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Ocupante da 
cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
letras. 

editorial

Marco Lucches i

A agência da ONU para refugiados (AcNUr) registra dados 
impensáveis para o ano de 2015: mais de sessenta milhões 

de pessoas deslocadas à força em todo o mundo por motivos de 
guerra, conflitos e perseguições, a que se soma um vertiginoso nú-
mero de apátridas e sans-papiers.

A síria lidera o número de deslocados dentro do país, quase 
oito milhões, além de quatro milhões de refugiados, sobretudo no 
Oriente médio e na europa. e a construção de muros, ferindo os 
princípios do espaço schengen, só levará ao aumento, e de forma 
incontornável, do drama humanitário.

O professor Paulo sérgio Pinheiro, presidente da comissão in-
ternacional independente de inquérito sobre a síria, realizou recen-
temente um doloroso diagnóstico, sem meias-tintas, do quadro de 
uma guerra civil que completa cinco anos de absoluta destruição, 
em que todas as partes cometeram crimes de guerra. 
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A presidência da comissão internacional de inquérito decorre do prestígio 
do Brasil no Oriente médio, tradicionalmente aberto à plurissecular imigra-
ção de sírios e libaneses. Hoje, como ontem, nosso país lidera a acolhida de 
sírios nas Américas.

espera-se que a nossa diplomacia seja igualmente capaz de influir no longo 
processo de paz na região.
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Cássio Vasconcellos

Este número é enriquecido com as obras de Cássio Vasconcellos.

Cássio Campos VasConCellos (São Paulo, SP, 1965) – Ini-
ciou sua trajetória na fotografia em 1981, na escola Imagem-Ação. 
Participou de mais de 190 exposições em 20 países. Integra o seleto 
grupo do “The World Atlas of  Street Photography”, livro publica-
do pela Thames & Hudson, Inglaterra, e pela Yale University Press, 
U.S.A. e que traz a série “Noturnos São Paulo”.

Ele começou sua carreira trabalhando em projetos pessoais e 
fazendo exposições. Nos últimos anos, o artista apresentou “Co-
letivos”, no Today Art Museum (TAM), Pequim, China (2013); 
“Itinerant Languages of  Photography”, Princeton University Art 
Museum,  Princeton,  New Jersey, Estados Unidos (2013); e “O 
Elogio da Vertigem: Coleção Itaú de Fotografia”, Maison Euro-
péenne de La Photographie, Paris, França (2012).

I c o n o g r a f i a
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Como fotojornalista, trabalhou na Folha de São Paulo, em 1988. Ele tam-
bém viveu em Nova Iorque em 1984-85 e em Paris, em 1989, atuando como 
freelancer e em 2003 desenvolvendo um ensaio fotográfico sobre a cidade.  
Em 1990, trabalhou no estúdio da DPZ Propaganda.

Cássio Vasconcellos publicou livros como: Aeroporto (Editora Madale-
na, 2015), Aéreas do Brasil (BEI, 2014), Panorâmicas (DBA, 2012), Aéreas 
(Terra Virgem Editora, 2010) e Noturnos São Paulo (2002). Ganhou vários 
prêmios como o Conrado Wessel de Arte (2011), Associação Paulista dos 
Críticos de Arte (APCA - 2002), pela melhor exposição do ano com a mos-
tra “Noturnos São Paulo”; Prêmio Porto Seguro de Fotografia, (2001); e 
Fundação Nacional de Arte (Funarte) (1995). E suas imagens fazem parte 
de diversas coleções no Brasil e no exterior, como o MASP - Museu de Arte 
de São Paulo (São Paulo, Brasil), Bibliothèque Nationale (Paris, França) e  
Museum of  Fine Arts (Houston, Estados Unidos).
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E n t r e v i s ta

Um brasileiro na Síria

Paulo Sérgio  P inhe iro

Revista BRasileiRa – sua presidência na Comissão independente 
internacional de investigação da ONU sobre a República Árabe da 
síria, em Genebra, tem sido marcada pela crítica severa sobre os mas-
sacres sofridos pela população, diante da quase indiferença da comu-
nidade de nações, passados quase cinco anos de mortes, violações de 
direitos humanos, crimes de guerra e crimes contra a humanidade?
PSP – Há mais de quatro anos, a Comissão tem implementado seu 
mandato em meio a um conflito armado que se tornou cada vez mais 
agudo e mortal para a grande maioria do povo sírio. Os acontecimentos 
recentes apenas reforçam a natureza implacável do conflito armado e da 
complexidade da internacionalização do conflito, dado o envolvimento 
de países na região e além dela. Desde que começamos a trabalhar, em 
setembro de 2011, centenas de milhares de vidas foram perdidas. As 
questões que formam o alicerce da guerra estão sempre por resolver – e 
em grande parte sem solução à vista. A militarização do conflito na Síria 
se aprofundou. A multiplicação das partes envolvidas nas hostilidades 

Presidente 
da Comissão 
Independente 
Internacional 
da ONU de 
Investigação sobre  
a República Árabe  
da Síria, Genebra, 
desde 2011. É 
professor titular 
de Ciência Política 
(aposentado) da 
USP. Foi membro 
da Comissão 
Nacional da 
Verdade e ministro 
da Secretaria de 
Estado de Direitos 
Humanos.
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diretas em um número crescente de linha de frente está trazendo ainda mais o caos 
e a destruição a uma nação à beira da desintegração. As partes em guerra ignoram 
as regras mais fundamentais do direito internacional humanitário e dos direitos hu-
manos, lutando uma guerra sem limites, normas ou consciência, todos respeitando 
as rules of engagement que devem reger um conflito armado não-internacional, como 
se define a guerra na Síria. Os mais de 4.000 depoimentos de homens, mulheres e 
crianças sírias, tomados pela Comissão dentro e fora do país contam uma história 
chocante de perda. Todos descrevem como a guerra estraçalhou sua sociedade em 
pedaços e fez seu próprio país irreconhecível para eles. Os abusos infligidos sobre 
eles são enormes em extensão e alcance, sem trégua nesses quase cinco anos.

RB – O senhor imagina alguma nova perspectiva na síria, com as bombas 
russas, que caem sobre o isis, mas também sobre a população desarmada e 
as forças da oposição ao regime? 
PSP – A campanha aérea da Rússia na Síria começou oficialmente em 30 de 
setembro de 2015, na seqüência de um pedido do governo sírio para apoio 
militar. A intervenção direta da Rússia pode ser considerada, senão o princi-
pal, o mais importante entre os desenvolvimentos militares no período mais 
recente da guerra, visto que a Federação Russa se tornou um beligerante dire-
to no conflito sírio, de forma explícita e oficialmente aliada ao governo sírio. 
Essa intervenção pôs em xeque um mundo unipolar, pôs fim à ilusão de existir 
ainda um hegemon único (como os EUA).

Seria muito ingênuo supor que a Federação Russa, contestando em tantos 
pontos diferentes do mundo o poder Ocidental, fosse continuar a assistir 
imóvel ao aumento do envolvimento na guerra dos permanentes ocidentais do 
Conselho de Segurança, da União Europeia e seus aliados na região em apoio 
aos grupos armados contra o governo da Síria.

RB – É possível pensar numa transição, mantendo, por assim dizer, a dinas-
tia assad no poder?
PSP – Esse tema pertence mais a meu colega Staffan de Mistura, enviado especial 
da ONU para a Síria, responsável pelo track propriamente político (enquanto 
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que o nosso é de investigação dos fatos, documentação e registro de violações de 
direitos humanos e crimes de guerra, com a indicação dos perpetradores desses 
crimes). Prefiro ficar na mesma página, por assim dizer, do Secretário-Geral das 
Nações Unidas, que declarou recentemente ser inaceitável que o destino dos 
civis sírios continue a ser “refém” da questão do presidente do futuro da Síria.

No que diz respeito a sua referência à transição política na Síria, desde o co-
meço do conflito dissemos que não havia solução militar para o conflito e que 
era imperativa uma negociação inclusiva de todas as partes do conflito. Temos 
motivos para nos alegrar em face das últimas negociações do Grupo Internacio-
nal de Apoio à Síria (ISSG), em Viena, em 30 de outubro e 14 de novembro do 
ano passado. Pela primeira vez desde o início do conflito, se reuniram todos os 
atores regionais e influentes em torno da mesma mesa. Foi muito importante 
que a segunda roda de negociações em Viena tenha sido capaz de transformar 
a declaração de princípios da reunião inicial em um plano real para um acordo 
político. Estas propostas podem abrir o caminho para pôr fim ao ciclo que 
a comunidade internacional e o Conselho de Segurança das Nações Unidas 
toleraram prevalecer durante tantos anos. Apesar das recentes tensões entre a 
Turquia e a Federação Russa, e a Arábia Saudita e o Irã, todos têm afirmado que 
nas etapas previstas em Viena, há um vislumbre de esperança de que os interesses 
nacionais ou regionais finalmente sejam superados, abrindo caminho para um 
processo de negociação com a participação de sírios do governo e das oposições.

RB – Há quem defenda que a diplomacia brasileira não teria nenhum papel 
de relevo a desempenhar no conflito, antes mesmo de chegar à situação 
atual, e até depois, nos primeiros sinais de reconstrução.
PSP – Não cabe à Comissão ou a mim comentar sobre as definições de política 
externa dos estados-membros da ONU. De qualquer modo, sem entrar espe-
cificamente na análise da diplomacia brasileira, respondo a sua pergunta. O 
Brasil tem uma numerosa população sírio-libanesa, que está presente em todas 
as expressões da vida nacional. Há mais descendentes de libaneses no Brasil que 
a própria população do Líbano. Há mais de mil cidadãos sírios com naciona-
lidade brasileira. Esse fator por si só justificaria a atuação de nossa diplomacia 
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no Oriente Médio, que cada vez tem mais se desenvolvido. Por todos os inter-
locutores na região –, mesmo na trágica questão da guerra na Síria – o Brasil é 
considerado por todos os estados-membros como interlocutor válido e, o que 
importa mais, como um negociador honesto e imparcial, um honest broker. 

RB – É claro seu posicionamento sobre o papel da Comissão da verdade. 
Que balanço o senhor faz dos resultados a que chegamos e como resolver a 
equação da lei da anistia e de criminalizar os culpados?
PSP – Creio que o maior êxito da existência e trabalho da Comissão Nacional 
da Verdade (CNV) foi ter colaborado pela mobilização da sociedade brasileira. 
Durante os dois anos e meio de existência da CNV, de maio de 2012 até a 
entrega do relatório final em dezembro de 2014, estiveram em funcionamento 
mais de uma centena de comissões da verdade em estados, cidades, universida-
des, comitês da verdade e justiça, e o movimento Levante Popular da Juventude. 
A Comissão, como pode ser lido no relatório, ouviu vítimas e testemunhas, bem 
como convocou agentes da repressão para prestar depoimentos. Promoveu mais 
de 100 eventos na forma de audiências. Realizou pela primeira vez, em quarenta 
anos, diligências em unidades militares, acompanhada de ex-presos políticos e 
familiares de mortos e desaparecidos. Colaborou com as instâncias do poder 
público para a apuração de violação de direitos humanos, além de ter enviado 
aos órgãos públicos competentes dados que pudessem auxiliar na identificação 
de restos mortais de desaparecidos. Também identificou os locais, estruturas, 
instituições e circunstâncias relacionadas à prática de violações de direitos hu-
manos, além de ter identificado suas ramificações na sociedade e nos aparelhos 
estatais. E, principalmente, cumpriu o que era seu objetivo central: a publicação 
de um relatório1 com mais de 4.000 páginas com o registro de todas aquelas 
atividades e o resultado de suas investigações e recomendações. 

No que diz respeito à anistia, a CNV recomendou que “Determinação, pe-
los órgãos competentes, da responsabilidade jurídica – criminal, civil e admi-
nistrativa – dos agentes públicos que deram causa às graves violações de direitos 

1 Ver http://www.cnv.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=571
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humanos ocorridas no período investigado pela CNV, afastando-se, em relação 
a esses agentes, a aplicação dos dispositivos concessivos de anistia inscritos nos 
artigos da Lei no 6.683, de 28 de agosto de 1979, e em outras disposições 
constitucionais e legais.” A CNV considerou que a extensão da anistia a agentes 
públicos que deram causa a detenções ilegais e arbitrárias, tortura, execuções, 
desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres é incompatível com o di-
reito brasileiro e a ordem jurídica internacional, pois tais ilícitos, dadas a escala 
e a sistematização com que foram cometidos, constituem crimes contra a huma-
nidade, imprescritíveis e não passíveis de anistia.

RB – sua atuação na Oea como comissionado e relator da criança na 
Comissão interamericana de Direitos Humanos, CiDH, da Organiza-
ção dos estados americanos, centrou-se de modo especial na defesa da 
criança. a sociedade civil tem criado alguns mecanismos de proteção da 
infância. Há quem afirme que o estado não deveria passar os limites da 
família, referindo-se à lei que proíbe pais de aplicar castigo físico ou 
tratamento cruel ou degradante para educar os filhos, promulgada em 
junho de 2014. 
PSP – O Brasil tem uma legislação inteiramente elaborada dentro dos parâme-
tros da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. O Estatuto da 
Criança e do Adolescente, assim como sua regulamentação por inúmeras leis, 
tem inspirado inovações na legislação e direitos da criança em todo o mundo. 
Os direitos humanos não param na porta das casas. No direito internacional 
dos direitos humanos, através do comitê da Convenção Internacional sobre os 
Direitos da Criança, está firmemente consolidada a noção de que 
pode caber à família das crianças e dos adolescentes se escudarem 
no direito civil ou da família para permitir o recurso da vio-
lência, do castigo corporal. A Corte Interamericana de Direitos 
Humanos considera o castigo corporal de crianças como uma 
violação de direitos humanos e exigiu que os Estados introdu-
zam legislação proibindo essa violência. Se me permite citar tra-
balhos em que estive envolvido, esta alegação quanto aos limites 
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da autoridade paterna está totalmente dirimida, tanto no Relatório Mundial sobre 
a violência contra a criança, 20062, como no Relatório sobre castigo corporal das crianças 
e adolescentes, CIDH, OEA, em 20093.

Mais recentemente, o Brasil se juntou ao quadro de honra de países na 
América do Sul e Caribe que proíbem o castigo corporal contra a criança 
– com a Argentina, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, Peru, Uruguai e Vene-
zuela (no total de 46 países no mundo inteiro).

RB – a questão da violência no Brasil é das mais espinhosas. Como ex-se-
cretário de estado dos Direitos Humanos, no governo Fernando Henrique, 
e fundador do Núcleo de estudos da violência, UsP, é possível construir 
sobre bases sólidas uma cultura efetiva da paz?
PSP – Não quero terminar essa conversa com uma nota deprimente; tentarei ser, 
então, breve. O Brasil, apesar de todos os progressos na luta contra a pobreza e 
para retirar 25 milhões de brasileiros da pobreza extrema, continua a ser um país 
extremamente desigual, em que prevalece um apartheid informal com a maioria 
formada pela população afrodescendente. As polícias militares no Brasil são 
as que mais matam suspeitos e criminosos no mundo; nenhum país, que não 
esteja submetido ao terrorismo, nos bate. A violência perpassa todos os feixes 
de contradição que marca essa configuração das relações sociais, sendo a popu-
lação afrodescendente, especialmente adolescentes e jovens, as principais vítimas 
de homicídios. Apesar de o Brasil, no seu conjunto, estar num patamar ainda 
alto da taxa de homicídios, o fato de em São Paulo, por exemplo, estarmos com 
taxa de homicídio de 10 para 100.000 habitantes, abaixo do limite considerado 
epidêmico, demonstra que é possível debelar a violência. A democracia permi-
tiu um conhecimento mais sofisticado da violência, tanto no governo como 
nas universidades. Muitíssimo resta a ser feito, mas hoje o Brasil, nas políticas 
de Estado e nas organizações de resistência da sociedade civil, está muito mais 
equipado com condições para controlar o crime e a violência. Dentro da demo-
cracia não há lugar nunca para o desespero e a desesperança.

2 Ver em http://www.equidadeparaainfancia.org/relatorio-mundial-sobre-a-violencia-contra-as-criancas/
3 http://cidh.oas.org/pdf%20files/CASTIGO%20CORPORAL%20PORTUGUES.pdf.
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sob o nome Entre presença e ausência – O lugar do Brasil no mundo.

Salem H.  Nasser

 � Uma política externa progressista  
ou de esquerda

Ao longo dos últimos anos, mais precisamente desde o primei-
ro governo de Luiz Inácio da Silva, estabeleceu-se, ou tentou-se, 
no Brasil uma política externa inspirada por uma visão de corte 
progressista, de esquerda. Uma política externa nova, alternativa, 
contra-hegemônica, dita ativa e altiva.

Essa coloração da política externa dos tempos mais recentes teria 
produzido, ou deveria ter produzido, efeitos importantes sobre os 
mais variados temas: a integração e as relações com os vizinhos; 
a relação com as potências tradicionais e o desenho de alianças 
com potências emergentes; a nossa posição no sistema econômico 
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mundial; o diálogo, para a construção da política externa, entre o poder pú-
blico e a sociedade civil etc.

Sem dúvida, é de se esperar que também tenha influenciado a nossa visão 
e a nossa postura em relação ao Oriente Médio, e que, na medida em que 
perdura a coloração, se perdura, continue a influenciar.

Resta determinar, no entanto, se essa nova postura brasileira em relação 
ao Oriente Médio é, de fato, a expressão de uma política externa que se quer 
de esquerda e progressista ou se é apenas diferente, talvez por outras razões, mais 
banais.

Junta-se a essa primeira indagação, sobre as razões da diferença, uma se-
gunda que diz respeito ao sentido e às características dessa diferença. Ou seja, 
em que consiste o diferencial da política brasileira mais recente em relação ao 
Oriente Médio? Trata-se de uma diferença apenas de visão, de leitura, ou é 
uma diferença que se faz sentir na ação?

É fundamentalmente com essas questões que lida o que vem a seguir.

 � Uma permanência
Pode-se dizer, na tentativa de entender e de explicar o Oriente Médio, e 

sem ter medo de errar, que há ali uma permanência, uma questão persistente, 
um problema central: a questão da Palestina.

Se é verdade que a esquerda se preocupa com o problema da pobreza e 
também com o problema da justiça, então não há dúvida de que a esquerda 
deve se ocupar com a questão da Palestina. E, de fato, as esquerdas têm his-
toricamente nutrido essa preocupação e em boa medida esposado a chamada 
causa palestina.

Muitos dos aspectos centrais do sistema internacional aparecem em for-
ça no seio dessa questão: a hegemonia dos Estados Unidos, o desequilíbrio 
de forças entre o centro e a periferia do sistema e a necessidade de repensar 
suas estruturas e suas instituições, as incapacidades de direito internacional 
muitas vezes capturado pela política e muitas vezes desprovido de efetivi-
dade etc.
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Tantas coisas tendo variado ao longo do tempo, é certo que não me refiro 
à caracterização do conflito ou às posições dos atores quando falo em per-
manência.

 � Dois equívocos
A despeito da permanência incontornável da questão palestina, penso ser 

necessário, antes de avançar muito mais no que pretendo dizer sobre a nossa 
política externa para o Oriente Médio, lidar com dois equívocos usuais no 
nosso debate nacional em relação a esse tema.

O primeiro equívoco vem na forma de uma redução. É aquela que pensa a 
atuação brasileira, pregressa e futura possível, apenas em termos de influência 
sobre essa questão central em particular e de nosso potencial papel em sua 
resolução.

O segundo equívoco, intimamente ligado a essa primeira redução, é a ten-
dência a superdimensionar o papel das diásporas, árabe e judaica, presentes 
no Brasil. Um aspecto do equívoco é pensá-las como blocos homogêneos que 
não são. Um outro é representar o conflito como essencialmente de natureza 
étnico-religiosa, o que é uma fantasia. E um terceiro – este é, na verdade, 
mais um risco do que um erro – está em acreditar que a participação ativa 
das diásporas servirá a incrementar as capacidades do Brasil para participar 
efetivamente na construção de uma solução e, ao final, da paz, quando o risco 
também existe de que essa participação ativa sirva para, ao contrário, atar e 
confundir a atuação do país.

Não há dúvida de que as diásporas devem 
fazer parte do processo, já que não deve haver 
um isolamento da política externa em relação 
ao seu tecido social interno – muito pelo con-
trario, aliás – e a preocupação é compreensível 
porque afinal de contas tampouco está a política 
externa desconectada da política interna e das 
forças que nesta atuam.
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Mas a política externa em relação ao Oriente Médio deve ir muito além 
daquilo que possam querer ou advogar as diásporas.

O fato é que, apesar de as comunidades conviverem em paz e harmonia no 
Brasil, o que leva à ideia de que essa convivência poderia servir de modelo para 
a construção da paz, ou mesmo para que seja ao menos imaginada, o fato é 
que os representantes tradicionais dessas comunidades – ainda, mais uma vez, 
que a sua representação como blocos monolíticos seja equivocada – tendem 
a querer do Brasil uma postura mais favorável ao campo de sua preferência 
nesse confronto – que também, mais uma vez, é normalmente representado 
de modo erroneamente simplificador.

Assim, na verdade, uma parte desse conflito particular – sempre central 
e sempre conectado a outros tantos temas – espera do Brasil que ele esteja 
ausente e a outra espera que ele esteja presente.

