. 
Distraído esbarra
Numa mulher árabe. 
Diz: ‘Alah bem sabe!’
Escuta-se a rádio
Local. Tudo calmo.
Dá-se à própria sorte
E, súbito, explode.
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Elogio à ironia
Cansado de não ter respostas, cansado
De inúmeras perguntas, muito cansado
De ver em cada verso o termo cansado. 
Ora, um soneto assim para quem importa?

Cansado do já gasto decassílabo, 
(Observa, o verso prévio vinga quebrado!)
Fiz um com onze sílabas, para dá-lo
À exigência. Que bardo bem se comporta? 

Deixemos essa arte torta de lado. 
Louvemos os sinápticos erros práticos
Da escrita preguiçosa que nos conforta.

Espera! Estou cansado de só ter (algo
Há que não pode ser sequer explicado!)
Cansaço: onde há pra fugas a porta?
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Pequeno canto
O quarto, quase
Cúbico cárcere, 
Quieto, Abraça-me.
São as lembranças, 

As horas máximas
Em que as imagens
Do existir fazem-se
Plenas no olhar. 

Um verso calha
Feito uma lágrima. 
Felicidade, 
Eu bem sei, quando

Ele vem hábil, 
Com sua tática, 
Para lançar-me
Além das grades

Do que o pensar
Deseja tanto,
Limites para a
Contemplação, 

E pouco sabe.
Eis o meu canto,
Onde me alcanço
Intacto, bardo,
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Donde pra o báratro
Do meu ser parto,
Onde baladas 
Componho e quadras

Em ‹a› marcadas
Oferto, claro,
Pra ver o espaço
Preciso e amplo.

Simples recanto, 
Fresta lacrada
Que às vezes dá
Pra a vida lá

Fora: que mágica
Engendrar para
Ter tudo, Atlântidas,
Ítacas, Martes,

Macondos, áureas
Pontes, Pasárgadas,
Com emoção, 
Com as palavras?
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Everardo Norões nasceu no Crato, Ceará. Publicou Poemas arge-
linos (Ed. Pirata. 1981), Poemas (Fundação de Cultura da Ci-

dade do Recife. 2000); Nas entrelinhas do mundo, em coautoria (Ensol. 
2002); Le tigri del Bengala – tradução de Emilio Coco (Edizione Nuo-
ve Muse, San Marco in Lamis, Itália. 2005); A rua do Padre Inglês (Ed. 
7Letras, Rio de Janeiro, 2006); Miguel Torga e o dicionário da terra. (Fun-
dação de Cultura Cidade do Recife. Recife, 2007); Retábulo de Jerônimo 
Bosch (Ed. 7Letras, Rio de Janeiro. 2008); Poeiras na réstia (Ed. 7Letras, 
Rio de Janeiro. 2010); W.B. & os dez caminhos da cruz (Ed. Paés, Recife. 
2012); Poemas y cuentos (Paralelo Sur Ediciones, Barcelona. 2012); 
O fabricante de histórias (Prêmio Concultura, Manaus, 2012) e Entre 
moscas (Confraria do Vento, Rio de Janeiro. 2013) que recebeu o 
prêmio Portugal Telecom 2014, categoria Contos. Escreve ensaios, 
artigos e crônicas e tem poemas traduzidos para o espanhol, inglês, 
francês, italiano, catalão e quéchua. Traduziu e organizou a Obra 
completa de Joaquim Cardozo (Nova Aguilar. 2010), antologias da poe-
sia peruana, do poeta mexicano Carlos Pellicer, do poeta italiano 
Emilio Coco e de poetas franceses contemporâneos. Participação 
em várias antologias, entre elas, a Antología de poetas brasilenõs actuales, 
(Paralelosur, Espanha. 2011).
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de manhã acordo 
1

adormeço
e é como se dissesse

amanhã mudo de continente
e um deus urdisse

no quintal da blasfêmia
o núcleo mais de dentro

do pecado
então Ele virá

sem algebrizar silogismos
tão mudo quanto
os objetos da casa

desconversará sombras
e acordarei

como se não houvesse
um lado sempre escuro

no hemisfério
da infâmia
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2

acordo
e é como se de noite

palavras virassem folhas
da árvore no quintal

sem credo rotinas deságios
e uma máquina denunciasse a chuva
com seu almoxarifado de surpresas