 � Entre presença e ausência
E esta é a escolha fundamental que o Brasil é convidado a fazer. Trata-se 

de uma escolha que carrega consequências determinantes para o nosso futuro 
como nação. O fato é que a escolha que faremos em relação a estarmos ou não 
no Oriente Médio dirá do nosso lugar no mundo, do tamanho que teremos 
nele e do modo como pretendemos preencher nosso espaço. Mais explici-
tamente, não se pode ser grande ficando de fora daquela região do mundo. 
A opção de ausência é uma de timidez, de excessiva modéstia, se não for de 
pequenez.

Nos últimos anos, começando já nos primeiros dias do primeiro mandato 
do presidente Lula, o Brasil parecia ter feito claramente a opção de participar 
ativamente dos processos políticos que fervilham no Oriente Médio, além de ter 
apostado acertadamente no incremento da nossa presença econômica na região.

Nesses anos, o Brasil parecia fazer prova de algo que eu venho chamando 
“vontade de poder” – confesso ter furtado a expressão de Nietzsche e dado 
a ela um sentido outro que o pretendido por ele. O Brasil parecia finalmente 
acreditar no potencial que representavam seu território, sua população, sua 
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economia, sua credibilidade no que diz respeito ao direito e às relações inter-
nacionais. E parecia ter ambições, sem as quais, diga-se, não são possíveis os 
feitos, grandes ou pequenos.

Essa vontade de poder parecia acompanhada também do incremento dos 
meios à nossa disposição para sustentar as ambições e para pagar os custos 
que correspondem a um ativismo maior.

Parece, no entanto – e, devo dizê-lo, infelizmente –, que essa vontade de 
poder perdeu força nos últimos poucos anos, a partir do primeiro mandato 
presidencial de Dilma Roussef, em alguma medida, e definitivamente no se-
gundo mandato.

Uma hesitação, um certo número de recuos em relação a apostas ousadas 
anteriores, tudo isso só poderia vir a ser percebido como fraqueza lá onde os 
atores mais relevantes fazem altas apostas em jogos arriscados.

A mensagem relevante que cabe transmitir é a de que precisamos reafirmar 
– por discursos, mas sobretudo por ações – a nossa opção de presença no 
Oriente Médio, ou seja, uma opção por nos transformarmos em um ator apto 
a pesar sobre o destino daquela região e não meramente um ator para quem 
a região é relevante. Se não o fizermos, todo debate sobre as nossas ações ou 
nossa política para aquele lugar do mundo será desimportante para o funcio-
namento do mundo e interessará apenas ao nosso funcionamento próprio.

De todo modo, qualquer que seja o tamanho que decidamos ter, e especial-
mente se nos resolvermos pela ambição que eu proporia, devemos ao menos 
considerar com grande cuidado a direção da nossa política para o Oriente 
Médio, isso para não dizer nada sobre o incremento dos meios de que dispo-
mos ou que usaremos para a nossa atuação e sobre os saberes que precisamos 
construir, acumular e continuamente desenvolver sobre a região.

 � A direção
A direção, ou a orientação, que queremos ou devemos dar à nossa política 

externa, em relação ao Oriente Médio, mas também para além dele, é certa-
mente a questão fundamental entre todas.
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A pergunta com que é interpelada a nossa política externa hoje diz res-
peito à permanência ou ao fim da opção pela alternativa, pela via contra-
-hegemônica, por aquela novidade que, aliada à vontade de poder, permitia a 
sua qualificação como ativa e altiva.

Digo que o viés se combinava com a vontade de poder, que comandava a 
opção pela presença, porque não deve restar dúvida: a opção pela ausência ou 
pela participação tímida também carrega um viés, já que em alguma medida 
implica que, por não termos os meios, não deveríamos nos preocupar com 
temas que já são cuidados a contento por outros.

Sem fazer referência ao que pode haver de ideológico no viés, gostaria 
de insistir no que me parece fundamental: uma política alternativa, contra-
-hegemônica, diz essencialmente que nós queremos entender o mundo com 
as nossas próprias mentes, enxergá-lo com nossos próprios olhos e falar e agir 
nele com voz própria.

Para além dessa autonomia, sem a qual não faria sentido querer ser grande 
nem se poderia sê-lo, há um outro conjunto de traços que caracterizam o viés 
que o ativo e o altivo advogava e que se pode resumir assim: uma opção pela 
justiça, quer seja através do direito internacional – uma tradição brasileira, 
diga-se, mais antiga do que a nossa política ativa e altiva –, quer seja através 
do diálogo aberto e permanente com todos, quer seja por meio da luta contra 
a pobreza e a fome. Nesse desejo por um mundo melhor, o Brasil é honesto, 
e o mundo tende a lhe reconhecer este mérito.

Mas, e aqui está uma segunda mensagem que penso seja importante: querer 
um mundo melhor, ainda que sinceramente, não basta para adentrar o restrito 
clube dos que jogam o jogo de influenciar os destinos do mundo. É preciso 
que o Brasil identifique e construa os seus interesses e identifique a política 
que protegerá esses interesses, no Oriente Médio e fora dele.

Não se argumenta, é claro, que o Brasil não tenha qualquer ideia de quais se-
jam alguns de seus interesses e que não os esteja tentando proteger. Por vezes, no 
entanto, esses interesses parecem modestos em excesso – restritos, por exemplo, 
a questões comerciais, ainda que não se possa negar a importância disso – e a 
nossa atuação nas grandes questões políticas parece um pouco hesitante.
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É verdade que os atores hoje centrais na política do Oriente Médio prote-
gem e fazem avançar ali interesses que decorrem de seu papel como potências 
mundiais, de seu envolvimento histórico com a região, de seu lugar relativo 
na política do petróleo, de suas alianças estratégicas com uns ou outros dos 
atores locais etc. Isto para não mencionar o interesse dos próprios países da 
região segundo seus projetos políticos. E é verdade que o Brasil talvez não se 
encontre no mesmo lugar relativo que qualquer desses atores.

Mas talvez nos caiba aprender com os próprios médio-orientais que ten-
dem a enxergar a sua história como central na evolução das relações interna-
cionais e as suas questões atuais como conectadas necessariamente a todas as 
demais grandes questões da política mundial. No Oriente Médio, o Brasil 
definiria também, como dito, o seu lugar no mundo e os seus grandes interes-
ses no cenário global.

 � Uma pequena conclusão
Como dito, o nosso desafio é o de optar por ocupar um lugar de enverga-

dura e por participar ativamente das questões relacionadas ao Oriente Médio. 
Combina-se com isso o desafio de ocupar esse espaço com olhar e voz au-
tônomos, com a intenção de construir um sistema internacional mais justo, 
mais equilibrado e mais favorável a nossos interesses.

Fazíamos passos certos em direção a isso até recentemente. Tomávamos 
riscos e pagamos alguns preços pela ousadia. Hoje parecemos retroceder e nos 
recolher a um lugar mais tranquilo e mais “seguro”.

Digo que há algo a lastimar nisso. Dou dois breves exemplos de como 
estávamos certos em algumas coisas e de como estivemos errados em recuar.

O primeiro exemplo é este: por vários anos sustentamos decididamente que 
era necessário conversar com o Irã e lemos corretamente as ambições daquele 
país. Sob pressão interna e internacional, recuamos ou demos a impressão de 
recuar, apenas para nos transformarmos então em meros observadores, en-
quanto o mundo – ou a chamada comunidade internacional – chegava apenas 
tardiamente ao lugar em que nós já tínhamos estado.
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O segundo exemplo diz respeito à Síria: durante os primeiros anos da 
crise síria, fazíamos uma leitura do que ocorria naquele país que contrariava 
as representações encontradas na grande mídia e no discurso das potências 
ocidentais. Temendo os custos, recuamos. E também aqui passamos a assistir 
calados e ausentes o mundo se aproximar cada vez mais do que nós já havía-
mos enxergado.

Parecemos assim desperdiçar a clarividência e a coragem de que faziam 
prova alguns de nossos políticos e diplomatas, e pomos a perder espaços con-
quistados apesar dos riscos e apesar dos limites dos nossos meios.
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A regra do terror1

Karen Koning AbyZayad, 
Carla Del  Ponte ,  Vit it  Muntarbhor n 

e  Paulo Sérgio  P inhe iro

O Estado Islâmico no Iraque e na Síria (ISIS) anunciou um califado em 
2014. Relatório detalhado do modo como seus integrantes estão empre-
gando a brutalidade implacável e interpretando de maneira radical a lei 
da sharia para governar uma imensa população civil. (Outono de 2015)

O grupo armado que se autodeclarou “Estado Islâmico” 
(também conhecido como Estado Islâmico no Iraque e na 

Síria ou ISIS) faz uso calculado da brutalidade pública e da doutri-
nação para garantir a submissão e o controle de comunidades. Um 
grupo terrorista, assim considerado pelo Conselho de Segurança 

1 Este ensaio é uma adaptação de Rule of Teror: Living Under ISIS in Syria, um relatório da 
Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a República Árabe da Síria, 
originalmente publicada em 14 de novembro de 2014. Referência do artigo: http:www.
thecairoreview.com/essays/rule-of-terror/
 Essa versão em português não foi realizada pelos autores do texto, mas é de responsa-
bilidade da Revista Brasileira.

* Tradução de Vania Maria da Cunha Martins Santos.
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das Nações Unidas pela Resolução 2170, tornou-se sinônimo de extrema 
violência dirigida a civis e militares capturados.

Este relatório baseia-se em relatos de vítimas e testemunhas que descrevem 
o impacto das regras do Estado Islâmico em suas vidas. Fundamentado em 
mais de trezentas entrevistas de homens, mulheres e crianças que fugiram e 
que estão vivendo em áreas controladas pelo Estado Islâmico na Síria, damos 
voz aos sírios que esse grupo armado tentou silenciar.

Além disso, o relatório baseia-se em publicações, fotografias e vídeos dis-
tribuídos pelo grupo. O material disseminado pelo Estado Islâmico promove 
ativamente seus abusos e crimes, o que revela o contraste entre o governo da 
República Árabe da Síria e outros integrantes que ocultam evidências de suas 
violações e abusos. Embora este relatório chame a atenção para a conduta do 
Estado Islâmico, não oculta que outros participantes do conflito continuam a 
cometer violações odiosas contra civis e militares capturados.

Ao publicar suas brutalidades, o Estado Islâmico procura transmitir sua 
autoridade sobre as áreas que controla para demonstrar sua força e atrair 
novos membros, ameaçando quaisquer indivíduos, grupos ou Estados que 
desafiam sua ideologia. O grupo atacou jornalistas e ativistas que tentavam 
divulgar o sofrimento diário daqueles que viviam sob seu jugo. Os habitantes 
que ainda vivem nas áreas controladas pelo Estado Islâmico estão geralmente 
muito amedrontados para denunciá-lo, temendo uma retaliação.

 � O surgimento do Estado Islâmico na Síria
Inicialmente, o Estado Islâmico era uma facção dentre centenas de outros 

grupos armados na Síria. Em abril de 2013, começou a se transformar numa 
força armada dominante e organizada, passando a controlar vastas fileiras de 
áreas povoadas na Síria e no Iraque, constituindo uma ameaça expressiva à paz 
e à estabilidade na região.

Sua origem se deve ao estabelecimento da Al-Quaeda no Iraque (AQI) por 
Abu Musab Al-Zarqawi em 2004. Após unir-se a outros grupos jihadistas 
iraquianos em 2006, a AQI renomeou-se Estado Islâmico no Iraque (ISI). 
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Embora degradado pela campanha antiterrorista dos Estados Unidos no Ira-
que entre 2006 e 2011, o grupo aproveitou-se da instabilidade na região para 
recrutar e mobilizar, processo que acelerou a eclosão do conflito na Síria. Em 
2011, integrantes do Estado Islâmico no Iraque uniram-se aos militantes ra-
dicais locais na Síria como parte do grupo armado da filiada Jabhat Al-Nusra 
(Nusra Front) ao Al-Qaeda para lutar contra as forças governamentais.

Após a ruptura com Jabhat Al-Nusra em abril de 2013, o recém-criado 
Estado Islâmico no Iraque e na Síria apropriou-se da maioria dos recursos 
materiais e humanos do Al-Nusra. Priorizando a construção de um “Estado” 
ao combater o governo sírio, o Estado Islâmico consolidou sua autoridade 
sufocando os dissidentes e visando os líderes das comunidades locais, ou-
tros comandantes de grupos armados e ativistas, provocando indignação em 
grande escala e levando a confrontos armados com outros grupos no início 
de 2014. Após a retirada para suas fortalezas no nordeste da Síria, o grupo 
fortaleceu seu controle militar e sua capacidade financeira. 

Os recursos do Estado Islâmico foram reforçados significativamente pelos 
lucros do grupo no Iraque em julho de 2014. Desde então, o grupo vem 
expandindo permanentemente o controle de recursos naturais e territoriais 
no leste da Síria. Combates esporádicos em regiões curdas no norte da Síria 
tornaram-se subconflitos prolongados e intensos entre o grupo armado curdo 
People’s Protection Units2 (YPG) e o Estado Islâmico.

A ideologia do grupo e recursos financeiros encontraram ressonância nas 
comunidades socialmente e economicamente desesperadas. Localmente, ex-
ploravam o crescimento gradual de grupos armados mais radicais e fragmen-
tações sociais existentes nas linhas sectárias e tribais para garantir uma nova 
rede de alianças entre os apoiadores locais e externos.

Até a bem-sucedida campanha do grupo no Iraque, a ameaça que apre-
sentava à estabilidade regional foi subestimada pela comunidade interna-
cional. O fracasso em encontrar uma solução política ou qualquer outra 
alternativa para impedir a violência na Síria e proteger a população do 

2 Unidades de Proteção do Povo.
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sofrimento deixou um vácuo perigoso, preenchido por radicais e seus par-
tidários estrangeiros.

O apoio externo fornecido a todos os combatentes na Síria contribuiu para 
a radicalização dos grupos armados, beneficiando basicamente o Estado Islâ-
mico. Organizações beneficentes e indivíduos abastados fundaram entidades 
radicais cuja intenção era promover suas ideologias e servir a seus propósitos. 
Armas e assistência proporcionadas a grupos armados considerados mode-
rados caíram repetidamente nas mãos de atores mais radicais, incluindo o 
Estado Islâmico.

A chegada de grande número de integrantes estrangeiros contribuiu para 
a expansão do grupo, e indivíduos mais extremistas e experientes juntaram-se 
às suas fileiras. Até recentemente, a comunidade internacional e os Estados 
vizinhos não conseguiam implementar medidas para evitar o acesso à área de 
conflito.

O Estado Islâmico funciona sob um comando equilibrado, possui uma 
estrutura hierárquica e um plano político. O grupo estabeleceu um sistema de 
controle e comando sob as ordens de Abu Bakr Al-Bahdadi, um iraquiano que 
mantém o poder absoluto e conta com o apoio de várias entidades, e até mes-
mo de um conselho militar. O Estado Islâmico também depende de uma rede 
de emires regionais e locais e comandantes militares para reforçar a disciplina 
rígida de suas fileiras e garantir o controle total de seu território. Recentemen-
te, o grupo contou com sua liderança militar centralizada para coordenar uma 
reorganização de membros e equipamentos em diferentes frentes de batalha. 
Apesar do recrutamento de milhares de sírios para suas fileiras, a estrutura de 
comando do Estado Islâmico é ainda amplamente dominada por membros 
não-sírios.

O poderio militar do grupo armado cresceu. O Estado Islâmico vem em-
pregando amplamente táticas brutais, inclusive com armamentos explosivos, 
realizando um grande número de ataques a civis com carros-bomba de de-
tonação remota e executando combatentes capturados durante as operações 
militares. O grupo também se utilizou de seu crescente poder de fogo e mo-
bilidade para surpreender seus oponentes e garantir a superioridade local. 
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Sua estratégia militar inclui, ainda, a negociação de acordos locais com vários 
grupos como parte de sua política de dividir e governar.

O Estado Islâmico inicialmente contava com aparato militar saqueado de 
outros combatentes sírios armados, inclusive material fornecido por seus alia-
dos externos. O grupo aumentou substancialmente seus recursos militares 
após sua campanha bem-sucedida no Iraque. A independência financeira per-
mitiu ao grupo adquirir armamento militar nos mercados locais.

O Estado Islâmico combate simultaneamente as forças governamentais 
sírias, os grupos armados antigovernamentais e as forças curdas em várias 
frontes distintas. Em 2015, o Estado Islâmico ocupou áreas estratégicas no 
centro da Síria, inclusive Tadmur, onde se encontram as velhas ruínas de Pal-
mira, em maio, e Al-Qaraytain, em agosto. Esses êxitos permitiram o acesso a 
novos recursos, até mesmos campos de petróleo a leste de Homs e depósitos 
de armamentos próximos a Tadmur.

O Estado Islâmico conseguiu abrir melhores linhas de comunicação com 
suas posições nas províncias do centro e do sul. Ali o grupo aumentou conside-
ravelmente sua presença e atividade, absorvendo frequentemente novos aliados 
entre grupos militares locais que operavam bem distante de suas fortalezas.

Em abril de 2015, o Estado Islâmico tentou apoderar-se do campo de refu-
giados palestinos de Yarmouk localizado no subúrbio ao sul de Damasco, atacou 
rebeldes a leste da cidade de Aleppo e ampliou áreas nas cidades de Suweida e 
Daraa. Embora esses ganhos e perdas operacionais tenham causado a morte de 
muitos integrantes do Estado Islâmico, inclusive de comandantes, mais indivíduos 
uniram-se ao grupo, muitos deles clandestinamente, cruzando as fronteiras sírias.

 Desde janeiro de 2015, o Estado Islâmico vem sofrendo uma série de 
perdas no nordeste e no leste da Síria para o YPG, que tem o apoio de ata-
ques aéreos da coalisão internacional e da milícia armada, e de grupos tribais 
assírios e árabes. Os esforços da coalisão internacional em oposição ao Estado 
Islâmico tornaram-se efetivos somente quando conduzidos ao longo de ope-
rações terrestres pelo YPG.

Em Al-Raqqah e em outras áreas que controla, o Estado Islâmico opera 
um sistema administrativo primitivo, mas rígido, que abrange a polícia de 
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moralidade Al-Hisbah, a força policial geral, os tribunais e, ainda, as entida-
des que cuidam do recrutamento, relações tribais e educação. O grupo man-
tém o controle de suas áreas pela manutenção de alguns serviços básicos num 
ambiente altamente repressivo.

Em 29 de junho de 2014, o Estado Islâmico se autoproclamou um califado, 
inicialmente estabelecido, mas não limitado, em territórios que controla na Sí-
ria e no Iraque. Sua criação formou uma parte integral dos objetivos retórico e 
expansionista militar desde o início de suas atividades. Para aqueles inclinados 
a se unirem ao movimento, a existência dessa nova entidade serviu como um 
fator motivacional adicional. Esperava-se que os novos recrutas estivessem não 
somente engajados na atividade militar, mas também ajudassem na construção 
do novo “Estado”. Essa declaração demonstra que o grupo antevê um plano de 
longo prazo e se incumbe de operações militares para esse fim.

No centro da estratégia de propaganda do Estado Islâmico existe o uso 
efetivo da comunicação moderna, particularmente a mídia social, cujos pro-
pósitos são recrutar e angariar recursos. Muitos recrutas novos, da região e de 
mais longe, foram influenciados pelas imagens violentas, amplamente divul-
gadas, de execuções, decapitações e apedrejamento.

 � Impacto na vida civil
“Eu disse aos guardas que meu primo estava preso apenas porque disse algo que o Estado 
Islâmico considerou uma blasfêmia. Eu disse que isso não era correto, e que Deus é quem 
deveria dar sua própria sentença. Eles me empurraram violentamente, me jogaram no chão 
e me bateram. Eu fui chicoteado quatrocentas vezes e preso durante várias semanas.”

– Entrevista em Aleppo.

“O emir do Estado Islâmico me respondeu em tom áspero: ‘Por quê? Você tem uma 
casa aqui? Você é dessa aldeia? Esta não é sua aldeia e você não tem casa. Eu não quero 
que você diga que tem uma casa aqui. Você não é daqui. Amanhã nenhum de vocês vai 
ficar aqui ou voltar aqui.’” 

– Entrevista de um curdo expulso de sua casa no norte de Aleppo.
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Civis, inclusive homens, mulheres, crianças e minorias étnicas e religiosas 
que permanecem em áreas controladas pelo Estado Islâmico vivem com medo. 
Vítimas e testemunhas descreveram que foram objeto de atos que aterrorizam 
e visam silenciar a população. O Estado Islâmico tem como alvos sistemáticos 
as fontes dos dissidentes, detendo e ameaçando de morte ativistas, funcio-
nários de organizações não-governamentais e jornalistas. Muitos fugiram e 
pararam de noticiar sobre as áreas do Estado Islâmico.

Em áreas sob controle do grupo armado os civis vivenciaram ataques im-
placáveis a sua liberdade fundamental. O Estado Islâmico impinge suas regras 
sumariamente, impondo penalidades severas àqueles que as transgridem ou se 
recusam a aceitar seus autoproclamados preceitos. O Estado Islâmico impediu o 
exercício das liberdades religiosas, a liberdade de expressão, reunião e associação 
garantidas pelo direito internacional. O grupo impõe sistematicamente suas leis 
através da polícia de moralidade Al-Hisbah para realizar a vigilância constante 
nas comunidades locais. As crianças foram orientadas a informar se seus pais 
seguem as ordens do Estado Islâmico. Os civis que fugiram descreveram uma 
imposição de instruções sociais rigorosas seguidas de coação brutal. O Estado 
Islâmico atacou as práticas sociais e culturais – até mesmo casamentos, eventos 
musicais e cerimônicas tradicionais – consideradas incompatíveis com suas au-
toproclamadas crenças, tanto na área urbana quanto na rural, demonstrando sua 
intenção de erradicar essas características da cultura síria.