é assim do outro lado
desse muro

onde cães urinam segredos
e nos cercam com suas

garras metálicas
para se fincarem na carne

e nos extirparem
a pedra do discernimento
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o bicho na lama (7)
preciso da lama

para dizer que o bicho mora
no rebordo do firmamento

e suas entranhas nutrem
o desconforto da clorofila

preciso da cinza
para recuperar

o hálito do morto
 transformá-lo em campina

onde pastem
insetos da nostalgia
preciso da coivara

para alimentar as folhas
do esquecimento
 brandir sozinho

na concavidade do escuro
o

desalento
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esqueleto da rua do Bom Jesus
digo bom-dia
ao esqueleto

da rua do Bom Jesus
como se ele estivesse

comigo 
nessa mesa de bar

olhando o cais
transformar-se

junto às raízes de seus ossos
um aceno do futuro

mergulhado nas pedras
entristecidas

dessa tarde do Recife
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E. D.
um gesto de folhas

diz:
o grão de pólen penetra

no negror da frase.
fértil

é o silêncio do sopro:
mesmo

quando tudo é pedra
côncavo é

o ovo 
do 

poema.
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poema sem natal
sem ser natal

ele me deu de presente
um poema

numa folha de papel amassado
no qual dizia que amor

é como muriçoca
que a gente não vê

mas sente
sem ser natal
ele aguardava

que o Menino de Fernando Pessoa
descesse do Céu

para brincar com ele
mas isso só existe 

em literatura
o menino que me deu 

o poema
vive internado
numa prisão 

para 
minúsculos marginais

em vez de Jesus
ele apenas aguarda 

o 
Juiz de Menores



As palmeiras 
centenárias do 
Jardim Botânico.
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Gustavo Adolfo Garcés

Tradução de  Tiago Lunardin i

Gustavo Adolfo Garcés (Medellín, Colombia, 1957), advo-
gado da Universidad de Antioquia e Magister em Estudos 

Políticos da Universidad Javeriana. Livros publicados: Libro de 
poe mas (1987), Breves días (Prêmio Nacional de Poesia Colcultura, 
1992), Pequeño reino (1998), Espacios en blanco (2000), Libreta de apun-
tes (2006), Hasta el fin de los números (2012) e Una palabra cada día 
(2015).

Professor e 
pesquisador.
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Los Pelícanos

Juntos

en el cielo

son humo blanco

Infancia

Elevar una cometa
nos hacía casi
transparentes
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Os Pelicanos

Juntos 

no céu

são fumo branco

Infância

Elevar um cometa
nos tornava quase
transparentes
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Noticia

Se incendia
el dragón

en el muro
las llamas abrazan
su terrible beleza
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Notícia

Incendeia-se
o dragão

no muro
as chamas abraçam
sua infame beleza



Pessoas andam pela 
rua São José no 
Centro da Cidade.
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Piedad Bonnett Vélez

Tradução de  Tiago Lunardin i

Piedad Bonnett Vélez é formada em Filosofia e Letras pela 
Universidad de los Andes e tem mestrado em Teoria da Arte 

e Arquitetura pela Universidade Nacional da Colômbia. Publicou 
oito livros de poemas e várias antologias. Também é dramaturga e 
autora de quatro novelas e de um livro testemunhal sobre o suicídio 
de seu filho, Lo que no tiene nombre. Com o livro El hilo de los días ganhou 
o Prêmio Nacional de Poesia outorgado pelo Instituto Colombia-
no de Cultura, Colcultura, em 1994. Em 2011, com Explicaciones 
no pedidas, ganhou o prêmio “Casa de América de poesia americana 
de Madrid“ e “José Lezama Lima” da Casa de las Américas, 2014. 
Em Aguascalientes, México, ganhou o Prêmio Poetas del Mundo 
Latino 2012, pela contribuição de sua poesia a língua espanhola.

Professor e 
pesquisador.
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Razones

Porque amores que matan nunca mueren
Joaquín Sabina

Podría ensayar razones
Decir que fui buscando
Un poco
de intensidad

de halagos
que en mi tedio lucieron como caros brillantes

Versos quizá

Desórdenes

Pero aceptarlas
sería matar
a mi gallina de los huevos de oro.
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Razões

Porque amores que não matam nunca morrem
Joaquín Sabina

Poderia ensaiar razões
Dizer que fui buscando
um pouco 
de intensidade

de louvores
que no meu tédio luzissem como caros brilhantes

Versos talvez

Desordens

Mas aceitá-las 
Seria matar
Minha galinha dos ovos de ouro.