Muitos habitantes das áreas controladas pelo Estado Islâmico reclamam 
da brutalidade dos atos violentos perpetrados sob a aparência de punições 
corporais (hudud) baseadas na interpretação radical da sharia, inclusive açoites 
e amputações, por ofensas, tais como fumar cigarros ou roubar. As vítimas 
das punições do Estado Islâmico descreveram o sistema baseado no princípio 
de que “você é culpado até que prove ser inocente”. As punições corporais 
são impostas durante eventos públicos para intimidar aqueles que se opõem 
às regras do grupo e espalhar o terror entre a população civil.

A ajuda humanitária que auxilia no acesso da população à alimentação não con-
seguiu chegar às seiscentas mil pessoas nas cidades de Dayr Al-Zawr e Al-Raqqah, 
controladas pelo Estado Islâmico desde maio e julho de 2014, respectivamente. 
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Na cidade de Al-Hasakah, o Estado Islâmico obstruiu a importação de remédios 
pelos médicos e profissionais de saúde. Um entrevistado contou que em abril de 
2014, “quando assumiu o controle, as pessoas que deixavam as áreas do Estado 
Islâmico para obter medicamentos se arriscavam a ser presas.” Médicos e enfer-
meiros disseram que fugiram devido às restrições às suas atividades profissionais 
impostas pelo grupo armado. Ao impedir o suprimento de ajuda humanitária, o 
grupo reforça a dependência de civis aos serviços que controla.

O grupo organiza e prepara seus membros e equipamentos próximo das 
áreas civis. Desde o início dos ataques aéreos da coalisão internacional ao 
Estado Islâmico (Operation Inherent Resolve), os civis que vivem em Manbij, na 
cidade de Aleppo, descrevem como os membros do Estado Islâmico come-
çaram a ocupar suas casas e fazendas. Os ataques aéreos aos locais ocupados 
pelo grupo causaram vítimas civis. Um exemplo disso é o de um civil, cujos 
parentes foram mortos num ataque aéreo, forçado a fugir porque reclamou da 
presença do Estado Islâmico perto de sua casa.

Nas áreas com diversas comunidades étnicas e religiosas ocupadas pelo 
Estado Islâmico, as minorias foram forçadas ou a se converter ou a fugir. O 
grupo armado adotou uma política de imposição de sanções discriminatórias, 
tais como taxas ou conversão forçada – tendo como base a identidade étnica 
ou religiosa –, destruindo locais religiosos e expulsando sistematicamente as 
comunidades minoritárias. Existem provas que demonstram um padrão ma-
nifesto de atos violentos dirigidos a certos grupos cuja intenção era restringir 
e controlar sua presença nas áreas do Estado Islâmico.

Entre setembro e outubro de 2013, integrantes do Estado Islâmico ataca-
ram três igrejas cristãs na cidade de Al-Raqqah e destruíram a igreja católica 
grega, ocuparam a igreja ortodoxa armênia Al-Shuhada, na cidade de Al-
-Raqqah, e queimaram uma igreja armênia em Tel Abyad. Com a expansão 
do Estado Islâmico no leste da Síria, os cristãos e seus locais de culto conti-
nuaram a ser atacados. Em setembro de 2014, o grupo destruiu uma igreja 
armênia em Dayr Al-Zawr.

Em 23 de fevereiro de 2014, o Estado Islâmico publicou uma declara-
ção dirigida aos cristãos que haviam fugido de Al-Raqqah determinando sua 



A reg ra do ter ror 

31

conversão ao islamismo e o pagamento do imposto jizya como condição para 
seu retorno. A conversão forçada de vários cristãos assírios foi documentada.

Padre Dall’Oglio, jesuíta italiano e ativista da paz, banido da Síria em 2012 
após criticar o governo, foi raptado na cidade de Al-Raqqah pelo Estado Islâ-
mico em 29 de julho de 2013. Seu paradeiro é desconhecido até hoje.

O Estado Islâmico começou a desalojar violentamente civis curdos de Al-
-Raqqah em julho de 2013. Após ordenar que todos os curdos deixassem 
Tel Abyad ou fossem mortos, milhares de civis, entre eles famílias sunitas 
turcas e árabes, fugiram em 21 de julho. Os membros saqueavam e destroí-
am sistematicamente as propriedades curdas e, em alguns casos, reassentavam 
famílias árabes sunitas deslocadas da região de Qalamoun (Rif  Damascus), 
Dayr Al-Zawr e Al-Raqqah em lares curdos abandonados. Padrão similar 
foi documentado em Tel Arab e Tel Hassel em julho de 2013. Como o Es-
tado Islâmico consolidou sua autoridade em Al-Raqqah, civis curdos foram 
deslocados à força de Tel Akhdar e Ayn Al-Araba (mais conhecido por seu 
nome curdo, Kobane), no norte de Aleppo, em março e setembro de 2014, 
respectivamente. A consequência direta da conduta do Estado Islâmico, que 
vai de encontro às leis do direito humanitário internacional e equivale à crime 
de guerra por desalojar civis, foi a alteração demográfica do nordeste da Síria.

Perpetrados como ataques difundidos e sistemáticos à população civil curda, 
esses atos constituem crime contra a humanidade de deslocamento forçado. 
Segundo antigos moradores, ataques a xiitas husaynias e casas em Al-Raqqah 
causaram deslocamentos em massa, enquanto outros se convertiam “para so-
breviver”. A destruição total de túmulos do século 17, em 31 de maio de 2014, 
em Al-Raqqah, foi realizada como parte de uma investida contra os xiitas da 
região. Mesquitas sunitas construídas em torno de túmulos ou santuários eram 
consideradas idolátricas e também foram destruídas pelo Estado Islâmico.

O grupo armado faz vítimas em larga escala através da imposição sistemá-
tica de restrições severas a direitos e liberdades básicos, revelando uma orien-
tação subjacente. A natureza brutal e a escalada de abusos têm o propósito 
de reforçar o monopólio absoluto do grupo na vida política e social para 
reforçar a submissão e a concordância das comunidades sob seu controle. A 
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imposição de medidas severas disfarçadas de leis religiosas moldou parte do 
ataque à população civil, além da perpetração da violência armada contra os 
civis, abuso de pessoas sem parte ativa nas hostilidades e violência contra as 
comunidades identificadas.

Ao atacar igrejas, monumentos históricos e construções dedicadas à re-
ligião e à cultura, sem qualquer objetivo militar, o Estado Islâmico violou 
suas obrigações diante do direito humanitário internacional consuetudinário. 
O grupo perpetrou crime de guerra ao atacar edificações protegidas. Esses 
crimes foram cometidos como parte dos ataques à população civil em Al-
-Raqqah, Dayr Al-Zawr e Aleppo, infligindo terror deliberadamente. O re-
sultado desses taques foi a expulsão de amplos segmentos dessas comunidades 
e a subjugação dos que restaram.

 � Ataques à população civil

“Ambas as mãos das vítimas estavam amarradas a cada lado da cruz improvisada. 

Fui ler os cartazes. No primeiro, estava escrito ‘Este é o destino daqueles que lutam 

contra nós’. Percebi que meu filho de 7 anos estava perto de mim, segurando minha 

mão e observando essa cena de horror. Ele me perguntou depois: ‘Por que eles estão lá? 

Por que havia sangue nas mãos e nos corpos deles?’ Tive de mentir, dizendo que estavam 

esperando a ambulância buscá-los.”

– Testemunha dos corpos das vítimas do Estado Islâmico, Dayr Al-Zawr.

“O Estado Islâmico declarou através de mesquitas que aquele hudud, neste caso por 

roubo, seria realizado em alguém numa praça pública. Numa determinada hora no dia 

seguinte, um homem vendado foi levado à praça. Um integrante do Estado Islâmico leu 

o julgamento do grupo. Dois homens seguravam a vítima enquanto um terceiro homem 

esticava seu braço sobre uma grande prancha de madeira. Um quarto homem arrancou 

a mão da vítima. Levou muito tempo. Uma pessoa que estava a meu lado vomitou e 

depois desmaiou diante dessa cena horrível.”

– Testemunha de uma amputação em Al-Raqqah.
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O Estado Islâmico decapitou, fuzilou e apedrejou homens, mulheres e crian-
ças em locais públicos em cidades e vilarejos no nordeste da Síria. Emprega 
a prática de takfir3, declarando que alguém é herege para justificar ataques a 
qualquer indivíduo ou grupo caso perceba que são uma ameaça a seu domínio. 
Muitos que receberam a pena de morte foram acusados de filiação a outros gru-
pos armados ou colaboradores do governo. Em declarações públicas antes das 
execuções, o Estado Islâmico chamou essas pessoas de kufar ou infiéis.

Os corpos mutilados de homens são frequentemente exibidos como um 
aviso à população local das consequências que sofrerão caso não se submetam 
à autoridade do grupo. Um homem, testemunha do assassinato de um jovem 
de 16 anos em Al-Ashara (em Dayr Al-Zawr), disse que o corpo do rapaz fi-
cou pendurado numa cruz em praça pública “para que as pessoas vejam como 
é ser punido pelo Estado Islâmico”.

As execuções foram gravadas em Aleppo, Al-Raqqah, Idlib, Al-Hasakah e 
Dayr A-Zawr. Elas seguem um padrão consistente. O Estado Islâmico, geral-
mente através da polícia de moralidade Al-Hisbah, informa aos moradores 
a hora e o local da execução e estimula seu comparecimento. Os que são 
encontrados perto do local são forçados a testemunhar as mortes. Antes das 
execuções, os membros do Estado Islâmico anunciam os “crimes” das vítimas. 
Após as mortes, os cadáveres são expostos em local público, frequentemente 
crucificados, durante três dias, e servem de advertência aos moradores locais. 
Testemunhas viram cenas de corpos, ainda sangrando, pendurados em cruzes 
e de cabeças penduradas em estacas nas grades de parques.

Vários entrevistados observaram que as execuções se tornaram comuns e 
que há “sempre” cabeças e corpos espalhados nas praças e arredores de cidades 
maiores. A crescente dessensibilização sustenta o trauma da população civil.

O Estado Islâmico realiza amputações e açoitamentos em espaços públi-
cos nas áreas que controla. Homens tiveram suas mãos amputadas por te-
rem supostamente cometido roubos. O grupo também amputou os dedos 
de um homem que estava fumando. Homens foram açoitados por estarem 

3 Excomunhão.
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acompanhados de mulheres que o Estado Islâmico considera vestidas “ina-
dequadamente”, por fumarem, não comparecerem às orações de sexta-feira, 
fazerem comércio durante as horas de preces e por terem tatuagens.

O grupo considera a comunidade curda yazidi infiel e suas práticas religiosas 
“fora dos padrões”. Em 29 de maio de 2014, o Estado Islâmico atacou Al-
-Taliliyah (em Al-Hasakh), que costumava ser habitada por essa comunidade 
curda. O vilarejo havia sido ocupado por pessoas internamente desalojadas, 
a maioria mulheres e crianças, de Al-Safira (em Aleppo). Os integrantes do 
grupo – em sua maioria estrangeiros que não falavam árabe e, portanto, não 
compreendiam os protestos daqueles que estavam matando – acreditavam que 
suas vítimas eram curdos yazidi. As execuções somente foram interrompidas 
quando um militante iraquiano chegou e traduziu para os outros integrantes 
do Estado Islâmico que os civis eram árabes sunitas.

O Estado Islâmico instalou centros de detenção em antigas prisões do 
governo, bases militares, hospitais, escolas e casa particulares. Detentos rela-
taram que foram surrados, açoitados, eletrocutados e suspensos pelos braços 
nas paredes ou no teto. Testemunhas das execuções públicas revelaram que as 
vítimas frequentemente exibiam sinais de espancamentos anteriores. Os de-
tentos eram mantidos em celas sujas e superlotadas. Muitos passavam longos 
períodos algemados. Detentos entrevistados declararam que nenhum deles ou 
de seus colegas de cela recebia tratamento médico. Um detento lembrou-se 
de um soldado do FSA – Free Syrian Army4 que foi surrado tendo as mãos 
algemadas atrás das costas e com uma fratura exposta na perna.

O Estado Islâmico procurou controlar o fluxo de informação nas áreas que 
domina. Vários jornalistas sírios e ativistas de direitos humanos desapareceram, 
foram sequestrados, torturados e executados. No início de junho de 2013, o gru-
po começou a sequestrar e torturar jornalistas sírios em Aleppo e Al-Raqqah. 
Prisioneiros afirmaram que o tratamento mais brutal no centro de detenção do 
grupo era realizado em suspeitos de fazer parte de outros grupos armados, fun-
cionários da mídia local e técnicos que trabalhavam com jornalistas internacionais.

4 Exército Livre da Síria.
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Um jornalista sequestrado em junho de 2013 foi surrado no centro de 
detenção de Jarablus (em Aleppo) e acusado de ser espião. Outro jornalista 
sírio, preso num centro de detenção em Al-Raqqah, em janeiro de 2014, foi 
surrado e ameaçado de morte caso tivesse fotografado ou filmado qualquer 
das atividades do grupo e ouviu de um militante “nós nos certificaremos de 
que você nunca mais será capaz de fazer qualquer coisa na face da Terra”.

Em outubro e novembro de 2013, jornalistas que trabalhavam para ca-
nais de televisão estrangeiros foram mortos em Aleppo. Desde aquela época, 
trabalhadores da mídia desapareceram em áreas controladas pelo grupo; seu 
destino e paradeiro permanecem desconhecidos.

Em 19 de agosto e 2 de setembro de 2014, o Estado Islâmico executou 
dois jornalistas americanos. Em 13 de setembro de 2014, o grupo assassi-
nou um ativista britânico. Todos eles from sequestrados e detidos na Síria. 
O grupo filmou as execuções, tentando impactar a política internacional, e 
antecipou ataques aéreos a suas posições.

Jornalistas e ativistas que trabalhavam para documentar as violações e os 
abusos sofridos pelas comunidades mantidas sob o controle do Estado Islâ-
mico tiveram negada sua proteção especial, garantida pelo direito humanitário 
internacional, e desapareceram, foram detidos, torturados e mortos.

Equivalente a um grupo armado organizado que exerce o controle efetivo 
de um território, o Estado Islâmico tem a obrigação de assegurar o trata-
mento humano. Ao usar regularmente a violência contra a vida, a tortura, a 
mutilação e a crueldade, o grupo está violando o direito humanitário interna-
cional. Seus comandantes podem ser responsabilizados individualmente por 
cometerem crimes de guerra.

Sujeitar pessoas à mutilação por deformação ou incapacitação permanen-
tes através da remoção de seus membros constitui crime de guerra de mutila-
ção, tratamento cruel e tortura. A exposição de cadáveres e corpos mutilados 
constitui um ato deliberado cuja intenção é humilhar e degradar as vítimas e 
suas famílias, constituindo crime de guerra de ultraje à dignidade da pessoa.

Ao orquestrar o mal sistemático contra a população civil, o Estado Islâ-
mico demonstrou sua capacidade de aplicar medidas de intimidação e terror 
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intencionalmente, tais como a violência à vida e tratamento desumano, cau-
sando grande sofrimento e dano à integridade física.

O Estado Islâmico cometeu tortura e assassinato como parte do ataque à po-
pulação civil em Aleppo, Al-Raqqah, Dayr Al-Zawr e Al-Hasakh, que corres-
ponde à crime de guerra de assassinato e crime contra a humanidade. O crime 
de assassinato foi realizado em Idlib. O grupo depois cometeu o crime contra a 
humanidade de desaparecimento forçado de pessoas em Al-Raqqah e Aleppo.

 � Violações contra mulheres
“Uma estudante universitária cometeu suicídio porque seus pais forçaram-na a se casar 
com um membro do Estado Islâmico. Muitas famílias casam suas filhas (inclusive 
menores de 18 anos) com membros do grupo por medo de serem presos ou mortos.”

– Entrevista em Al-Raqqah.

“Após a captura, as mulheres yazidi e as crianças foram divididas segundo a sharia 
entre os integrantes ... que participaram das operações em Sinjar após um quinto das 
escravas terem sido transferidas para a autoridade do grupo para serem divididas como 
khums (espólio de guerra).”

– Dabiq (publicação do Estado Islâmico).

Nas áreas da Síria controladas pelo Estado Islâmico, mulheres e meninas 
foram confinadas em suas casas e extirpadas da vida pública. As regras do 
grupo determinam o que as mulheres devem usar, com quem podem manter 
contato social e onde podem trabalhar. Mulheres e meninas acima de 10 anos 
devem ficar completamente cobertas ao saírem às ruas. Uma mulher que fugiu 
da fortaleza do Estado Islâmico em Manbij (em Aleppo) descreveu que suas 
roupas foram revistadas em vários pontos da cidade. Ela explicou: “a gente 
quase não enxerga o caminho... Eu caí muitas vezes. É difícil respirar. Você 
está andando pela rua, mas parece uma cela de prisão”. Mulheres e meninas 
não podem ficar em companhia de homens que não sejam de sua família. Para 
as mulheres cujos parentes masculinos estão mortos, desaparecidos ou lutan-
do, o simples ato de sair para comprar comida se tornou uma tarefa perigosa.
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As regras do Estado Islâmico exacerbam o papel de submissão da mulher 
na sociedade, reforçando atitudes patriarcais. A desobediência a essas regras 
acarreta punição por espancamento. As punições podem ser executadas pela 
polícia de moralidade Al-Hisbah, mas cada vez mais estão sob a responsabili-
dade da brigada de mulheres Al-Khansaa, que auxilia a monitorar a aderência 
às regras do vestuário e a reforçar as punições.

Essas brigadas de reforço agem violando o direito humanitário interna-
cional e perpetram os crimes de guerra de ultraje à dignidade da pessoa e 
tratamento cruel contra as mulheres. Os danos psicológicos e físicos causados 
pelo tratamento do Estado Islâmico às mulheres, as instruções onerosas im-
postas às regras do vestuário e as restrições a sua liberdade de livre circulação 
demonstram o tratamento discriminatório baseado no gênero.

Mulheres solteiras – consideradas as que passaram da puberdade – são 
uma ameaça à ordem social imposta pelo Estado Islâmico. Pais de mulheres 
e meninas solteiras ficam temerosos que suas filhas sejam forçadas a se casar 
com um membro do grupo e, como resultado, surge o casamento prematuro. 
Seus medos não são infundados. Existem cálculos desoladores de integrantes 
que levam meninas de 13 anos para longe de suas famílias, configurando vio-
lação do direito humanitário internacional e crimes de guerra de tratamento 
cruel, violência sexual e estupro.

O Estado Islâmico executou mulheres e homens por manterem contato im-
próprio com o sexo oposto, resultando em acusações de adultério. Em Al-Ra-
qqah, o grupo executou oito mulheres por esta razão em três ocasiões diferentes 
em junho e julho de 2014. Muitas foram ostensivamente apedrejadas até a mor-
te por adultério. Outros entrevistados relataram que mulheres foram descober-
tas ajudando membros de grupos armados rivais. Conforme vídeo exibido pelo 
grupo, as mulheres ficavam de pé, vendadas e com as mãos atadas dentro de uma 
sepultura rasa, enquanto os homens arremessavam pedras grandes contra suas 
cabeças até que elas desfaleciam e morriam devido aos ferimentos. Apedreja-
mentos realizados pelo Estado Islâmico e clãs aliados foram recentemente docu-
mentados em Dayr Al-Zawr e Hama. Em agosto de 2014, o grupo deteve e de-
capitou uma dentista em Al-Mayadin (em Dayr Al-Zawr) que tratava pacientes 



 A reg ra do ter ror

38

de ambos os sexos. Essas matanças violam o direito humanitário internacional 
e constituem crimes de guerra de tortura, tratamento cruel e ultraje à dignidade 
da pessoa, assassinato e sentenciamento e execução sem o devido processo. As 
execuções e os atos de violência sexual realizados pelo Estado Islâmico como 
parte dos seus ataques à população civil constituem crimes contra a humanidade 
de assassinato, tortura, estupro e violência sexual.

No início de agosto de 2014, no ataque a Sinjar, no norte do Iraque, o 
grupo sequestrou centenas de mulheres e meninas yazidis. Algumas foram le-
vadas à Síria e vendidas como “espólio de guerra” em mercados localizados 
em Al-Raqqah. Consideradas bens pessoais, essas mulheres e meninas são 
aprisionadas em casas e mantidas como escravas sexuais. Em meados de 2015, 
o Estado Islâmico manteve milhares de mulheres e meninas yazidis em escravi-
dão sexual. Vendidas e revendidas, meninas de 9 anos são sujeitas a estupros 
e espancamentos.

Enquanto algumas mulheres são vendidas a alguns moradores de Al-Ra-
qqah, outras ficam em casas do Estado Islâmico em áreas urbanas. As mu-
lheres aprisionadas pelo grupo são estupradas por vários integrantes após seu 
retorno do campo de batalha. A violência sexual e a escravização sistemáticas 
– praticadas pelo Estado Islâmico e pelos homens que as levaram a leilão 
público – continuam.