 Tradução de  Tiago Lunardin i

276

Nosferatu

Es fácil convocarte,
hacer que bajes
convertido en un ángel que me bebe.

Ahora
henchido de mi sangre te veo alzar el vuelo.
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Nosferato

É fácil convocar-te
fazer que baixes
convertido em anjo que me bebe.

Agora
cheio com meu sangue te vejo alçares voo.
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Maldición

Tú, el huido,
el del soberbio cuerpo que me excluye,
fornicarás conmigo sin saberlo
cuando seamos dos nadas en la nada.
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Maldição

Tu, fugitivo,
o do soberbo corpo que me exclui,
fornicarás comigo sem saber 
quando seremos dois nadas no nada.



A Catedral Metropolitana do Rio 
de Janeiro e o prédio do BNDES.
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Po e s i a  Tr a d u z i da

Ramón Cote Baraibar

Tradução de  Tiago Lunardin i

Ramón Cote Baraibar (Colômbia,1963), publicou os seguin-
tes livros de poesia Poemas para una fosa común (1984), Informe 

sobre el estado de los trenes en la antigua estación de delicias (1991), El confuso 
trazado de las fundaciones (1992), Botella papel (1999), Colección Privada 
(2003), Prêmio de poesia americana da Casa de América de Ma-
drid, No todo es tuyo, olvido, antologia (2007), Los fuegos obligados, XXIII 
Prêmio Unicaja de poesía (2009), Como quien dice adiós a lo perdido (2014) 
e Hábito del tiempo, antologia (2015).

É autor de Diez de Ultramar (1992), antologia de uma jovem poesia 
latino-americana, dos livros de contos Páginas de enmedio (2002) e 
Tres pisos más arriba (2008) e da biografía Goya, el pincel de la sombra. 
(2005). Seus contos e poemas, assim como, seus artigos sobre Arte 
e Literatura têm sido publicados em diversas revistas nacionais e 
internacionais.

Professor e 
pesquisador.
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Lo Que a Posesión nos Llama

Una mano reúne
bajo la severa vigilancia
de sus dedos
lo alcanzado. Cinco
antiguos emisarios consideran
todo lo que abarca por posesión
una cuarta.

Amplia es la palma de la mano cuando cruza la vida.
Inútil cuando la intenta cruzar el recuerdo.
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O Que a Possuir nos Chama

Uma mão reúne 
sob a severa vigilância
de seus dedos
o alcançado. Cinco
antigos emissários consideram
tudo o que abarca pela posse
uma quarta.

Ampla é a palma da mão ao cruzar a vida.
Inútil quando tenta cruzá-la a memória.
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Espejismo de Mayo

Ida de negro

                    y alta
y lenta

caminas

convencida de tu transparencia.

                              Mi memoria

                                            siempre  te recordará lejana

y algo violeta.



Ramón Cote Baraibar 

285

Miragem de Maio

Ida de negro

                  alta

e lenta

caminhas 

convencida de tua transparência. 

                             Minha memória

                                                 há de recordar-te distante

e algo roxa.
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Esa Palabra

que se deshace

apenas se dice

que se oculta

apenas se recuerda

que se pulveriza

apenas se toca

cruza lenta

muy lentamente

por encima de este poema

como la sombra solitaria

de una mantarraya aguamarina
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Essa Palavra

que se desfaz

quando se diz

que se oculta

quando se recorda

que se pulveriza

quando se toca

cruza agora lenta

bem lentamente

em cima deste poema

como a sombra solitária

de uma arraia-manta água-marinha. 



Calçada da Praia de Copacabana, 
Rio de Janeiro.
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* Publicado in A Imprensa, RJ, 17 de agosto de 1900.

M e m ó r i a  F u t u r a

O direito da vaia

Rui  Barbosa

Parece que há, no fundo inclemente e duro do caráter humano 
detritos perpetuamente renováveis, que se deslocam, mas não 

se extinguem nunca, e, dissimulados sob as convenções sucessivas 
em que se traduz a ordem social, variam ao infinito nos derivati-
vos, necessitando, porém, sempre de alguns, por onde irrompam 
e desaluguem na primitiva rudeza. Quando uma vez, ao impulso 
desse trabalho visceral, o costume rasga na tênue crosta da civili-
zação uma dessas fisgas, tão cedo o borbotão não lhe perderá o 
rumo; e então, já não há nada que o coíba: nem a inocência, nem a 
fraqueza, nem o amor, nem a arte nas suas influências mais sedati-
vas. Polidez, inteligência, generosidade, tudo se esvai na aluvião do 
elemento rebelde, a cuja passagem as qualidades menos simpáticas 
da nossa natureza lhe acodem à tona em sua mais íntima grosseria. 
Nas assembleias numerosas principalmente é que se amiúdam esses 