O Estado Islâmico publicou suas próprias intenções dessas violações, de-
clarando “após a captura, as mulheres e crianças yazidis eram divididas entre os 
integrantes segundo a sharia ... que participaram das operações em Sinjar após 
um quinto das escravas terem sido transferidas para a autoridade do grupo para 
serem divididas como khums (espólio de guerra).” O grupo, em sua revista, saúda 
a escravização das mulheres yazidis, declarando que um dos sinais do hour (apoca-
lipse) será quando “a menina escrava der à luz seu mestre”. Com a escravização 
sexual de mulheres e meninas yazidis e ao forçá-las a terem filhos de membros do 
Estado Islâmico, esse grupo considera sua prole propriedade dos pais, e não das 
mães, impedidindo o nascimento de outra geração de yazidis.

Os ataques do Estado Islâmico a mulheres e crianças yazidis que estão ocor-
rendo agora na Síria são violações do direito humanitário internacional e 
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equivalem aos crimes de escravidão sexual, violência sexual, 
estupro e gravidez forçada.

A escravização das mulheres yazidis foi realizada como 
parte do ataque a comunidades civis consideradas infiéis. 
O tratamento em confinamento ilegal e a motivação de-
clarada por trás da captura e escravização demonstram a 
intenção do Estado Islâmico de fecundar forçosamente e, 
portanto, afetar a composição étnica e religiosa do grupo. Empreendida como 
parte de um ataque difundido e sistemático, esses atos consistem em crimes 
contra a humanidade de escravização, estupro e violência sexual. A natureza 
dos ataques às yazidis, aliada às declarações públicas do Estado Islâmico, suge-
re uma negação do direito da existência desse grupo religioso.

 � Violações contra crianças
“Vi, pelo menos, dez integrantes do Estado Islâmico de 13 e 14 anos. Esses meninos 
serviam de guardas nos quartéis-generais e postos de identificação do grupo.  
Eles estavam armados com Kalashnikovs e granadas.”

– Entrevista em Al-Hasakah.

“Pessoas surpreendidas comendo durante o jejum no Ramadã eram chicoteadas nas 
ruas. Um membro do Estado Islâmico se aproximou de um menino de 14 anos que 
estava bebendo água, arrastou-o até o meio da multidão na rua, anunciou seu ‘crime’  
e chicoteou-se setenta e nove vezes.’”

– Entrevista em Al-Raqqah.

As crianças têm sido as vítimas, praticantes e testemunhas das execuções do 
Estado Islâmico. Meninos menores de 18 anos foram executados – decapita-
dos ou baleados – por uma suposta filiação a grupos armados rivais. Dizem 
que membros do Estado Islâmico menores de 18 anos representaram o papel 
de executores. Um membro de 16 anos cortou as gargantas de dois soldados 
capturados na base aérea de Tabqa no final de agosto de 2014, em Slouk, Al-
-Raqqah. Crianças estão sempre presentes nas multidões durante as execuções 
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e veem a exposição pública dos cadáveres nos dias seguintes. Um pai de Dayr 
Al-Zawr declarou que, ao ver pela primeira vez o corpo de um homem pendu-
rado numa cruz em Al-Mayadin no final de julho de 2014, permaneceu du-
rante vários minutos paralisado pelo horror da cena antes de perceber que seu 
filho de 7 anos estava com ele, olhando também para o corpo. Naquela noite, 
seu filho não conseguiu dormir, pois acordava seguidamente em pânico. O pai 
descreveu seu imenso sentimento de culpa por expor seu filho a tal crueldade.

A execução pública de Mohammed Qatta, de 15 anos, um vendedor de café 
em Aleppo, em 9 de junho de 2013, foi uma demonstração antecipada do 
modo brutal como o Estado Islâmico pune e usa o terror para garantir a disci-
plina entre as crianças, especialmente meninos. Informações recebidas revelam 
que o Estado Islâmico prioriza crianças como veículos para garantir a lealdade 
de longo prazo, a aderência à sua ideologia e a nuclearização de integrantes 
devotados que considerarão a violência um modo de vida. A formação desses 
novos campos de treinamento de “jovens principiantes” foi documentada.

A educação é empregada como uma ferramenta de doutrinação para fo-
mentar uma nova geração de apoiadores. Em muitas áreas, o currículo escolar 
foi reformado para refletir as prioridades ideológicas e o treinamento com 
armas. O grupo criou campos de treinamento nas áreas sob seu controle. 
Desde setembro de 2013, a Escola Al-Bouhtri, em Al-Bab (Aleppo), tem 
sido usada para o recrutamento e treinamento militar de menores de 18 anos. 
O campo da juventude sharia, próximo a Tabqa (em Al-Raqqa), treina para o 
combate mais de trezentos e cinquenta meninos entre 5 e 16 anos. As crianças 
são deliberadamente o alvo da propaganda do Estado Islâmico. Na cidade 
de Al-Raqqa, as crianças são reunidas para assistirem a vídeos que mostram 
execuções em massa de soldados do governo, dessensibilizando-as à extrema 
violência. Usando, recrutando e alistando crianças para o combate, o grupo 
está perpetrando os abusos e os crimes de guerra em escala maciça de maneira 
sitemática e organizada.

Após o sequestro de cento e cinquenta e três meninos curdos com idade en-
tre 14 e 16 anos, em 29 de maio de 2014, o grupo os manteve em uma escola 
em Manbij (Aleppo), exibiu vídeos de decapitações e ataques, e submeteu os 
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jovens a instruções diárias sobre sua ideologia durante cinco meses. Aqueles 
que discordavam eram punidos com severos espancamentos. Ao serem libe-
rados, eram informados que haviam completado seu treinamento religioso. 
Os pais desses meninos disseram que temiam que seus filhos tivessem sido 
treinados deliberadamente para introduzir a visão do Estado Islâmico em suas 
comunidades curdas.

O Estado Islâmico instrumentalizou e maltratou crianças em escala sistemá-
tica. A natureza intencional de violações de crianças é perceptível. Ao explorar 
escolas para doutrinar crianças, o grupo não cumpre sua obrigação de garantir 
a educação e a proteção de crianças contra os perigos que ocorrem na guerra. 
Treinando e usando crianças para o combate, o Estado Islâmico violou o direito 
humanitário internacional e perpetrou crimes de guerra em grande escala.

 � Violações cometidas durante os assaltos  
militares do Estado Islâmico

“A exposição de cabeças (de soldados capturados) pelo Estado Islâmico ocorreu no 
centro da cidade. Parece que eles haviam sido mortos há pouco tempo, pois os sinais  
de sangue ainda eram aparentes.”

– Entrevista em Al-Raqqah.

“O juiz idoso veio e disse: ‘Fazemos isso diante de seus olhos para que você volte e 
conte a seus filhos e seus vizinhos que isso é o que acontece ao kufar5, isto é o que eles 
eventualmente enfrentarão.’” 

– Testemunha de uma execução de um soldado curdo em Al-Haqqah.

Em meados de 2014, o Estado Islâmico cercou a base da 17.ª Divisão em 
Al-Raqqah e a base aérea em Tabqa, duas das últimas posições do exército 
sírio. Quando a 17.ª Divisão caiu em 25 de julho de 2014, o grupo armado 
cometeu violações em larga escala ao direito humanitário internacional e cri-
mes de guerra de assassinato e mutilação, tortura de soldados capturados e 

5 Indivíduo não-muçulmano ou que não crê em Deus.
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posterior decapitação de muitos cadáveres. Moradores de Al-Raqqa e Slouk 
descreveram que, nos dias seguintes aos ataques, o Estado Islâmico exibiu os 
corpos e as cabeças nas praças das cidades. Vídeos, alguns gravados pelo gru-
po, mostravam crianças olhando os cadáveres mutilados.

Em 23 de agosto de 2014, o grupo realizou seu assalto final na base aé-
rea de Tabqa. Como parecia que a base cairia, alguns soldados fugiram pelo 
deserto. Enquanto poucos conseguiram a segurança em posições do exército 
muitas milhas distantes, outros foram presos e mortos. Dois soldados captu-
rados fora da base foram levados a Slouk e executados em praça pública entre 
28 e 30 de agosto. O Estado Islâmico leu o julgamento e declarou que os sol-
dados, que eram sunitas, eram traidores e kufars antes de cortar suas gargantas. 
Outros dois soldados capturados foram executados publicamente em Tabqa 
no final de agosto de 2014. Após matar os soldados capturados perto da base, 
o Estado Islâmico mutilou seus corpos. O grupo colocou as cabeças de alguns 
soldados à exposição pública em praças e estradas em Tabqa e Al-Raqqah, 
aterrorizando a população local. Outros soldados, feridos durante o ataque à 
base e enfraquecidos pela falta de água, morreram no deserto.

Mais de duzentos homens, a maioria capturados ainda dentro da base aérea 
de Tabqa, foram forçados a ir para o deserto usando apenas suas roupas de 
baixo. Um vídeo dessa marcha forçada foi gravado e depois distribuído pelo 
Estado Islâmico. Um vídeo posterior mostrava centenas de corpos mortos na 
areia, exibindo ferimentos de tiros na cabeça.

Em meados de julho de 2014, membros do Estado Islâmico apoderaram-
-se do campo de petróleo de Shaar, a leste de Homs, e teriam matado tre-
zentas e cinquenta pessoas em locais próximos após capturar a área. Entre os 
mortos havia técnicos e outros funcionários que trabalhavam nos campos de 
petróleo, suas famílias e, inclusive, crianças. O corpo de um médico morto no 
ataque foi encontrado em 27 de julho em seu consultório com as mãos atadas 
e baleado à queima-roupa. Civis que habitavam regiões próximas, tal como 
Al-Mahfoura, também foram mortos no ataque.

As cidades de Al-Raqqa, Dayr Al-Zawr e Al-Hasakah, com comunidades tri-
bais dominantes, desafiaram o governo do Estado Islâmico. O massacre da tribo 
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Al-Sheitat em Dayr A-Zawr, em agosto de 2014, foi cometido num combate pelo 
controle dos recursos petrolíferos próximos à cidade de Mohassan. Um sobrevi-
vente descreveu ter visto “muitas cabeças penduradas nas paredes enquanto eu e 
minha família escapávamos”. Pessoas que vivam nas proximidades relataram ter 
visto sepulturas recém-cavadas. Um vídeo mostra que membros do Estado Islâ-
mico realizaram uma execução em massa de homens da tribo Al-Sheitat. Em 6 de 
novembro de 2014, o comandante do Exército Islâmico Abu Bakr Al-Baghdadi 
emitiu uma declaração garantindo aos membros da tribo Al-Sheitat permissão 
para retornar às suas casas com a condição de não se reunirem, entregarem todas 
as armas e delatarem todos os “infiéis”. Todos os “traidores” seriam mortos.

Em 2014, o Estado Islâmico cercou a região predominantemente curda de 
Kobane e cortou o suprimento de comida e eletricidade. O grupo realizou 
vários ataques, mas foi repelido pelo YPG, as forças curdas que lutam na Síria. 
Em 15 de setembro de 2014, alimentado por seus recentes sucessos na Síria e 
no Iraque, o Estado Islâmico realizou um ataque em várias frontes na região 
de Kobane com armas pesadas, artilharia, tanques e milhares de combatentes.

Entre 15 de setembro e 5 de outubro, o Estado Islâmico avançou rapidamen-
te pelo interior, em meio a pesados conflitos com o YPG. Na primeira semana 
de outubro, o grupo entrou na cidade capturando algumas de suas vizinhanças 
externas. Enquanto o Estado Islâmico movia-se em direção da Kobane, mais de 
duzentas mil pessoas se deslocaram para fugir dos ataques do grupo. Muitos 
dos entrevistados declararam que temiam execuções, estupros e sequestros que 
o Estado Islâmico sabidamente cometera contra os curdos yazidis em Sinjar, no 
Iraque, durante o ataque em setembro de 2014. Quase quatrocentas aldeias 
ficaram vazias. Alguns que não fugiram – por serem muito velhos, muito do-
entes ou que permaneceram para proteger sua propriedade – foram executados. 
Outros foram levados a Tel Abyad, em Al-Raqqah, onde foram detidos e espan-
cados. Ao serem soltos foram forçados a deixar a área. As casas na área rural de 
Kobane eram sistematicamente saqueadas pelos membros do Estado Islâmico, e 
as mercadorias e as criações transportadas para mercados em Al-Raqqah.

O Estado Islâmico executou soldados curdos capturados durante o ataque. 
Em meados de setembro de 2014, em Tel Abyad, o grupo executou uma 
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mulher curda combatente diante de um grupo de civis detidos provenientes 
de Kobane. Antes de cortar sua garganta, um membro disse à multidão “ela 
lutou contra nós durante três meses com um kufar, e agora nós a decapitare-
mos na sua frente, e depois, quando vocês forem embora, contem a seus filhos 
e vizinhos que esse é o fim e o destino do kufar.”

Em um dos maiores ataques realizados até hoje, o grupo se infiltrou em 
Kobane em junho de 2015 e matou mais de duzentos e cinquenta civis em 
quarenta e oito horas. Nessa mesma data, o Estado Islâmico executou homens 
no anfiteatro romano em Palmira acusados de lutar ou colaborar com as for-
ças do governo ou grupos armados rivais.

Ao efetuar assassinatos em massa de soldados capturados e civis após as-
saltos militares, o Estado Islâmico cometeu violações ao direito humanitário 
internacional e crime de assassinato em larga escala.

 � Responsabilidade criminal
As testemunhas ouvidas revelaram que o Estado Islâmico procura subjugar 

os civis ao seu controle e dominar cada aspecto de suas vidas através do terror, 
doutrinamento e suprimento de serviços àqueles que o obedecem. O grupo 
procurou fortalecer seus militantes extremistas pelo doutrinamento de crian-
ças e proibindo a liberdade de expressão. A sobrevivência, a coersão, o medo e 
a punição são usados para inibir qualquer dissidente. A discriminação baseada 
no gênero é usada para implementar normas sociais rígidas.

Ao descumprir o Artigo 3.º Comum das Convenções de Genebra e as leis 
internacionais consuetudinárias, o Estado Islâmico violou suas obrigações 
com os civis e pessoas hors de combat, o que equivale a crimes de guerra. Em 
regiões onde instituiu controle efetivo, o grupo sistematicamente proibiu di-
reitos humanos e liberdades básicos, e, no contexto de seus ataques contra a 
população civil, praticou crimes contra a humanidade.

Desde seu estabelecimento, o Estado Islâmico agiu com um propósito co-
mum. O nível da organização, o caráter de suas fileiras e de seus membros e 
a visão a longo prazo revelam um grupo coeso e coordenado. As operações 
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militares realizadas pelo Estado Islâmico foram motivadas pelo desejo do 
grupo de apoderar-se dos recursos naturais do nordeste da Síria e de dominar 
a população civil das áreas sob seu controle.

O Estado Islâmico funciona sob um comando firme e possui uma estrutura 
hierárquica com orientação política. O grupo demonstrou sua capacidade de 
impor uma política a seus membros e garantir a implementação coordenada de 
decisões tomadas por sua liderança. Com a capacidade e os meios para atacar 
a população em larga escala, o Estado Islâmico praticou massacres contra civis, 
incluindo segmentos da população referentes a gênero, religião e etnia. Segundo 
evidências coletadas, existem indicações razoáveis para se acreditar que o Estado 
Islâmico realizou os ataques de acordo com uma política organizacional.

O Estado Islâmico cometeu assassinato e outros atos desumanos, escravização, 
estupro e violência sexual, desalojamento e desaparecimento forçados e tortura. 
Esses atos foram cometidos como parte de um amplo ataque sistemático contra a 
população civil em Aleppo, Al-Raqqah, Al-Hasakah e Dayr Al-Zawr. Esses ata-
ques começaram em abril de 2013 e continuam até hoje, e se manifestam através 
de campanhas coordenadas para espalhar o terror entre a população civil. O terror 
imposto à população civil é claramente comprovado por testemunhas e vítimas. 
O abuso e os crimes cometidos levam à submissão intencional da população civil. 
Esse terror foi inflingido pela imposição sistemática de restrições a direitos hu-
manos e liberdades básicas e pelas violações às leis humanitárias internacionais e 
crimes de guerra, inclusive julgamentos e execuções sem processo adequado, assas-
sinato, mutilação, estupro, violência sexual, gravidez forçada, tortura, tratamento 
cruel, recrutamento de crianças e ultraje à dignidade da pessoa.

Os abusos, as violações e os crimes cometidos pelo Estado Islâmico contra 
os sírios foram deliberados e calculados. Os comandantes do Estado Islâmi-
co endossaram e feriram diretamente a população civil sob seu controle. Os 
comandantes do Estado Islâmico agiram propositalmente, perpretando essses 
crimes de guerra e contra a humanidade com a intenção clara de atacar pes-
soas concientes de sua condição de civis ou hors de combat. Seus membros são 
individualmente e criminalmente responsáveis por esses crimes.
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H o m e n ag e m  ao s  9 0  A n o s 
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Epígrafes do livro 
Quase Cony

Cícero Sandroni

“É sabido o papel de Carlos Heitor Cony nos dias atormentados 
que o País viveu. Muitos e variados riscos foram enfrentados para 
que lhe fosse possível comportar-se como homem e como escritor. 
Cony honrou os dois títulos. E o que nos importa é que esse cro-
nista admirável tenha sido, como foi, de forma extraordinária, um 
momento da consciência humana.” 

Nelson Werneck Sodré 

“Cony é o representante principal do neorealismo brasileiro. Come-
çou como romancista dos costumes cariocas, naturalista mas ins-
pirado pela angústia de nausée todas modernas; evoluiu, através de 
romances psicológicos, para o romance político.” 

Otto Maria Carpeaux
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 � Aviso aos navegantes

O título desta nota é o mesmo de uma seção da “Hora do Brasil”, o pro-
grama radiofônico de propaganda instituído pelo Estado Novo, que todas 
as rádios brasileiras transmitiam, e a família Cony ouvia (ou não ouvia) em 
um dos rádios Baltic, que seu Ernesto Cony Filho, o pai do escritor, vendeu 
numa época de vacas magras. Em certas noites, sem nada para informar aos 
navegantes, o aviso era o seguinte: “não há aviso aos navegantes”. E a tal pon-
to a expressão tornou-se popular que serviu de título para uma chanchada da 
Atlântida, com Oscarito, que Carlos Heitor Cony certamente assistiu no seu 
lançamento. 

Todo este nariz de cera (a “introdução” à reportagem, muito usada pelos 
jornalistas antigamente) para dizer que este texto sobre Carlos Heitor Cony 
não é a sua biografia. O título da coleção, Perfis do Rio, pode garantir que neste 
livro se encontre o perfil do autor de Quase Memória/Quase Romance, mas lamen-
to informar que perfil também não é. Então o que é? É quase Cony. 

O título foi sugerido por um grande amigo do escritor, o Acadêmico 
Arnaldo Niskier, quando conversei com ele sobre este projeto, então em 
andamento. “Tenho uma sugestão”, disse Arnaldo, e no instante em que 
pronunciou aquelas duas palavras eu, que pensara em “o antropófago sem  
afago” ou “memórias de um anarquista quase inofensivo”, me rendi: 
Quase Cony era perfeito, uma vez que eu não pretendia esgotar o assunto 
Cony, longe disso. E a palavra “quase” estava definitivamente ligada à 
sua vida e obra, desde quando quase se tornou sacerdote, até escrever o  
romance Quase memória/Quase romance. Título, é claro, que inspirou a suges-
tão do Arnaldo, a qual, desde logo, agradeço penhorado. O leitor tem nas 
mãos, portanto, um quase perfil. 

Um quase perfil a sugerir quase uma viagem literária (daí o aviso aos 
navegantes, perceberam a sutileza?), aventura exploratória por terra, mar e 
ar nas páginas da vida e da obra do escritor, na qual meu papel será quase 
o de um guia turístico, apontando os trechos que considero pessoalmente 
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mais interessantes da sua paisagem literária e a possível relação do pano-
rama visto da ponte com a sua vida. A viagem percorrerá romances, con-
tos, livros de crônicas e biografias que ele escreveu. Também visitaremos 
as entrevistas que concedeu a jornais e revistas, os artigos escritos sobre 
ele e seus livros, por críticos brasileiros e escritores contemporâneos, e last, 
but not least, seus artigos publicados em jornais e revistas em que colaborou 
e colabora, especialmente a crônica publicada na Folha de S. Paulo, reprodu-
zida no Jornal do Commercio do Rio de Janeiro. E, por fim, para confirmar 
datas e feitos, um vol d’oiseau pelos verbetes sobre ele das mais variadas 
enciclopédias e dicionários biobliográficos. Poderia ser uma viagem em 
torno do quarto literário de Cony, a exemplo do que fez Xavier de Mais-
tre, com a sua Voyage autour de ma chambre – mas também pode ser utilizado 
na forma de um manual de sobrevivência na “selva” Cony. Um Cony para 
principiantes, enfim. 

Quer dizer, perguntará o leitor, quase decepcionado, que não encontrarei 
novidades sobre o Cony neste livro? Novidades, caro leitor? Que novidades, 
qual nada! Se o prezado leitor se der ao trabalho de dar uma olhada no Ecle-
siastes, de que Cony gosta tanto, lá encontrará, de forma literal, a seguinte 
informação: “que não há, pois, nada de novo debaixo do Sol”. E quem seria 
eu para descobrir o novo sobre Cony debaixo do Sol? 

A proposta aqui é mais modesta. Procurarei apresentar o escritor sob 
um olhar que não é o do crítico ou do biógrafo, mas de alguém que 
acompanha a sua trajetória há anos e talvez esteja em condições de ressal-
tar momentos fugazes (ou fundamentais) de sua vida e obra, que, espero, 
servirão ao leitor, para compreendê-lo melhor. Este último trecho pode 
parece ambíguo: compreender quem? O escritor ou o leitor? Tous les deux, 
tous les deux, como dizia aquela personagem de Thomas Mann em A Mon-
tanha Mágica. Quem compreende melhor um texto literário de qualidade, 
certamente vai se compreender melhor, também. Enfim, peço desculpas 
aos que compraram este livro e esperavam trabalho mais alentado; ofe-
reço-Ihes apenas os biscoitos finos do Cony assados no meu forno, que 
nada tem com o do fogão da dona Jandira, como se verá no momento 
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adequado. Escrever a sua (dele) biografia é tarefa reservada para alguém 
com mais talento, mais tempo e mais espaço. 

Assim entendidos, a eventual qualidade do trabalho que o leitor tem nas 
mãos deve-se, portanto, aos textos de Cony dos quais me apropriei sem qual-
quer escrúpulo, das entrevistas por ele concedidas e dos artigos de seus co-
mentadores e críticos, entre os quais Alceu Amoroso Lima, Antônio Callado, 
Frei Betto, Fausto Cunha, Antônio Houaiss, Afrânio Coutinho, Otto Maria 
Carpeaux, Antônio Holfeldt, Ruy Castro, Zuenir Ventura, Luis Alberto Gó-
mez de Souza, Márcio Moreira Alves, Mário da Silva Brito, Enio Silveira e 
Paulo Francis, e de inúmeros entrevistadores entre os quais José Castello, 
Lúcia Rito e a equipe dos Cadernos de Literatura, do Instituto Moreira Salles. 
E por ter me aproveitado tanto de suas lembranças escritas em jornais 
e livros, quanto da parte da memória embutida na sua ficção, e das res-
postas dadas aos que o entrevistaram, este livro, além de ser sobre ele, é 
muito mais dele do que meu, a começar pelo título, que por sinal é do 
Arnaldo Niskier. Se o leitor encontrar algum mérito nas suas páginas 
pode creditá-lo exclusivamente a Carlos Heitor Cony. As falhas, lacunas, 
erros e defeitos, o tédio que sentirá diante de alguns trechos – e também 
as brincadeiras, algumas, reconheço agora, de mau gosto, ficam por mi-
nha conta. 
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H o m e n ag e m  ao s  9 0  A n o s 
d e  C a r l o s  H e i t o r  C o n y

Ocupante da 
Cadeira 18 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Os 90 anos de Cony

Ar naldo Nisk ier

Com uma alegria generalizada, a Academia Brasileira de Letras 
comemorou os 90 anos de Carlos Heitor Cony, festejado 

romancista, um dos mais competentes nascidos no Rio de Janeiro. 
Não é incomum comparar a obra de Cony com outros escritores 
cariocas ilustres, como Machado de Assis, Lima Barreto e Marques 
Rebelo.

 Tivemos o privilégio de com ele conviver por mais de 20 anos, 
na Empresa Bloch. Seja no ramo das revistas, seja no campo da te-
levisão, Cony deu notável contribuição à organização de Adolpho 
Bloch, que tinha por ele verdadeira adoração. Fomos testemunhas 
dos conselhos de Cony para que a teledramaturgia da Manchete 
fosse enriquecida por obras como Dona Beja, Pantanal e Kananga 
do Japão, para só ficar nesses exemplos, de grande sucesso.

Enquanto isso, a obra literária de Cony, que começou com o 
romance O ventre, ia sendo robustecida com outros romances e os 
livros sobre a morte de Getúlio, A travessia, JK e o antológico Quase 
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memória, em que ele lembra, de forma comovente, as relações vividas com o 
pai, também jornalista, que trabalhava na redação do Jornal do Brasil. Foi talvez 
o grande responsável pelo gosto do filho por temas ligados à comunicação, a 
que se dedicou, depois dos anos iniciais de uma frustrada carreira de religioso, 
no Seminário São José.

Cony tornou-se agnóstico, mas revela uma pouco explicada adoração por 
Santo Antônio. Será uma volta à religião?

Aliás, a esse propósito, devemos contar um episódio de que fomos tes-
temunhas. Numa viagem à Itália, no ano 2000, fomos visitar no Vaticano a 
estimada figura de D. Lucas Moreira Neves. Ele nos levou a conhecer a inti-
midade da Santa Sé, inclusive as obras de reforma da Capela Sistina. Foi um 
passeio inesquecível, pois D. Lucas abria todas as portas, com a sua autorida-
de no Vaticano. O Papa João Paulo II comemorava, no Auditório Paulo VI, 
o Ano Internacional do Esporte. Quando a cerimônia terminou, eu e minha 
mulher fomos levados por D. Lucas à presença do Papa, que nos acolheu com 
muita simpatia. Aliás, ele foi o primeiro Papa a entrar numa Sinagoga.

Quando tentamos nos despedir de D. Lucas, que se encontrava um pouco 
adoentado, este perguntou para onde estávamos indo. Dissemos que íamos 
ao encontro, em Roma, do amigo Carlos Heitor Cony, que estava na capital 
italiana. D. Lucas se ofereceu para vir conosco, com a frase que guardamos: 
“Também gosto muito do Cony e sou fã da sua obra.” Fomos a um simpático 
restaurante, onde D. Lucas traçou com grande galhardia um ossobuco de tirar o 
chapéu. Quando o almoço terminou, o Cardeal mineiro pediu-nos para deixá-
-los a sós, por instantes, pois tinha um assunto particular para tratar com o 
Cony. Falaram uns 20 minutos e depois nos despedimos.

Cony sugeriu que voltássemos a pé para o hotel, a fim de saborear a pai-
sagem romana. Isto posto, colocamo-nos em movimento. Nada lhe foi per-
guntado, mas ele não resistiu a contar ao seu amigo o motivo do pedido de 
D. Lucas. E veio o esclarecimento: “Ele quer a minha volta à Igreja. Prometi 
estudar o assunto.” Está estudando até hoje.

As suas seis prisões representam uma história bastante conhecida. Nunca 
apanhou da polícia, mas teve a sua liberdade cerceada. Tudo em consequência 



Os 90 anos  de  Cony 

53

dos inúmeros artigos escritos no saudoso Correio da Manhã, sempre contra os 
desmandos da chamada Revolução de 31 de março.

“As gigantescas lanternas coloridas escreviam, nos céus da cidade, uma his-
tória de luz e liberdade.” É o Cony de corpo inteiro, apresentado no seu Quase 
memória. Depois, no Eu, aos pedaços, refere-se com muito sabor ao seu precioso 
aprendizado de latim. Vez por outra, hoje em dia, coloca um pensamento 
latino nas suas bem sucedidas crônicas do jornal Folha de São Paulo, onde dá 
para perceber algumas das suas históricas aversões, como é o caso do ovo de 
Colombo.

Desejamos felicidades ao querido Carlos Heitor Cony, por ocasião dos 
seus primeiros 90 anos. Que ele chegue, com a mesma lucidez, aos 120 anos. 



Rio de Janeiro, RJ
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E n s a i o

Cervantes e a 
invenção do mundo

Eduardo Portella Ocupante da 
Cadeira 27 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Em um lugar da Mancha nasceu, viveu e deu corpo e alma à 
vida, um engenhoso fidalgo, cujo nome quero lembrar agora.

Volto hoje a Miguel de Cervantes, e o faço com a alegria de 
quem sabe que voltar, ou voltar-se, para o Cavaleiro da Triste Figu-
ra, é seguir adiante.

Sempre que retorno a ele, recorro a interlocuções altamente ilumi-
nadoras, como as de Ortega y Gasset, Americo Castro, Luis Rosales, 
e o nosso San Tiago Dantas.

O primeiro é o pensador da razão vital, que tem tudo a ver com 
o Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de quem se ocupou pio-
neiramente nas Meditaciones del Quijote (1914), afirmando: “Uma das 
nossas experiências essenciais, certamente a maior, é Cervantes.”

O segundo é um espanhol brasileiro, nascido aqui em Cantagalo, 
a mesma cidade de Euclides da Cunha, e que dedicou a Cervantes 

Palavras proferidas na abertura da Jornada Literária Miguel de Cervantes, realizada em 9 de 
setembro de 2015 na ABL, no âmbito do Convênio ABL/Centro de Estudios Brasileños-
-Universidad de Salamanca.
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pelo menos duas obras referenciais: El pensamiento de Cervantes (1925) e Hacia 
Cervantes (1958). Seu nome é Americo Castro. 

O terceiro, o poeta e ensaísta Luis Rosales, foi um dos interlocutores pre-
feridos, nos meus tão remotos quanto inesquecíveis anos de estudante em 
Madri. Ele gostava de chamar a atenção para a eticidade, para a compostura 
ética que atravessa toda a obra do narrador maior. Mesmo cultivando o riso, 
Cervantes não se deixava subjugar pela imprevidência do humor.

O quarto, dessa minha pequena lista de eleitos, é ninguém mais ninguém 
menos do que San Tiago Dantas. Ele publicou, pelas Edições Tempo Brasilei-
ro, nos dias sombrios de 1964, o luminoso estudo D. Quixote, um apólogo da alma 
ocidental. Não deixou de ser, naquela hora, uma quixotada no melhor sentido 
da palavra. Embora acentuando a sua opção pelo entendimento simbólico, ele 
adverte: “Não vou me ocupar dessa obra como fato literário, mas do sentido 
que ela adquiriu ao se projetar na consciência do mundo ocidental. Como 
apólogo, o Quixote torna inteligíveis certos recessos dessa consciência; dele 
advém consideráveis advertências e exemplos; não exagero em dizer, segundo 
penso, que a fábula quixotesca vem sendo um dos múltiplos moldes em que  
o espírito moderno tem plasmado sua concepção difusa da existência.” E 
acrescenta San Tiago Dantas: “Não hesito em dizer que, sem o Quixote, o 
espírito ocidental, especialmente ibérico e iberamericano, teria tido outros 
caminhos”. San Tiago Dantas deslinda, com precisão, o que venho chamando 
a sabedoria da fábula.

Classificar Cervantes como apenas realista, mesmo com todas as honras da 
casa, é pouco. É desqualificar o inqualificável.

O engenhoso fidalgo D. Quixote de La Mancha, valho-me agora da excelente 
tradução de Carlos Nougué e José Luís Sanchez, é a primeira grande manifes-
tação da mímese moderna, a invenção do real, o conluio insólito e conflitivo 
de sonho e realidade, razão e desrazão, verdade e farsa, donos do poder e plebe 
ignara.

Inscrito na crise do Renascimento, Miguel de Cervantes se divide e se reúne 
entre o Maneirismo e o Barroco. Com um, ele atravessa as curvas; com o ou-
tro, ele percorre as avenidas.
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As aventuras tragicômicas de Alonso Quijano e seu fiel escudeiro consti-
tuem uma virada cultural em tempos não transparentes, quando os gigantes, 
os moinhos de vento, foram movidos pelos caprichos da realidade. Também 
há formas de amor, a uma só vez cortês e impulsivo. Quem tiver alguma dú-
vida, pergunte a Dulcinea, ou observe o largo crédito aberto à subjetividade. 

A realidade multifacetada, plural, o sonho, a vigília impõem veto ao senti-
do único, desvenda o segredo instigante das contradições, denega as leituras 
redutoras e chega a questionar a prepotência metafísica. A pluralidade dos 
sentidos fortalece a dinâmica interna dos personagens, dá nova vida aos di-
álogos, ampliando o horizonte da alteridade. O infindável diálogo entre D. 
Quixote e Sancho, às vezes ríspido, às vezes terno, geram interfaces produti-
vas, divergências complementares, intercâmbios simbólicos inusitados. Não 
consigo imaginar D. Quixote sem Sancho, nem Sancho sem D. Quixote. Eles 
constituem uma mesma unidade diversa. A solidão do mesmo é reprograma-
da, verticalmente, pela parceria do outro. Como impugnar a Cavalaria sem 
reconhecê-la, sem trazê-la para o centro do palco da comédia humana? Cer-
vantes sabe, como ninguém, tirar partido dessas oposições perturbadoras.

É o realismo do para além, do “más allá”. É aí que se encontra o herói 
deseroicizado, e cada vez mais vivo. Com ele percorremos, com altivez, porém 
sem dogmatismo, sem tropeçar nas ciladas da ideologização, as perigosas cur-
vas da heroicidade encenada no palco trapaceiro do teatro hegemônico.

Se nós dissermos que Miguel de Cervantes inventou o mundo, alguém cer-
tamente objetaria, argumentando: mas ele não era um navegador nem um 
astronauta − era apenas um narrador. Esquecem-se talvez que todo narrador 
que se preza nunca é um apenas. É aquele que arranca do fundo do coração 
humano sentenças duvidosas, promessas esperançosas, o ainda não, a utopia 
concreta. Porque o coração do homem jamais repousa nas certezas; ele se 
inquieta, dilacera-se à procura do incansável repouso. Nem por isso deixa de 
protestar e tampouco de abandonar a sua integridade a uma só vez congênita, 
circunstanciada e inegociável.

Se Don Miguel não inventou o mundo, podemos assegurar que alargou, 
substancialmente, o seu horizonte possível.



São Paulo, SP



59

E n s a i o

Dom Quixote e os 
problemas da leitura

Fer re ira  Gullar

Embora tenha eu traduzido o Dom Quixote, não sou um espe-
cialista em Cervantes e nem mesmo nesta sua obra-prima. 

Como todo mundo, li Dom Quixote quando menino, aquele Dom 
Quixote mínimo para crianças, mas ainda assim engraçado e en-
cantador.

Mais tarde, já adulto, decidi ler o Dom Quixote integral e, por 
coincidência, o fiz em grande parte na prisão. Havia começado a 
lê-lo quando a ditadura militar decidiu me meter no xadrez da Vila 
Militar. Levei o livro comigo e aproveitei os dois meses de reclusão 
para lê-lo. E enquanto lia, me lembrava do próprio Cervantes, que 
vez por outra era metido no cárcere, sendo que numa dessas vezes 
começou a escrever as aventuras do desvairado leitor de romances 
de cavalaria.

Traduzir Dom Quixote não foi iniciativa minha, mas de Renato 
Guimarães, proprietário da Editora Revan, que a editou. Não se tra-
ta de uma tradução integral e, sim, de uma adaptação que resultou 

Ocupante da 
Cadeira 37 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 
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num livro de apenas 220 páginas, muito menor, portanto, que o texto original 
que, em algumas edições, atinge cerca de 800 páginas.

Minha adaptação visava o público adolescente, mas acredito que, não apenas 
os adolescentes a terão lido mas também os adultos, que já tinham seu exemplar 
do Dom Quixote integral, na estante, mas nunca o leram de fato, também a leram. 
É que, mesmo na Espanha, as edições mais recentes abreviaram alguns capítulos 
do livro, que não foi escrito para o leitor de hoje e, sim, para um leitor do século 
XVII, que tinha tempo de sobra para entregar-se à leitura farta em considera-
ções e diálogos generosos. O leitor moderno não dispõe de tanto tempo nem de 
tanta paciência, já que vive num mundo mais urgente e veloz.

Abreviei muitas dessas considerações e desses diálogos mas sempre com 
a preocupação de preservar-lhe o sentido e a graça. No entanto, os maiores 
cortes que fiz foram outros: capítulos inteiros que excluí porque não fazem 
fala à obra de Cervantes mas, pelo contrário, foi um recurso de que se valeu 
para atender o tipo de leitor. Explico-me: as novelas populares daquela época 
eram sempre histórias românticas de amor nem sempre feliz. Como o seu  
D. Quixote de la Mancha, de romântico não tinha nada, Cervantes decidiu inserir 
entre episódios, que efetivamente contavam as aventuras de Quixote e Sancho, 
outros que nada tinham a ver com elas, cujo propósito era conquistar o leitor 
convencional, que adorava os dramas amorosos. Esses episódios, os excluí de 
minha adaptação, tornando assim a leitura mais econômica e mais fiel ao es-
pírito da obra. Soube depois que em algumas edições espanholas do Quixote, 
a mesma exclusão foi feita. Mas isso ocorre apenas na primeira parte do livro, 
que se tornou um êxito de venda. Na segunda parte, publicada muito depois 
da primeira, Cervantes, já mais seguro, não utiliza as histórias românticas para 
conquistar leitores. 

O uso desse recurso tem um significado que nos ajuda a entender o que 
pretendia Cervantes ao escrever Dom Quixote. Indica que para ele conquistar 
um maior número de leitores era tão importante a ponto de inserir na obra 
histórias que nada tinham a ver com o sentido do livro. Por outro lado, como 
a publicação da primeira parte conquistou um número de leitores acima de 
sua expectativa, já não mais utilizou o descabido recurso. 
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Fatos como esse são indicativos da personalidade do 
autor e de sua relação com a própria obra. Deve-se levar 
em conta, também, que aquela era a visão predominante 
na obra literária e, particularmente, no tipo de literatura 
voltada para o leitor em geral, tanto o leitor culto como o 
comum. Não devemos esquecer que o próprio Cervantes 
afirmou, referindo-se a seu Dom Quixote, que o escreveu 
“para divertir e fazer rir às pessoas”.

É razoável admitir que o que tem de original e criativo 
na obra literária decorre da personalidade do autor. O Dom 
Quixote, de Cervantes, não deixa dúvida quanto a isso, tan-
to mais se se atenta para a novidade que significou sua publicação na Espanha 
em 1605. Não pretendo afirmar ter sido propósito de Cervantes realizar uma 
obra totalmente inovadora. Creio que essa originalidade decorre do modo de 
ver e entender o mundo em que vivia o autor, que não era uma figura comum. 
Longe disso.

Não se conhece o lugar nem a data exata em que nasceu Miguel Cervantes, 
mas a descoberta de um atestado de batismo, em Alcalá de Henares, data de 
9 de outubro de 1547, pode indicar ter ele nascido nessa cidade em 29 de 
setembro, dia de São Miguel, de quem ganhou o nome. Seu pai era cirurgião 
barbeiro e não passou disso. A família morou em diferentes cidades, como 
Valladolid, Córdoba, Sevilha e Madri.

Aos 22 anos, Cervantes mudou-se para a Itália, em 1569, onde ingressou 
no Exército e, em 1571, participou da batalha de Lepanto, conforme o escri-
to da época que diz o seguinte: “Lutou como valente soldado contra os turcos 
na batalha naval de Lepanto, saindo ferido por tiros de arcabuz, um no peito, 
outro na mão, ficando estropiado para o resto da vida. Era por isso chamado 
de “o manco de Lepanto”.

Em 1575, quando viajava com destino à península numa galera, em com-
panhia do irmão, foi aprisionado por corsários que exigiram, para libertá-lo, 
um resgate de 500 ducados de ouro, valor de que sua família não dispu-
nha. Ficou preso por cinco anos e só foi libertado graças à ajuda de padres 
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trinitários que conseguiram a importância necessária para pagar o resgate. Ele 
havia tentado fugir várias vezes inutilmente e por isso ia ser transferido para 
uma prisão mais rigorosa. Foi salvo pelo gongo.

Mas outras prisões viriam: em 1592, em Castro de Rio (Córdoba), por 
ter vendido trigo sem autorização. Em 1575, por ter quebrado um banco 
em Sevilha e em 1605, por ter um cavalheiro navarro morrido na porta de 
sua casa. Neste caso foi vítima de arbitrariedade de um juiz. Convenhamos 
que essa não é uma biografia comum aos escritores, mesmo na época que 
ele viveu.

Assim como não se sabe ao certo quando e onde nasceu Cervantes, tam-
pouco se sabe quando e onde nasceu a sua obra-prima El Ingenioso hidalgo Don 
Quijote de La Mancha. Ele afirma no prólogo da Primeira Parte da obra que a 
concebeu na prisão, o que pode ter sido em 1592, quando estava preso no cár-
cere de Castro del Rio, ou 1597, na prisão de Sevilha. A hipótese mais viável 
é que tenha sido em 1592, data quando já existia uma parte já escrita da obra.

Quanto à Segunda Parte, ao que tudo indica, sua redação não começou 
logo após a publicação da Primeira Parte, mas, possivelmente, entre sete ou 
dez anos depois. Nesse período, ele escreveu e revisou outras obras. No prólo-
go das Novelas Exemplares, editadas em 1613, anuncia que publicaria a Segunda 
Parte de Dom Quixote em breve.

As trapalhadas que povoam os capítulos de Dom Quixote não se limitam à 
realidade ficcional criada por Cervantes. Na verdade, elas estão na própria rea-
lização do livro, tanto no trabalho gráfico quanto no próprio texto redigido 
pelo autor.

Na primeira edição da Primeira Parte redigida do Dom Quixote, observam 
os estudiosos uma série de erros praticados pelo próprio autor, como epígra-
fes incorretas, mudanças repentinas de cenário, passagens que se repetem ou 
se anulam e acontecimentos que ocorrem e aos quais não há referências, o que 
parece indicar ter ele reconsiderado, a certa altura, a estruturação da novela 
sem ajustar os acréscimos com que já havia escrito.

A incongruência mais apontada pelos estudiosos é a do roubo do asno de 
Sancho Pança. Na edição de 1604, fala-se do sumiço do asno sem dizer como 
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ocorreu. Em seguida, ele aparece sem que o narrador informe como o acha-
ram. Na 2.ª edição, em 1605, Cervantes tenta consertar o erro introduzindo 
um texto que explica seu desaparecimento, mas o faz em um lugar inapropria-
do, de modo que o sumiço ocorre antes que Sancho tome conhecimento dele, 
uma vez que, na narrativa, os dois ainda estão juntos.