Fundador da  
Cadeira 10  
da Academia 
Brasileira de 
Letras.
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eclipses da bondade, da educação e do gosto. O homem, produto da cultura, 
desapareceu. Resta o número, a massa, o peso dos instintos aglomerados, ro-
lando inconscientemente para a sua satisfação opressiva e brutal.

Não falemos nos ciclones da rua, onde muitas vezes o turbilhão se faz da 
escória das paixões plebeias, de resíduos insalubres e rasteiros. É noutros meios 
que essas transfigurações odiosas exibem mais tipicamente a sua singularidade. 
Na turba, agitada por uma tromba de cólera, reina a cegueira dos oceanos de-
sencadeados. Mas aqui estamos num recinto consagrado à flor do espírito e da 
graça. Como numa corbelha imensa, em camadas superpostas de flores, sorri 
toda uma sociedade inumerável de rosas, de violetas, de carbúnculos, à luz, qua-
se meridiana da eletricidade. Desses corimbos de cabeças negras e loiras, dessas 
constelações de olhares, desse maravilhoso ramalhete de sorrisos orvalhados, 
desses festões de espáduas, colos, seios e leques ondulantes se espalha um gor-
jeio, uma fragrância, uma doçura de alvorada, onde todas as asperezas se diluem, 
e os mais obtusos, os mais fossilizados, os mais revessos absorvem um ambiente 
de êxtase, ou, pelo menos, admiração, civilidade e respeito. Deixar cair ali uma 
palavra menos fina, deixar ouvir ali um movimento menos delicado, seria como 
nodoar aqueles vestidos, marear aquelas joias, destoucar aqueles cabelos, esque-
cer que se está num salão entre senhoras, numa galeria de telas vivas, num círculo 
eminentemente raro, elegante e sensitivo.

A música vai entornar a sua magia naquela atmosfera de templo da be-
leza. Desse feitiço dizem que já moveu as pedras, mas que, hoje mesmo, na 
decadência do seu poder, amansa feras, e ensina a bailar as serpentes. Ainda 
não estremeceram os violinos, ainda não rugiram os contrabaixos, ainda não 
modularam as frautas, ainda os bronzes não ressoaram, ainda não gemeram 
as harpas, ainda a vaga cantante aguarda, represada, o aceno magistral, e já a 
imensidade do nume enche o recinto, cativa as atenções, e assoberba as almas. 
Alguns momentos mais, e a nota alada entra a roçar as cordas, sussurra a 
inspiração nos arcos, muge nos atabales a torrente próxima da harmonia e do 
marulho encantado, como Afrodite das ondas alvejantes, a voz do homem, 
florescência misteriosa do poema, eleva a ressonância da sua coroa em arru-
lhos e lágrimas, soluços e bramidos, arrojos e carícias, expressão indefinível 
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do universo das nossas impressões no instrumento sobre todos divino entre 
os instrumentos humanos.

Mas de improviso, como se um tropel de Pégasos insurgidos contra as Mu-
sas atravessasse, de freio nos dentes, a majestade do ritmo, o edifício restruge, 
atroa o pavimento, a melodia soçobra entre os estampidos, e o canto esmorece 
nos lábios dos atores. É a vaia! A vaia, a manga rechinante e bramidora, a or-
questra do alarido, a lei de Lynch no território da cena, a potência do assovio, 
da pulha e do tacão. Quando ela meneia o seu cetro de chalaça, e decreta os 
seus caprichos a bengaladas no assoalho, a batuta passou-lhe para as mãos, 
cada berrador é um maestro, e o auditório inteiro tem de curvar-se à ditadura 
dos forts en gueule.