O texto dessa primeira edição enfrenta, além do mais, outros problemas, 
como a má qualidade da composição gráfica e da impressão. Esses erros, 
acrescidos de outros, se repetem nas edições seguintes.

A 1.ª edição, de 1605, que só circula no ano seguinte, foi feita na ofici-
na de Francisco Robles. Era uma edição pobre, com muitos erros também 
do próprio Cervantes. As edições de 1605, feitas em Lisboa, são desali-
nhadas e reproduzem os erros da edição anterior, acrescidos de outros. A 
edição corrigida e aumentada de 1605 introduz variações relevantes que 
tentam corrigir erros anteriores – como o desaparecimento do asno de 
Sancho Pança. 

Acredita-se que Cervantes não deve ter lido a novela, linha por linha, uma 
vez que os erros continuam, bem como algumas incongruências. Em 1608, 
publica-se, em Valência, outra edição em que tipógrafos completam muitas 
páginas que ficaram curtas, com palavras e frases alheias ao original. Nesta 
edição, baseia-se a maioria das edições lançadas até o século XIX, reprodu-
zindo os mesmos erros. Isso ocorreu, muito embora, em 1608, Robles tenha 
preparado a 3.ª edição do Quixote, que elimina algumas incongruências e er-
ros anteriores. Não obstante, muitas dessas correções foram ignoradas nas 
edições posteriores. A melhor das edições desse período é a publicada em 
Bruxelas, em 1607, corrigindo as epígrafes erradas dos capítulos XXXV e 
XXVI, e as referências indevidas ao asno desaparecido. Mas inclui emendas e 
substituições alheias ao original.

A primeira edição de Dom Quixote realizada de maneira meticulosa foi a 
de Rodolfo Sehevill e Rodolfo Bonilla em 1927 e 1941. Nela se procede 
um trabalho cuidadoso de transcrição e registro de variantes. Recentemente 
foi publicada uma edição do Instituto Cervantes em que se decidiu fazer 
o melhor texto possível do Dom Quixote de La Mancha. Essas informações 
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constam da edição cultural do Quixote, dirigida por Andrés Amorós e re-
alizada pelas Edições SM, da Espanha. Não indico o ano da edição desse 
livro porque, como é usual atualmente, não há nele a data de sua publica-
ção. Mas não importa; de qualquer modo, as carências, que caracterizaram 
a vasta maioria das edições de D. Quixote, parecem indicar, pelo menos no 
início, uma visão da obra literária bem distinta da que se formaria mais 
tarde, caracterizada pela valorização do trabalho literário em si mesmo, e 
da qualidade da reprodução gráfica do texto. Seria inconcebível, nos dias de 
hoje, que os gráficos, encarregados da composição e impressão de um livro 
– especialmente de uma obra literária – acrescentassem frases e parágrafos 
ao texto original com o simples propósito de compor melhor a página a ser 
impressa. Tampouco se consideraria normal um escritor de alto nível fazer 
em seu livro citações equivocadas e usar epígrafes erradas. Certamente tal 
desleixo não comprometia o valor literário da obra, mas também indica 
pouca preocupação em torná-la uma obra-prima irretocável. Arrisco-me a 
supor que, particularmente no caso de uma literatura destinada a um públi-
co amplo, esse tipo de rigor não era prioritário. Ainda será preciso levar em 
conta o caráter farsesco e jocoso da obra a que nos referimos aqui.

Pois bem, como se não bastassem as tantas complicações aqui menciona-
das, que envolveram o nascimento, a publicação e as reedições da famosa obra 
de Miguel de Cervantes, ainda surgiu um tal de Alonso Fernandez Avellaneda 
que decidiu dar continuação à Primeira Parte de Dom Quixote. Isso aconteceu 
em setembro de 1614, ou seja, nove anos depois da primeira edição do livro 
de Cervantes, que, naturalmente, ficou ao mesmo tempo surpreso e indigna-
do. É possível, por outro lado, que o plagiário tenha acreditado que Cervan-
tes não pretendesse dar continuidade às aventuras de seus personagens, Dom 
Quixote e Sancho Pança. A verdade é que a publicação do livro de Avellaneda 
deve ter levado Cervantes a terminar logo e publicar a prometida Segunda 
Parte do Engenhoso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, pois um ano depois a Se-
gunda Parte era editada. O falso Dom Quixote teria sido publicado na cidade 
de Tarragona, pela editora de um livreiro chamado Felipe Robert, e se tornou 
conhecido como Quixote de Avellaneda, com o título de Segundo Tomo do Engenhoso 
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Fidalgo Dom Quixote de La Mancha, que continua a terceira saída do cavaleiro da 
triste figura e a 5.ª parte de suas aventuras.

 Sucede que nenhum desses dados parece verdadeiro, pois nunca existiu a 
tal gráfica nem nenhum editor chamado Felipe Robert, nem sequer Avellane-
da, possivelmente o pseudônimo de alguém que não quis nunca se identificar. 
Talvez a única coisa certa é que o livro foi editado em Barcelona. É certo que 
sua publicação levou Cervantes a terminar a Segunda Parte do Dom Quixote, 
editada cinco meses antes de sua morte.

 Para a crítica não se sabe ao certo por que se escreveu o Quixote de 
Avellaneda, mas, ao que tudo indica, quem o escreveu admirava o Dom 
Quixote, como o demonstra o entusiasmo com que o continuou, mas tam-
bém está claro o ódio que sentia por Cervantes. Ele o insulta no prólogo 
de sua versão, chama-o de velho e invejoso, revoltado por ter Cervantes 
ofendido-o na Primeira Parte do Quixote. Por outro lado, parece evidente 
que Avellaneda quis aproveitar-se da fama e do êxito que os personagens 
de Cervantes haviam conquistado. Na versão que escreveu, após uma série 
de aventuras grotescas, em Alcalá e Madri, Sancho termina empregado na 
casa de um marquês em Madri e Dom Quixote é internado numa casa de 
loucos.

 Mas o mistério de quem era Avellaneda não foi decifrado. Os críticos 
levantam várias hipóteses. Para uns, seria Alonso Lamberto ou Frei Luis de 
Aliaga; para outros, até Quevedo ou Lope de Vega. Ao que tudo indica, po-
rém, o verdadeiro Avellaneda seria Jeronimo Pasamonte, um soldado aragonês 
a quem Cervantes havia satirizado na figura de Ginés de Pasamonte, na Pri-
meira Parte. Acredita-se que, por vingança, Cervantes nunca revelou a identi-
dade de Avellaneda.

 Mas de onde veio para Cervantes a ideia de escrever um livro que seria 
uma sátira bem humorada dos romances de cavalaria? Várias hipóteses fo-
ram sugeridas. Para o crítico Menéndez Pidal, Cervantes teria se inspirado 
em uma peça teatral, chamada “Entremés de lós romances” cujo protago-
nista enlouquece por ler romances de cavalaria e se empenha em imitar seus 
heróis.
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 Outra hipótese seria o personagem de uma novela do italiano Sachelti que, 
apesar de seus 70 anos, montado num rocín, vai de Florença a um povoado 
vizinho para espanto geral.

Para outros críticos, Cervantes se inspirou mesmo nos romances de cavala-
ria, em que viu a idealização exagerada dos feitos dos heróis da cavalaria. Pos-
sivelmente, seu propósito não era simplesmente ridicularizar as bravatas dos 
heroicos cavaleiros, mas usá-las para satirizar os falsos valores do heroísmo 
irreal cultuado em sua época.

 Ao longo dos séculos, as interpretações de Dom Quixote são muitas e va-
riadas que mudavam com os períodos históricos. Por isso mesmo, são conhe-
cidas diferentes interpretações que tanto partem das características literárias 
da obra, como de pontos de vista sociológico, histórico e filosófico, partindo 
da visão marxista ou psicanalista. Porque um livro escrito com o propósito de 
entreter e fazer rir o público tenha despertado tanto interesse dos estudiosos 
e o desejo de tirar dele conclusões aplicáveis a diferentes situações da vida é 
um fato particularmente excepcional.

 Por exemplo, durante a época neoclássica Dom Quixote era parte de uma visão 
artística considerada coerente e exemplo da concepção neoclássica. Cabia tam-
bém a interpretação, segundo a qual o livro tratava da distinção entre a ilusão 
e a realidade. Dentro dessa compreensão, Dom Quixote seria uma obra realista.

 Já para os românticos, como Schelling, a obra de Cervantes representa a 
luta entre o real e o ideal ao espírito – realizando assim uma síntese dos dois. 
Já para os positivistas, ela reflete perfeitamente a realidade e suprime todo 
excesso de fantasia.

 Miguel Unamuno considera que  Quixote é a manifestação de uma espiritua-
lidade própria à essência histórica do povo espanhol, enquanto para Ortega 
y Gasset ele é o apelo aos espanhóis para que controlem sua sensualidade 
anárquica e reivindiquem a meditação, a razão vital. Proclama um novo valor: 
a vida radicada no eu de cada ser humano.

 Por outro lado, Francisco Ayala vê no Dom Quixote a expressão do desen-
gano pessoal de Cervantes. Na opinião de Leo Spitzer, ele é a glorificação 
do poder do artista que cria seu mundo fictício de múltiplas perspectivas. 
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Autores como Close Russell acham que se deve recuperar o sentido histórico 
do texto de Cervantes essencialmente cômico.

 Uma opinião mais recente sobre Dom Quixote é do escritor mexicano Carlos 
Fuentes, que, em 2005, quando completava quatrocentos anos de sua publicação, 
num discurso que fez no 5.º Festival Internacional de Literatura, em Berlim, que 
o livro é a pedra fundamental da evolução do romance como evoluiu a partir dele, 
no século XVII. Diz ainda que Cervantes “pertence a uma tradição de Erasmo 
de Roterdã, a luz condutora do início da Renascença espanhola”. Por isso mes-
mo, conforme a visão erasmiana, ao Dom Quixote, tudo é incerteza, desde a aldeia 
em que teria vivido Quixote, ao nome de quem escreveu o livro – 
Cervantes? Saavedra? Cide Hamete Benengheli? Por isso mesmo, 
intitula seu texto “O elogio da incerteza” e afirma que Quixote é o 
exemplo de que a literatura “tem o privilégio de ser equívoca”.

 Ele observa ainda de que se trata de obra universal, cuja 
influência está presente em alguns dos novelistas mais repre-
sentativos da história da literatura. Na sua opinião, inúmeros 
autores dos mais célebres se inspiraram em Dom Quixote, como 
Galdós, Garcia Marquez, Jorge Luis Borges, sem falar em Balzac, Dostoiévsky, 
Thomas Mann, Chesterton, Dos Passos, Joyce, Graham Green e Kundera.

 Sinceramente, não vejo em alguns desses autores qualquer traço que me 
lembre a obra de Cervantes. Não resta dúvida, porém, que qualquer deles que 
a tenha lido, certamente admirou a obra-prima que esse livro é.

 Fora isso, deve-se registrar que Dom Quixote é o livro que teve o maior 
número de edições na língua espanhola. Em 1905, quando a 1.ª edição do 
Quixote completava 300 anos, já 639 edições tinham sido lançadas.

 A verdade é que, como observou Carlos Fuentes, as aventuras do herói 
cervanteiro ultrapassou todas as fronteiras, tanto linguísticas quanto culturais. 
Não é por acaso que, habitualmente, quando as pessoas se referem ao idioma 
espanhol, usam a expressão “língua de Cervantes”.

 Bem, até aqui falei de como teria nascido El Engenioso Hidalgo Don Quijote de 
La Mancha, de como foi editado cheio de erros e anexos, de como se tornou, 
em pouco tempo, um êxito de vendagem. Foi reeditado, mutilado, acrescido 
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de frases que o autor não escreveu e finalmente plagiado por um tal de Avella-
neda, que decidiu dar prosseguimento às aventuras do fidalgo e seu escudeiro.

 Tudo bem, só não falei do livro mesmo, do texto escrito por Cervantes 
para narrar a história desse herói que vivia mais no mundo da fantasia do que 
no mundo real.

 Para corrigir meu erro, passo a ler para vocês as primeiras linhas do pri-
meiro capítulo do livro:

 “Num lugar da Mancha, cujo nome não desejo lembrar, vivia, não faz 
muito tempo, um desses fidalgos, com lança no cabide, escudo antiquado, ca-
valo magro e galgo corredor. Morava numa fazenda com uma ama que passava 
dos 40, uma sobrinha que não chegava aos 20 e um criado que tanto selava o 
cavalo como empunhava a podadeira. A idade do nosso fidalgo beirava aos 50 
anos: era de complexão rija, seco de carnes, enxuto de rosto, grande madruga-
dor e amigo da caça. Dizem uns que levava o sobrenome de Quixada, outros 
Quesada, segundo os diferentes autores que sobre eles escreveram. Mas isso 
pouco importa. O importante é saber que nos momentos de ócio – que eram 
muitos – o referido fidalgo se punha a ler livros de cavalaria com tanto empe-
nho e prazer, que quase se esquecia por completo da caça e da administração 
da fazenda. Enfim, envolveu-se tanto na leitura que passava as noites em claro 
e os dias a cochilar. De tanto ler e pouco dormir, se lhe secou de tal maneira 
o cérebro, que perdeu a razão.

 Foi assim que, fraco de juízo, acudiu-lhe a mais estranha ideia que ja-
mais ocorrera a outro louco neste mundo: pareceu-lhe conveniente e neces-
sário, tanto para o aumento de seu prestígio como para o serviço da pátria, 
fazer-se cavaleiro andante, sair pelo mundo com armas e cavalo, em busca 
de aventuras e viver tudo que havia lido sobre cavaleiros andantes, desfa-
zendo injustiças e enfrentando perigos, para assim conquistar fama e eter-
no renome. Depois de muito refletir, escolheu o nome que adotaria para 
o seu cavalo e outro para si próprio: ao cavalo, apelidou-o Rocinante e a si  
mesmo deu o nome de Dom Quixote de La Mancha. Feito isso, faltava-lhe  
uma dama já que todo cavaleiro andante tem paixão por uma dama nobre  
como uma princesa. Lembrou-se de uma camponesa por quem estivera 
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apaixonado há muito tempo atrás e a elegeu para objeto de sua paixão e 
diante da qual teriam que se prostrar os malfeitores por ele derrotados. Outra 
providência foi conseguir um escudeiro para acompanhá-lo em suas andanças. 
Decidiu então mandar chamar um lavrador vizinho, homem de bem, mas 
de pouco sal na moleira. Logo o persuadiu a participar de suas aventuras, 
acenando-lhe com a possibilidade de ganhar uma ilha, da qual se tornaria 
governador. Diante de tal promessa, Sancho Pança – que esse era seu nome 
– abandonou a mulher e os filhos e se empregou como escudeiro do vizinho. 
E assim saíram os dois, sem que suas famílias o soubessem, pelas estradas do 
mundo.

 Logo se depararam com 30 ou 40 moinhos de vento, espalhados pelo 
campo. Ao vê-los, Dom Quixote disse a Sancho que se tratava de desafora-
dos gigantes, aos quais devia dar combate. Espantado, Sancho viu seu patrão 
avançar de lança em riste contra um dos moinhos e terminou pendurado, ele 
e seu cavalo, numa das pás que giravam.

 Foi sua primeira derrota de uma série de outras, todas motivadas pela 
loucura do nosso herói. Refeito do primeiro desastre, retomou o caminho e 
foi quando surgiram, adiante, dois frades que acompanhavam uma carruagem, 
onde vinha uma senhora. Para Quixote, eram feiticeiros que deveriam ser cas-
tigados e por isso investiu contra eles. Surgiram então uns tropeiros que tanto 
espancaram Dom Quixote quanto seu escudeiro.

 E assim, vendo um castelo onde havia uma modesta venda e tomando 
por guerreiros armados onde havia meros pastores e seus rebanhos, Dom 
Quixote segue adiante em suas desastradas aventuras, das quais, quase sem-
pre, sai moído de pancada. Uma exceção foi quando encontrou um sujeito 
espancando um jovem que gritava a cada pancada que recebia. Dom Quixo  te 
partiu em defesa do jovem, ameaçando transpassar com sua lança o peito do 
agressor, a menos que jurasse, pela honra da cavalaria que, a partir da quele 
momento, jamais voltaria a espancar o rapaz. O homem, vendo que tinha 
diante de si um louco, fez o juramento pedido. O rapaz gritava para Dom 
Quixote que o homem voltaria a espancá-lo. Mas como, para o fidalgo, 
quem jura em nome da honra da cavalaria não falta ao juramento, acreditou 
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no homem e se foi embora. Mal desapareceu na curva da estrada, o homem 
voltou a espancar o jovem. Prosseguia ele em seus delírios. A verdade é que 
nenhum dado real tinha o poder de mudar o modo de pensar do Cavaleiro 
da Triste Figura, uma vez que, por mais evidente que fosse o fato real ou a 
negação de suas ideias, encontrava sempre argumentos para fazer valer sua 
visão delirante.

 Enquanto prosseguia em suas desastradas aventuras, seus familiares e ami-
gos estudavam um meio de trazê-lo de volta à fazenda e lá tentar tirar-lhe da 
mente as visões delirantes das histórias de cavalaria. A solução foi, valendo-se 
dos seus próprios delírios, metê-lo numa jaula e trazê-lo de volta à fazenda. 
A Primeira Parte do livro termina com Dom Quixote trazido para casa e ali 
ficou sob os cuidados da ama e da sobrinha. O padre, que havia queimado 
os livros de cavalaria de Dom Quixote, não foi visitá-lo a fim de evitar que ele 
voltasse a falar em uma nova saída para viver as aventuras de cavaleiro andante. 
Assim, chegou-se ao fim da Primeira Parte, sem se saber se haveria ou não 
uma terceira saída.

 A Segunda Parte do Dom Quixote é diferente da primeira, sob vários as-
pectos, sendo um deles a redução das batalhas por ele travadas com inimigos 
fictícios. 

 A impressão que tenho é de que Cervantes teria percebido que, na Primei-
ra Parte, a quantidade de combates travados pelo seu herói já era o suficiente 
para divertir o leitor; continuar a repeti-los seria cansativo e desinteressante. 
Daí que – afora duas lutas, sendo uma delas decisiva, a maior parte do tempo 
Dom Quixote dialoga com Sancho Pança ou com outros personagens que 
surgem no curso da narrativa.

 Outro ponto a destacar é que, enquanto na Primeira Parte, as façanhas de 
Quixote eram fatos de que só os participantes tinham conhecimento, agora, 
na Segunda Parte, ele e Sancho Pança tornam-se famosos, e tal fato influi 
decisivamente no transcorrer da história.

 Esse é um aspecto curioso a ressaltar nessa parte do livro, uma vez que 
ela determina os fatos que ocorrem com eles. Exemplo disso é a acolhida que 
Dom Quixote recebe do duque em seu castelo. O duque o conhece por ter 
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lido suas aventuras no livro escrito por um mouro chamado Cid Hamete Be-
negueli. Ele e sua esposa, a condessa, decidiram divertir-se às custas do fidalgo 
louco e seu escudeiro. Puxando conversas e armando situações de que eles 
participavam, julgando-se convidados de honra e homenageados.

 É esse duque que concede a Sancho Pança o título de governador de uma 
ilha, que era, na verdade, um vilarejo dentro de sua propriedade. Daí que, 
nessa parte do livro, Sancho tem maior destaque – em certos momentos mais 
do que Dom Quixote, como quando toma posse da tal “ilha” e atua como go-
vernador. Nessa condição, ele se revela não apenas mais sensato que seu amo, 
como particularmente capaz de resolver os problemas de maneira inusitada. 

 Um dos poucos embates travados então por Dom Quixote foi na verdade 
uma farsa montada para levá-lo de volta à fazenda. O Cavaleiro da Lua Bran-
ca, com quem combateu, era, na verdade o bacharel Sansão Carrasco. Este 
propõe a Dom Quixote que quem perder a luta ficará um ano em casa sem 
sair em busca de aventuras. Dom Quixote aceita o compromisso, é vencido 
e, como cavaleiro andante que é, não pode trair sua palavra, por isso, decide 
cumprir com a promessa e retirar-se por um ano de qualquer aventura. No 
caminho de volta à fazenda, diz a Sancho Pança que, durante esse tempo, o 
melhor seria tornar-se pastor. Sancho ouve aquilo com verdadeiro espanto, 
mas logo concorda com a ideia que, pelo menos, o deixará livre de espanca-
mentos a que foi submetido até ali.

 Acredito que nenhuma obra literária tenha se mantido, como o Dom Qui-
xote, durante séculos no interesse de um número tão grande de leitores. Certa-
mente, outras obras sobreviveram aos séculos, e são até hoje lidas e estudadas. 
Bastaria citar Odisseia, de Homero e a Divina Comédia, de Dante. Não obstante, 
o grau de popularidade dessa obra de Cervantes é, sem dúvida, um fenômeno 
único na literatura universal.

 Esse fato justifica a tese de ser esse livro um dos fatores formadores da 
literatura de ficção moderna. Sem dúvida, não é possível definir objetivamente 
como se deu essa influência, mas é indiscutível que, conscientemente ou não, 
deliberadamente ou não, os mais diferentes autores que leram o Dom Quixote 
terão sido de algum modo motivados ou influenciados por ele na concepção 
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de suas próprias obras. Pode-se afirmar, diante disso, que ele contribuiu para 
a compreensão do modo de pensar e agir de diferentes gerações. E daí, tam-
bém, como já vimos, as mais diversas interpretações da mensagem que estaria 
contida em suas páginas. 

 Citei anteriormente opiniões de Unamuno, Américo Castro, Ortega y 
Gas set (tendo este escrito um livro que se intitula Meditaciones del Quijote) entre 
outros diferentes universos culturais. Para esses o Quixote é a manifestação de 
uma espiritualidade própria ao povo espanhol. Chamou-me a atenção, parti-
cularmente, o que disse Cloreo P. Russell, segundo o qual deve-se recuperar 
o sentido histórico do texto do Quixote, considerando-o, de novo, como obra 
essencialmente cômica.

 Concordo com ele. Se é verdade, como observei, que uma obra tão lida e 
estudada ao longo do tempo leva naturalmente a muitas e diferentes reflexões, 
não obstante até onde consigo perceber, o Dom Quixote é, sobretudo e essen-
cialmente, a história de um senhor solitário que se deixou levar pelas fantasias 
que lhe despertaram as histórias de cavalaria, com seus heróis dedicados à luta 
pela justiça e contra os representantes do mal. 

 Cervantes vale-se desse personagem que, julgando defender os bons 
con tra os maus, termina castigando inocentes e atraindo contra si a fúria 
dos que foram por ele agredidos. Cervantes nos mostra, assim, como não 
basta ter boas intenções para agir certo. Dom Quixote é prova disso, pois 
na maioria dos casos, se não em todos, agride inocentes achando que são 
culpados. Se sua intenção era denunciar esse equívoco não se pode afirmar. 
Pode ser, porém, que seu verdadeiro propósito fosse, simplesmente, fazer 
rir os leitores. 

 Entre os comentaristas do livro, há quem o considere uma obra realista e 
creia que essa observação tenha cabimento. Sem dúvida alguma, os livros de 
cavalaria que se liam naquela época apresentavam ao leitor um mundo irreal 
personificado por heróis igualmente irreais. Ao ridicularizar um representante 
desse universo ficcional, Cervantes, sem dúvida, mostra que a realidade da 
vida é outra e nada tem a ver com os falsos defensores do bem e da justiça. 
Não por acaso, o delirante fidalgo de La Mancha, antes de despedir da vida, 
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renega as fantasias que o tinham levado a tantos desencantos, para reconciliar-
-se com o mundo real e o bom senso.

 Para a surpresa de todos, ele falou: “O juízo tenho agora claro e livre, 
sem as sombras escuras da ignorância que sobre ele pôs a leitura dos livros de 
cavalarias. Já conheço seus disparates e engodos, e só lamento que esse escla-
recimento tenha me chegado tão tarde, sem me dar tempo de ler outros livros 
que me iluminassem a alma.”

 Pediu a todos que saudassem o fato de que, a partir de então, não se 
chama  va mais Dom Quixote de La Mancha e, sim, Alonso Quijano, o Bom.

 Ele estava de fato morrendo. O padre pediu que os demais saíssem e ficou 
a sós com ele para tomar-lhe a confissão. Após a confissão, disse ele a Sancho 
Pança: “Perdoa-me, amigo, por te ter feito parecer louco como eu, levando-te 
a incorrer no erro em que caí acreditar, como eu, que houve e há cavaleiros 
andantes no mundo.”

 Nos parágrafos finais do livro, o autor – quer seja o mouro Cide Hamete 
ou o espanhol Miguel de Cervantes – escreve: “ficarei satisfeito e orgulhoso 
de ter sido o primeiro a saborear os frutos de teus escritos, como o desejava, 
pois outra não foi minha intenção que levar os homens a terem aversão às 
mentirosas e disparatadas histórias dos livros de cavalaria.”

 Para concluir quero ressaltar uma particularidade que encontro neste livro 
que se distinguiu, ao ser publicado, por sua originalidade.

 Trata-se do seguinte: a certa altura da Primeira Parte, como já assinalei, 
Cervantes diz que o livro foi escrito por um mouro chamado Cide Hamete. 
Trata-se, então, de que estaríamos lendo uma versão do texto original.

 Pois bem, na Segunda Parte, como também já assinalei, o livro que conta 
as histórias de Dom Quixote – que não seria o que estamos lendo – tornou-
-se conhecido de todo mundo, de modo que Quixote e Sancho tornaram-se 
personagens famosos. Mas quem, então, escreve a Segunda Parte, se o autor 
nela se refere às aventuras da Primeira Parte, como se o autor fosse outro? 

 Ao que tudo indica, o propósito de Cervantes, ao lançar mão dessas in-
formações contraditórias – ou pelo menos inesperadas – seria por um lado 
divertir ainda o leitor e também levá-lo a crer que o autor do livro não era ele, 
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mas uma pessoa de todos desconhecida. Sim, porque ninguém tem a menor 
ideia de que tenha existido um escritor mouro chamado Cide Hamete. É que, 
naquela época e bem depois também, um texto ganhava em prestígio e misté-
rio se fora escrito por alguém que ninguém soubesse quem era.

 Esse modo de pensar, de certo modo, ainda se mantém vivo, já que tudo 
se faz para tornar mito o escritor de carne e osso, especialmente depois que 
ele morre.

 Não resta dúvida alguma, portanto, de que a vida é inventada, particular-
mente a que se lê nos livros.
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E n s a i o

Dom Quixote, paródia e 
interpretação

Ascens ión Rivas  Her nández

 � Quixote e a paródia dos livros de cavalaria
Para o homem comum, o conceito geral sobre o Quixote é que se 

trata de uma paródia dos romances de cavalaria, o que parece, a prin-
cípio, uma apreciação bastante simples sobre um romance de fama 
universal. Sem dúvida, uma leitura detalhada mostra que a obra é 
muito mais que isso, mas o seu caráter paródico é tão evidente que 
torna a apreciação inegável. De fato, a longo do texto, Cervantes 
enfatiza que tem como propósito zombar de um gênero, o cavalhei-
resco, muito difundido e lido na época (Alborg, 1980: 130). Já no 
prólogo da Primeira Parte, afirma que toda a obra “é uma invectiva 
contra os livros de cavalaria”1 (p. 12), e que a sua intenção ao escre-
ver foi de “derrubar a máquina mal fundada desses cavalheirescos 
livros, odiados por tantos e elogiados por muitos mais” (p. 12). Da 
mesma forma, termina o romance insistindo nisto:

1 A citação corresponde à edição de 1967 que aparece nas Referências bibliográficas. 
Cada citação trará entre parêntesis o número de página correspondente.

Universidade  
de Salamanca.
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[...] pois outro não tem sido o meu desejo senão levar os homens a odiar as 
histórias fingidas e disparatadas dos livros de cavalaria que já estão sendo 
abaladas pelas do meu verdadeiro dom Quixote, e hão de cair totalmente, 
sem sombra de dúvida. (p. 803)

Entre os dois textos, a história de dom Quixote ridiculariza constantemen-
te o estado em que o coloca a leitura de ditos livros, mesmo se, como bem 
assinala Alborg (1980: 130), “não são apenas os feitos do fidalgo, como tam-
bém os repetidos comentários do autor que destacam a intenção que o levou 
a escrevê-los”, como tivemos oportunidade de comprovar. 

As paródias dos romances de cavalaria começam com Pulci e Boiardo, 
culminando no poema de Ariosto, que é uma ridicularização de Rolando. 
Um século mais tarde, Cervantes, que conhece as obras desses poetas, con-
tinua com a troça e o faz sob a influência de Aristóteles em matéria teórica, 
tratando de corrigir a inverossimilhança que se desprende do gênero, devida 
fundamentalmente à sua falta de credibilidade e de verdade moral. Além 
disso, não escreve uma obra em versos, mas em prosa; não é poema, é ro-
mance, o que aproxima a obra do grande público muito mais que fizeram 
seus predecessores. 

Por outro lado, Cervantes cria a figura de um louco que se lança em busca 
de aventuras, o que lhe permite explorar certos aspectos que os autores ante-
riores nem suspeitaram, como o encontro e o relacionamento com indivíduos 
de toda condição e ideologia, bem como o surgimento de situações de todo 
tipo, épicas, cômicas, trágicas, patéticas, líricas etc. Neste sentido, e ao referir-
-se à extraordinária riqueza presente no Quixote, Alborg (1980:132) assinala 
que o achado de Cervantes foi genial e que, para alcançá-lo, usou a melhor 
fórmula possível, que é a paródia dos livros de cavalaria. Assinala assim como, 
no final do capítulo XLVII da Primeira Parte, quando o cônego maldiz o gê-
nero cavalheiresco, o autor implícito assinala, com muita inteligência que este, 
apesar de tudo, conta com uma coisa boa, “que era o tema que ofereciam para 
que se pudesse mostrar um bom entendimento neles [os livros] porque ofe-
reciam amplo e espaçoso campo por onde, sem nenhum empecilho, pudesse 
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correr a pena, descrevendo naufrágios, tormentas, reencontros e batalhas”  
(p. 359). E termina afirmando:

Porque a escritura desatada desses livros permite que o autor se mostre 
épico, lírico, trágico, cômico, com todas aquelas partes que encerram em si 
as dulcíssimas e agradáveis ciências da poesia e oratória; que a épica pode 
ser escrita tanto em prosa quanto em versos. (p. 360)

Para utilizar a mesma expressão de Alborg, o achado de Cervantes foi, de 
fato, genial porque usou o mesmo molde genérico (o dos livros de cavalaria) 
para fazer a sua crítica. Este fato lhe permitia medir-se, já que um autor inte-
ligente como ele podia mostrar um extraordinário repertório de situações, de 
personagens, inclusive exercitar uma grande variedade de gêneros e subgêneros 
literários etc., mostrando-se às vezes épico, outras lírico, outras ainda cômico 
ou dramático. Além disso, o fato de a personagem principal ser um louco 
aumenta as possibilidades da obra e facilita a presença de relações humanas 
muito complexas e variadas, inclusive as que não teriam cabimento se os pro-
tagonistas seguissem uma reta razão.

Aceitando a ideia de que o Quixote não teria muito valor se consistisse numa 
mera paródia dos livros de cavalaria, supõe-se que, nesse caso, Cervantes não en-
tendeu logo de início a magnitude da sua obra, que foi enxergando aos poucos, 
à medida que ela ia evoluindo e se desenvolvendo. Ficariam assim explicados 
alguns titubeios que aparecem no início do livro, inclusive o crescimento das 
personagens que se percebe ao longo das páginas. Entretanto, não é estranho 
uma obra apresentar vacilações nos seus primeiros compassos e estas desapare-
cerem depois, à medida que o autor vai firmando a história e assentando nela 
as suas criaturas. Quando um escritor inicia a composição de um texto, embora 
tenha um esquema bem claro daquilo a que se propõe, é normal que esse texto 
vá avançando por conta própria e que surjam a cada passo situações inesperadas 
a princípio, situações essas em que entram em relação certas personagens que, 
na ideia original, não iam se relacionar, ou fazendo-as evoluírem de forma ines-
perada e surpreendente a partir do esquema inicial. Porque a obra cresce no ato 
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da escrita e, muitas vezes, à margem do que fora previamente estruturado. Tudo 
depende da forma como cresce e amadurece nas mãos do autor, sobretudo em 
obras tão complexas e com tantas possibilidades quanto o Quixote.

A ideia defendida durante muito tempo de Cervantes como engenho leigo e 
escritor apenas intuitivo vem sustentando a opinião de um autor inferior à 
obra. Esse conceito surgira, no século XVII, de Tomás Tamayo de Vargas que, 
em Junta de libros, la mayor que ha visto España en su lengua hasta en año de MDCX-
XIV, chama Cervantes de “engenho, embora leigo, o mais festivo da Espa-
nha”, qualificação que, desde então, tem sido um ponto controvertido entre 
os cervantinistas. Alguns, como Marcelino Menéndez Pelayo, afirmaram sem 
rodeios que “Cervantes era poeta e apenas poeta, engenho leigo, como se dizia 
no seu tempo” (1883: 266). Em 1925, porém, Américo Castro refutou defi-
nitivamente essa ideia ao qualificar Cervantes de engenho douto e ao considerá-
-lo à frente do seu tempo (Rivas Hernández, 2005a: 4). Por outra parte, e 
opondo-se radicalmente à teoria unamuniana segundo a qual Dom Quixote é 
superior a Cervantes, teoria que, por sua vez, é herdeira daquela que proclama 
que Cervantes nem sequer suspeitou do alcance da própria obra, opondo-se, 
como disse, à teoria de Unamuno, Leo Spitzer escreve (1961: 178-179) umas 
palavras em que destaca a personalidade e o valor de Cervantes:

Não foi a Itália, com seu Ariosto e seu Tasso, nem a França, com seu 
Rabelais e seu Ronsard, mas a Espanha que nos deu um romance que é um 
canto e um monumento ao escritor enquanto escritor, enquanto artista. 
Porque não nos deixemos enganar: o protagonista deste romance não é 
realmente o dom Quixote, com a sua interpretação da realidade sempre 
distorcida, nem Sancho, com a sua cética semiaceitação do quixotismo do 
seu amo, nem muito menos nenhuma outra das figuras centrais dos episó-
dios ilusionistas intercalados no romance: o verdadeiro herói do romance é 
Cervantes em pessoa, o artista que combina uma arte de crítica e de ilusão, 
ao seu bel-prazer. Desde o instante em que abrimos o livro até o momento 
em que o fechamos, sentimos que existe nele um poder invisível e onipo-
tente que nos leva aonde e como quer. [...]
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Dom Quixote, obviamente, executou sozinho o que Cervantes escreveu, 
e havia nascido para Cervantes, tal como Cervantes havia nascido para ele. 
No discurso da pluma do suposto cronista árabe, encontramos a mais dis-
creta, a mais enérgica e convincente autoglorificação do artista que jamais 
foi escrita. O artista Cervantes engrandece-se com a glória que alcançaram 
suas personagens; e vemos no romance o processo pelo qual as figuras de 
dom Quixote e Sancho chegam a ser pessoas vivas, que saltam, por assim 
dizer, do romance para ocupar seu posto na vida real e transformar-se, 
finalmente, em imortais figuras históricas.

Assim, como não podia ser de outra forma, para Spitzer, o valor compete 
exclusivamente à figura de Cervantes, cujo conhecimento extraordinário da 
vida humana e grande capacidade para transmiti-lo por escrito, complemen-
tam-se, dando origem a uma obra genial.

Outro ponto controvertido, também relativo ao gênero cavalheiresco, é o 
caráter episódico do Quixote. Como bem nota Alborg (1980: 142), este per-
mite que a personalidade dos protagonistas se revele não de uma só vez, mas 
vá se soltando aos poucos, contribuindo de forma notável para que o perfil 
das personagens não se complete até o autor escrever a última palavra do 
romance. Vai além: esse caráter episódico “permitiu [a Cervantes] ir desentra-
nhando, após sucessivas tentativas, toda a rica complexidade potencial que já 
existia na sua concepção primitiva”. 

Além disso, as aventuras dos protagonistas aparecem misturadas com 
outras em que as personagens principais têm uma participação menor ou 
relativa. Entre essas histórias, como aponta Alborg que retomou a ideia de 
Menéndez Pelayo, encontram-se todas as formas romanescas de imaginação 
que ficaram conhecidas até aquele momento, de modo que a obra cervantesca 
também é um repertório de formas literárias. Assim, em o Quixote encontra-
mos o romance pastoril na história de Marcela e Grisóstomo; o romance sentimental 
nas histórias de Cardenio, Luscinda e Dorotea; o romance psicológico em O curioso 
impertinente; ou o de aventuras na história do prisioneiro (Alborg, 1980:143-
144). Todos esses episódios foram objeto de diversas valorações, mas, embora 
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de reconhecidos interesse e beleza, foram considerados como improcedentes, 
por terem pouca relação com a ação principal em muitos casos. Nesse sentido, 
Juan Valera, grande leitor do Quixote, alude à falta de unidade da obra: 

Não consigo descobrir essa unidade de ação que dom Vicente de los 
Ríos enxerga em o Quixote. Além disso: mal encontro no Quixote uma ver-
dadeira ação no sentido mais estrito. Há, isso sim, uma série de aventuras, 
todas admiravelmente idealizadas e ligadas pelo interesse vivíssimo que 
inspiram as duas personagens que as estão buscando. Mas o desenrolar, o 
progresso de uma fábula bem urdida [...] isso não vejo. [...] Se tirarem lan-
ces, se reduzirem o Quixote à metade ou a um terço, a ação continuará igual. 
Se acrescentarem aventuras, imaginarem mais cem capítulos além dos que 
o Quixote já tem, nem com isso modificarão a substância da fábula. (Juan 
Valera, 1864:1947: 1077)

O próprio Cervantes explica no capítulo XLIV da Segunda Parte a ra-
zão de ter introduzido aquelas histórias. Como aponta Alborg (1980: 145): 
“Cervantes temia que, ao reduzir as aventuras das suas duas personagens prin-
cipais, faltasse variedade ao seu romance e fosse cansar o leitor”. Por isso 
recorre à personagem de Cide Hamete Benengeli e lamenta-se de

Haver empreendido uma história tão seca e limitada como a de dom Qui-
xote, por achar que sempre havia de falar dele e de Sancho, sem ousar esten-
der-se a outras digressões e episódios mais graves e mais divertidos; e dizia 
que ir sempre atento o entendimento, a mão e a pena a escrever sobre um 
único tema e falar pelas bocas de poucas pessoas era um trabalho intolerável 
cujo fruto não revertia para o autor, e que, para fugir deste inconveniente 
havia utilizado na primeira parte o artifício de alguns romances, como foram 
a do Curioso impertinente e a do Capitão cativo, que estão como separadas da his-
tória, visto que as demais contadas ali são casos acontecidos ao próprio dom 
Quixote, que não podiam deixar de ser escritos. (p. 634)

Cervantes, portanto, não só se dá conta de certa desconexão entre al-
gumas histórias, como também afirma que se trata de um recurso buscado 
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conscientemente para manter viva a atenção do leitor 
e poder mostrar seu próprio valor enquanto autor. 
Entretanto, mais adiante, valoriza o fato de não ter 
lançado mão desse recurso na Segunda Parte, buscan-
do uma maior atenção para o seu protagonista e para 
que o leitor não passasse por cima da complexidade 
das histórias intercaladas. Refere-se inclusive ao seu 
trabalho de romancista quando afirma o seguinte:

Também pensou, como diz, que muitos, levados pela atenção exigida pelas 
façanhas de dom Quixote, não fariam caso dos romances, e passariam por eles, 
ou com pressa, ou com tédio, sem reparar na graça e no artifício que contêm, 
o qual se mostrará de forma patente quando viessem à tona isolados, sem estar 
ligados às loucuras de dom Quixote nem às sandices de Sancho; e assim, nesta 
segunda parte não quis inserir romances soltos nem ligados entre si, mas sim 
alguns episódios que assim parecessem, nascidos dos mesmos acontecimentos 
que a verdade oferece, e mesmo assim, de forma limitada e apenas com as pa-
lavras suficientes para declará-los; limita-se, portanto, aos estreitos limites da 
narração, tendo habilidade, suficiência e entendimento para tratar do universo 
inteiro, pede que não desapreciem o seu trabalho, e que o elogiem não pelo que 
escreve, mas sim pelo que deixou de escrever. (p. 634)

Como aponta muito bem Alborg nessas últimas palavras, Cervantes mostra-
-se, por um lado, satisfeito de se limitar, na Segunda Parte, aos seus dois prota-
gonistas, mas, por outro lado, sofre por ter de abandonar a riqueza episódica; 
por isso, pede elogios não pelo que escreve, mas pelo que deixa de escrever.

 � A interpretação do Quixote na Espanha ao longo 
da história

A valorização da forma como uma obra foi entendida ao longo do tempo 
traz dados muito significativos para a crítica. De fato, traçar uma história das 
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leituras de um texto importante supõe elaborar uma história do pensamento. 
Para tanto, naturalmente, não adianta levar em conta a interpretação de qual-
quer leitor, mas sim as que ofereceram os chamados leitores privilegiados, isto é, 
pessoas cultas, detentoras de uma bagagem intelectual e cultural que lhes per-
mitia elaborar opiniões certeiras e profundas sobre a obra e manter um ótimo 
nível de diálogo com ela e com seu autor. Pierre Bourdieu (1970: 169; em 
Zimmermann, 1987: 49) falava de competência estética para se referir ao “grau de 
domínio dos instrumentos necessários para apreender a obra de arte de que 
dispõe [uma pessoa] em dado momento”, quer dizer, a capacidade dos leito-
res de alcançar um nível determinado de compreensão dos textos. E Hans Ro-
bert Jauss (1987: 74) referiu-se a certos leitores que haviam atingido ótimos 
níveis de recepção de textos (Pascal como leitor de Montaigne; Rousseau, de 
Santo Agostinho; ou Lévi-Strauss, de Rousseau), cujas interpretações foram 
reconhecidas a posteriori e representaram marcos na história da interpretação 
das obras. Esses são os leitores privilegiados.

Alguns deles, cujas leituras do Quixote passarei a glosar, são escritores, 
críticos, tratadistas, pensadores, eruditos, editores, etc., pessoas como Lope 
de Vega, Tirso de Molina, Quevedo, Gracián, Valdivielso, José Carrillo, Juan 
Valera, ou Juan Eugenio Hartzenbusch, por citar apenas uns poucos conhe-
cidos no âmbito espanhol. Suas leituras nos revelam talentos individuais e 
dão origem a tópicos de época ao serem agrupados por ordem cronológica, 
alguns dos quais, no entanto, são tão universais que circulam por todas as 
épocas. 