Aí está de que modo a justiça lírica executa as suas sentenças. Custa real-
mente a entender que a melomania saiba acertar com o jeito de tão desafi-
nadas vinganças. Mas, como quer que seja, as incorreções da solfa em todos 
os graus vão tendo assim a mesma errata no tribunal definitivo da surriada. 
Muitas vezes não será senão uma infelicidade momentânea, que um momento 
de indulgência bastaria a reparar. É, porventura, uma tímida mulher. Adoeceu 
talvez, ou quebrantou-a a estreia. Mérito não lhe faleceria; mas passageira-
mente a traiu a comoção. Por ela militava o sexo, a fraqueza, o abandono, o 
pranto. Sozinha e indefesa, um leve movimento de simpatia nos seus juízes 
bem pode ser que a salvasse. Mas os Apolos de belveder da cimalha estariam 
desonrados, se transigissem com essas fragilidades. Eles é que são o público. 
O teatro são eles. Tudo o mais, desde a plateia e as cadeiras, pelas varandas e 
os camarotes acima até à última ordem, são apenas os degraus do trono do 
“paraíso”, onde os mortais cá de baixo vão esquadrinhar com a vista os sinais 
do contentamento dos deuses.

Ora deveras que muito atrevidos estamos sendo em falar menos reveren-
temente de tão alta supremacia. Mas que remédio, se até hoje ainda nos não 
pudemos convencer “do direito da pateada”?

Anacrônica e detestável tradição de selvagismo intelectual, vai filiar-se a 
épocas, já bem longínquas, em que o artista, servo subalterno do povoléu, ain-
da se não enobrecera com a sagração da sua dignidade. Hoje, que ele recebe a 
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corte dos soberanos, e faz pagar em chuva de oiro os acentos da sua voz, o “os 
sublime” da criatura humana já se não pode ver condenado a estafermar nas 
tábuas do palco, tragando passivamente, à luz da ribalta, os cobardes insultos 
da multidão, E, se esse exercício irresponsável e descomposto da força tem por 
alvo a debilidade de um sexo recomendado pela natureza à nossa proteção, 
custa a crer que tão assinalada baixeza não se envergonhe de afrontar o clarão 
das gambiarras.

Boileau provavelmente não diria hoje que le droit de siffler 

C’est un droit qu’a la porte on achète, en entrant.

O “direito de apupar” não se concilia com o “direito de ouvir”. Por uma 
exígua minoria, que se não quer descartar do primeiro, temos a mais vasta 
maioria, a quem não é menos caro o segundo. E, como este se resolve numa 
faculdade inofensiva, enquanto aquele constitui um privilégio malfazejo e vio-
lento, claro está que um há de ser eliminado pelo outro. Voltem as corrimaças 
a acabar nos recreios dos colégios, nos pátios das academias, se os moços da 
transição para o século vinte sentem outra vez delícias em renovar o martírio 
dos caloiros decantado na gaita de macarrônea escolar:

Namque solent novatorum rasgare baetas,
Sopaposque dare, unhis arrancareque barbas,
Inque suis caris cuspire deinde: novatis 
Siqua sit a pobris res impolitica, murri,
Et barretadae cum pontapedibus ipsis.
Fervent (heu mihi!); nam praeter pagare patentem 
Illis, et rijam nobis sacare tolinan,
Nos certe faciunt, plusquam pimenta, miudos 
Nemo potest demum tantas tolerare matracas.

Mas no santuário de Mozart, de Mayerbeer, de Wagner não estruja a vo-
zeria, não chocalhe a pilhéria deslavada. Cantem os maus intérpretes para o 



O dire ito da va ia  

293

auditório gelado, ou as bancadas ermas, e estarão fulminados os profanadores 
da inspiração, os parasitas da Arte. Se se tem de empunhar o açoite contra 
os vendilhões, recaia a expiação justiçadora na algibeira dos empresários e 
sejam eles os amarrados ao Pelourinho das iras da clientela iludida. Mas isso, 
quando a impressão reprovadora for geral. Porque o critério do teatro não se 
refugiou nas suas águas-furtadas. Abaixo delas está quase inteiro o público, 
a freguesia liberal, cujas contribuições alimentam as companhias, e a cujas 
assinaturas lhes devemos a vinda. Está, com ele, toda a parte feminina da casa, 
a sua parte mais bela, mais vibrátil, mais influente, com todos os direitos do 
principado sobre a outra, ainda que abandonados entre nós pela extravagância 
de um costume, que coagula o entusiasmo entre as luvas brancas das nossas 
damas. A toda essa jerarquia do gosto, do luxo, da formosura não se distribui 
ali, unicamente para adornar o sólio à realeza das torrinhas.



Petit Trianon – Doado pelo governo francês em 1923.
Sede da Academia Brasileira de Letras,
Av. Presidente Wilson, 203
Castelo – Rio de Janeiro – RJ
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