A aproximação desses textos desde uma perspectiva diacrônica revela uma 
evolução na doutrina crítica que se assemelha à que experimentam outras or-
dens da arte e do pensamento enquanto mostra as mudanças experimentadas 
nos gostos de leitura. Neste sentido, e de forma muito simplificada e muito 
generalizada, o século que viu nascer o Quixote leu o romance como um livro 
jocoso; no século XVIII enfatizou-se o seu caráter didático e, no século XIX, 
debateu-se sobre a oposição entre o idealismo (representado por dom Quixo-
te) e o materialismo (representado por Sancho Pança), enquanto apareceram 
os chamados comentários filosóficos. Finalmente, no século XX, surgiram as 
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leituras formais da obra que destacaram a maestria cervantesca na composição 
de níveis e instâncias de ficção e realidade. 

A consequência de toda essa pluralidade de interpretações resulta num 
enriquecimento do livro de Cervantes, pois o Quixote, como todas as grandes 
obras da humanidade, tem a virtude de gerar múltiplas interpretações sem se 
desgastar, e, ao mesmo tempo, engrandecer com elas seu fundo significativo 
já bem farto.

Depois da sua publicação em 1605, o Quixote difundiu-se muito rapida-
mente por todos os territórios de domínio espanhol. Durante o século XVII, 
surgiram vinte e oito edições da obra, das quais metade foi feita na Espanha e 
as outras quatorze em cidades pertencentes ao resto do Império, fundamen-
talmente Bruxelas, Lisboa e Antuérpia. É preciso lembrar também que gozou 
de grande popularidade desde o seu surgimento, como proclama o próprio 
Cervantes na Segunda Parte do livro pela voz de Sansón Carrasco que infor-
ma a dom Quixote que a história das suas aventuras já está impressa:

As crianças a manuseiam, os jovens a leem, os homens a entendem e os 
velhos a celebram; e, finalmente, é tão conhecida e tão lida e tão sabida de 
todo gênero de gentes, que, basta aparecer um rocim magro para dizerem: 
“Lá vai o Rocinante”. E os que mais se vêm dedicando à sua leitura são os 
criados: não há antecâmara de senhor onde não se encontre um Dom Qui-
xote: uns o tomam se outros o deixam; estes o arrebatam, aqueles o pedem. 
Finalmente, a tal história é o entretenimento mais gostoso e menos preju-
dicial que se tenha visto até agora [...]. (Parte II, Cap. III, p. 413)

A personagem de Cervantes logo adquiriu um importante viés popular. 
Apoiando-se neste caráter, Alberto Navarro (1964: 263) defende a tese de 
que, para o público do século XVII, dom Quixote não era tanto uma perso-
nagem novelesca quanto um homem de carne e osso:

O público espanhol do século XVII, consciente o inconscientemen-
te, percebe que não se trata de um mero e convencional tipo literário 
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inexistente na realidade, mas de um verdadeiro homem de carne e osso, 
fazendo-o assim, intervir nas suas próprias alegrias e afanes, tirando-o pela 
primeira vez do campo estritamente andantesco para pisar de novo com pé 
firme na vida de que nasceu. 

Um dos aspectos em que a crítica coincidiu da forma mais unânime em 
relação à interpretação do romance cervantesco durante o século XVII é o 
de considerá-la como obra bufa e divertida. Os contemporâneos do Quixote 
divertiram-se com as loucuras do fidalgo manchego como prova a famosa 
anedota transmitida por Baltasar Porreño, que em Dichos y hechos del señor don 
Felipe el Bueno (1662) cita a exclamação do rei ao ouvir as gargalhadas de um 
estudante que lia um livro: “Aquele estudante ou está fora de si ou está lendo 
a história de Dom Quixote”. Aparentemente, Felipe III estava certo, e o jovem 
que estava vendo da sua janela tinha entre as mãos o romance de Cervantes.

Em o Testamento de Dom Quixote, escrito por Francisco de Quevedo em 1608, 
encontramos a célebre personagem cervantesca em plena preparação daquilo 
que será sua última vontade, para o que nomeia como testamentários outros 
cavaleiros andantes: Belianis de Grécia, o Cavaleiro do Febo, Esplandião... O fiel 
escudeiro Sancho Pança toma a palavra para pedir-lhe que recupere a sanidade, 
mas dom Quixote não se deixa convencer. Em o Testamento a personagem apa-
rece extremamente debilitada pelos maus-tratos que recebeu na vida e por essa 
loucura que o impede de aceitar a realidade tal como é. Os trocadilhos que são 
utilizados para dar conta do legado revelam a mão quevediana: 

 Os frágeis ossos moídos
a puros paus e pedras,
Dom Quixote da Mancha
jaz doente e sem forças.
[...]
A Sancho deixo as ilhas 
que ganhei com tanta guerra,
logo, se não fica rico,
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ao menos isolado fica.
Idem ao bom Rocinante
 (deixo os prados e selvas
que criou o Senhor do Céu
para alimentar as bestas)
deixo-lhe a má ventura,
e má velhice com ela,
e duelos em que pensar,
em vez de pensos e erva.
[...]
Dos paus que me foram dados,
à minha linda Dulcineia,
para que passe o inverno
deixo cem cargas de lenha.

Ao final, dom Quixote fica só. Abandonado à sua sorte, o padre e o es-
crivão deixam-no desprovido de “juízo, vida, vista e língua”, de modo que a 
estampa do moribundo, que é a que permanece na retina do leitor, não pode 
ser mais patética:

 Nisso a extrema-unção,
já assomou pela porta;
mas ele, ao ver o sacerdote
de sobrepeliz e vela,
disse que era o próprio sábio 
do encanto de Niquea;
e levantou o bom fidalgo
para falar com a cabeça.
Mas, vendo que já lhe faltam
juízo, vida, vista e língua, 
o tal escrivão se foi
e o padre saiu fora. (B. A. E., tomo LIX, musa 6.ª, romance LVII, p. 195)
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A imagem de Sancho Pança também foi alvo dos contemporâneos de Cer-
vantes. Em No le arriendo la ganancia, Tirso de Molina destaca sua fidelidade a 
dom Quixote, e em Audiencias del Rey, dom Pedro, Lope de Vega enfatiza as quei-
xas do escudeiro contra seu amo. São muitos os textos dramáticos do Século 
de Ouro que destacam outras características de Sancho, como a simplicidade, 
em Discursos de la Viuda de veinte maridos, de autor anônimo; a glutonaria, em El 
hijo pródigo, de Valdivielso; ou ainda a tendência para situações escatológicas 
num texto do doutor Salinas, como se observa no seguinte fragmento:

Sobre certas coisas de ar
tenho ofendido o cabido
e não por ser Sancho Pança,
mas porque a pança ensancho. (Ms. 17.683, fol 68, BNE)

Apesar de que, muito provavelmente, a interpretação do Quixote mais des-
tacada durante o século XVIII seja de considerar a obra do ponto de vista 
didático e ressaltar que descreve o mal provocado a leitura incontrolada de 
livros de cavalaria, outra leitura interessante do romance no mesmo período é 
a da crítica da nação espanhola. Na opinião de César Real de la Riva, trata-se 
de uma apreciação que surge no século anterior, embora tenha feito fortuna 
no século XVIII (1948: 112). Da Espanha foi exportada para a Inglaterra 
através da tradução do livro Réflexions sur la Poétique d’Aristote et sur les ouvrages des 
Poètes Anciens et Modernes (Paris, 1674), escrito pelo francês René Rapin, que 
se expressava nestes termos: “Este grande homem [Cervantes] [...] escreve o 
romance de dom Quixote, que é uma sátira muito sutil da sua nação”. Autores 
como Shaftesbury, Steele e Defoe seguiram-se a De Rapin, e finalmente, foi 
popularizada por Lord Byron em seu Don Juan (canto XIII, XI).

Na Espanha, José Carrillo refere-se ao mal que causa Cervantes à sua pátria 
com palavras não isentas de ironia: 

O certo é que [...] o Quixote trouxe à Espanha muitos bens. O primeiro foi 
de ridicularizar a nação em relação às demais [...], o segundo foi de fazer 
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com que, por fugir da nota da extravagância, abandonasse o pundonor, 
cujas ajustadas leis a mantiveram venerada por muitos séculos. E o terceiro 
foi de fazer que o Dr. Nasarre, tão inimigo da sua pátria como foi Cervan-
tes, tenha um autor tão reconhecido para corroborarmos suas doutrinas. 
(Rivas Hernández, 1998: 98)

Em torno deste mesmo tema aparece um romance satírico, atribuído a Juan 
Maruján e ao próprio José Carrillo:

Forte foi Cervantes
aquele andante desígnio,
em que deu golpes tão fortes,
que a todos nos deixou feridos;
E seu veneno, entre flores
engenhosas escondido,
foram fragrância e beleza,
disfarces para o nocivo.
A Espanha aplaudiu a obra
sem perceber, inadvertidos,
que era da honra da Espanha
seu autor carrasco e cuchila.

Contando nele vilipêndios,
da nossa nação repetidos,
de ridículo marcando
da Espanha o valor temido.

E como se fossem louros
para o espanhol domínio,
idolatrou-se a carocha
e adorou-se o sambenito.
Vendo a sincera Espanha
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os estrangeiros ministros,
tão contente no cadafalso,
tão jubilosa no seu suplício.

O volume remetendo
para os reinos vizinhos,
fizeram da Espanha escárnio
seus amigos e inimigos.

E esta é a razão por que
foram tão bem recebidos
esses livros na Europa,
reimpressos e traduzidos.
E em lâminas desenhados
e em tapetes tecidos,
e em estátuas representados
e nas pedras esculpidos.

Devolvem-nos com desprezo
como dizendo “Bobinhos,
mirem-se neste espelho,
isso é o que são e têm sido!” (Rivas Hernández, 1998: 99-101)

Como se pode observar, a crítica dirigida aqui contra a obra de Cervantes 
é de uma ferocidade desatada. O autor do Quixote é acusado de projetar a sua 
mordacidade e aversão contra a nação espanhola, ridicularizando-a diante de 
todas as demais nações da Europa. E é, seguramente, a crítica mais injusta que 
se pode fazer a um autor tão patriota como Cervantes.

No início do século XIX, as críticas sobre o Quixote mantêm-se enraizadas 
nas ideias neoclássicas, isto é, os principais comentaristas de Cervantes na-
quele momento conservam-se fiéis aos princípios da estética e do pensamento 
que havia dominado no século anterior. A observação do decoro em todos os 



Dom Quixote ,  paródia  e  inter pretação 

89

âmbitos da obra, a finalidade moral e a crítica ao gênero cavalheiresco, que ha-
viam sido comuns nas interpretações durante o século XVIII, fizeram sentir 
a sua influência nas primeiras leituras do texto no século XIX, em ocasiões, 
entretanto, impregnadas de certo ar de modernidade.

É curioso notar, no entanto, como, ao lado da sátira dos livros de cavala-
ria, certos críticos se fazem o eco da defesa feita por Cervantes do espírito 
cavalheiresco, seguindo uma línea de fidelidade às ideias românticas. Neste 
sentido manifesta-se Joaquín María Ferrer no Prólogo da edição do Quixote 
publicada em Paris em 1832, ou o próprio Juan Valera, na opinião de quem 
“o fato de Cervantes censurar no Quixote um gênero de literatura falso e ana-
crônico não significa que se trata de censurar nem que censurou e ridiculari-
zou as ideias cavalheirescas, a honra, a lealdade, a fidelidade e a castidade nos 
amores e outras virtudes que constituíam o ideal do cavaleiro [...]” (1947: 
1074). Segundo Valera, portanto, o valor do Quixote reside no fato de, embo-
ra indo contra os livros de cavalaria, estar imbuído do espírito cavalheiresco. 
Assim, a ideia de que na época de Cervantes já não estavam mais vigentes 
certas virtudes morais repete-se em alguns comentaristas do século XIX2, que 
introduzem um ar de novidade nas leituras didáticas do romance cervantesco.

Em outra das muitas ocasiões em que dissertou sobre a obra de Cervantes, 
Juan Valera afirmava que “o fim verdadeiro do Quixote é criar uma linda fábula” 
(1864: 172), em oposição às obras cujo elemento mais característico é o conteúdo 
didático. Naquela obra, Valera opunha-se às interpretações esotéricas do Quixote, 
sobretudo àquelas lançadas por Nicolás Díaz de Benjumea, segundo o qual o ro-
mance é uma autobiografia alegórica de Cervantes (Rivas Hernández, 2005b: 37): 

Reconhecemos que existem algumas obras do entendimento humano 
que são poéticas e filosóficas ou científicas ao mesmo tempo; mas a beleza 
destas obras é secundária, o principal nelas é serem didáticas, ou úteis. Pla-
tão foi poeta e filósofo ao mesmo tempo. Ninguém há de negar que pode 

2 Ramón León Maínez refere-se também a essas e outras “que constituíam o ideal cavalheiresco” em 
1876, segundo cita Leopoldo Ríus, 1905: 133.



 Ascens ión Rivas  Her nández

90

haver e que há muitos sábios que são excelentes escritores. Mas a poesia de 
Platão e desses sábios, e a arte e a inventiva que há neles, residem no estilo, 
sendo ciência e discurso, e não poesia nem arte, o que existe no fundo dos 
seus escritos e lhes confere seu maior valor. Em Cervantes, ao contrário, o 
maior valor não está na ciência, mas na poesia. A verdadeira finalidade do 
Quixote é criar uma linda fábula. A intenção de acabar com os livros de ca-
valaria e qualquer outra intenção que se queira descobrir no Quixote foram 
apenas ocasião e pretexto, mas não motivo do Quixote. (1864: 172)

Contrária a todos aqueles que haviam acusado Cervantes de falta de patrio-
tismo, surgiu a voz de José Mª Asensio que, no discurso acadêmico pronun-
ciado em 1904, citava uma opinião dele de trinta anos antes em que afirmava 
que o Quixote é a epopeia da idade moderna:

Assim, o Quixote é a epopeia da idade moderna; não um livro burilado, 
polido e acadêmico, mas sim um livro em que o autor nos deixou pintado 
ao vivo tudo o que havia visto e observado, com a maneira de ser, com as 
misérias e as grandezas da Espanha de todo aquele período. O Quixote é 
um traslado com vida, com animação e com graça, colorido e verdade da 
sociedade espanhola do século XVI; por isso encanta todos os leitores, 
tanto na Espanha como no exterior. (1904:1905)

A concepção de dom Quixote e Sancho como dualidade é um dos elemen-
tos característicos da teoria crítica do Quixote no século XIX espanhol. De 
fato, praticamente todos os analistas que se aproximam da obra cervantesca 
durante esse período abordam essa questão, desde Clemencín ou Fernando 
de Castro, até Asensio ou Hartzenbusch, passando por Benjumea, Ortego e 
Polinous. O tratamento desta ideia é muito diferente, dependendo da forma 
como os diferentes críticos a enfrentam. Como vamos comprová-lo a seguir, 
uns concebem os dois protagonistas como individualidades opostas, enquan-
to que, para outros, se trata de personalidades complementares, tudo isso 
dependendo, além disso, do conceito geral que cada um tem do romance.
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Nas Notas à edição que faz do Quixote (1880), Díaz de Benjumea insiste 
sobre as ideias expostas num artigo que já havia publicado anteriormente 
em La América. Já totalmente mergulhado na crítica romântica, refere-se neste 
fragmento à “sanchificação” de dom Quixote e à “quixotização” de Sancho:

Os que dizem que Cervantes não pensou em figurar o ideal e o real e sua 
graciosa liça na vida humana, desconhecem o que verdadeiramente salta aos 
olhos e é que não só há essa oposição e pintura entre o tipo espiritual dom 
Quixote e o sensual ou material Sancho, mas também que como não há es-
pírito sem matéria, nem matéria sem espírito, a própria força do contato nas 
várias situações leva Sancho a aproximar-se dos ideais de dom Quixote e dom 
Quixote dos ideais de Sancho. (Rivas Hernández, 1998: 145)

Finalmente, Juan Eugenio Hartzenbusch expõe a sua teoria do dualismo 
dos protagonistas do Quixote numas redondilhas. No seu entender, dom Qui-
xote e Sancho formam juntos a imagem da humanidade: o primeiro representa 
os sentimentos elevados e idealistas e o segundo, os mais baixos e materiais, 
como se pode ver no seguinte fragmento:

 No livro que esta idade,
 ainda não consegue compreender,
 dom Quixote e Sancho Pança
 resumiam a humanidade.
 O primeiro imagem é
 da ânsia de uma paixão;
 o segundo é a razão
 vencida pelo interesse.
 E em seu desígnio profundo,
 pôs, ao retratar seu louco,
 de si, Cervantes, um pouco,
 o resto, de todo o mundo. 

(Juan Eugenio Hartzenbusch, La hija de Cervantes; loa,  
23 de abril de 1863; em Ríus, 1905: 97)
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Todas essas leituras, e muitas outras que não puderam ser comentadas aqui 
(Rivas Hernández, 1998), enfatizam a extraordinária riqueza interpretativa 
do Quixote, um livro plurissignificativo, complexo e universal, criado pelo 
gênio de Cervantes.
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 � O que é um clássico?
O primeiro sentido da palavra classicus definia os cidadãos roma-

nos de primeira classe. Os romanos eram, então, divididos em cin-
co categorias, de acordo com seus bens e propriedades. Aulo Gelio 
usou a expressão classicus scriptor para designar um autor excelente, de 
primeira classe, trazendo a palavra para o campo das letras. 1 Quin ti-
liano, no livro 1 de seu De Oratoria, falando sobre como seus mestres 
dividiram os alunos em classes de acordo com suas proficiências, 
trouxe a palavra para a esfera do ensino.

No Renascimento, clássico foi usado para referir autores cujas obras 
eram consideradas modelares, exemplares, e, portanto, empregadas  

1 Dictionnaire étymologique, critique, historique, anecdotique et littéraire, François-Joseph-Michel Noël, 
Paris, Le Normant, 1839; Nascentes, Antenor, Dicionário etimológico da língua portuguesa, tomo 
I, Rio de Janeiro, 1955; Bluteau, Raphael, Vocabulario portuguez e latino, vol II, Coimbra, no 
Colégio das Artes da Cia de Jesus, 1728; Grafton, A., Most, G.W., Settis, Salvatore (ed.), 
The Classical Tradition, Cambridge/London, Harvard University Press, 2010.
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nas instituições de ensino. As obras eram as de autores gregos e latinos, es-
tudados com novo interesse no Renascimento. Em português, esse sentido  
da palavra aparece pela primeira vez em Gaspar Barreiros, em 1561, na sua 
Corografia – por coincidência, um livro de viagem com interessantes relações 
com Os Lusíadas –, e se refere aos autores “graves” ou “clássicos, como lhe  
eles chamam”.2 Os autores citados por Gaspar Barreiros são Varro, Plínio, 
Sexto Pompeu, Macróbio, Virgílio, Ovídio, todo um elenco dos clássicos  
antigos que frequentavam a educação dos jovens europeus (e que frequen-
tam as páginas de Os Lusíadas). A palavra classe, para designar aula, sala de 
aula, portanto, está de mãos dadas com a obra clássica ensinada aos alunos 
– como exemplifica Raphael Bluteau na sua extensa relação de significados da 
palavra classe.

Os clássicos na escola, como autoridade autoral, também autoritária, como 
modelo a ser seguido, quase coercitivamente, deixaram marcas. Gerações fo-
ram torturadas em sala de aula desta forma, seja declamando, ouvindo ou 
fazendo análise sintática em versos de outrora cheirando a museu. Mesmo  
os que viriam a amar um autor clássico na vida adulta, no colégio, muitas 
vezes, nutriram repulsa por esse mesmo autor.

No Brasil, com o uso intensivo dos Lusíadas nos colégios a partir do século 
XIX, como livro de leitura nas aulas primárias, compêndio de análise nas 
aulas de Gramática Filosófica e de Retórica, e também para os exercícios de 
declamação, o poema granjeou uma legião de antipatias. A edição do barão de 
Macaúbas “para uso das escolas brasileiras, na qual se acham supressas todas 
as estâncias que não devem ser lidas pelos meninos”, cujos trechos considera-
dos indecentes foram substituídos por linhas pontilhadas, para citar um dos 
exemplos mais significativos, acompanharia a formação escolar de gerações de 
brasileiros. No prefácio de sua edição, Abílio César Borges, ele mesmo pro-
fessor e dono de escolas, expõe os motivos pelos quais censurou integralmente 

2 Chorographia de alguns lugares que estam em um caminho que fez Gaspar Barreiros, Coimbra, João Álvares im-
pressor, 1561, f. 191v. Gaspar Barreios, nesse trecho, compara o que viu e conheceu em sua viagem à 
Itália ao que os autores chamados clássicos escreveram, de forma a revisar criticamente esses mesmos 
autores.
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34 estrofes do poema, afetando a integridade da obra e subtraindo de seus 
leitores trechos com os quais, certamente, criariam empatia:

Entretanto, qual não era o meu constrangimento, sempre que, nas classes 
ou nos exames, era preciso dar a ler aos meninos o Camões aberto ao acaso, 
receando caísse justamente a leitura em algumas das estâncias indignas de 
serem lidas pela infância: que d’estas muitas há disseminadas por todo o 
poema, nas quais foi o poeta livre demais no dizer, e até escandaloso, fanta-
siando actos, e descrevendo cenas de requintado erotismo, e de lascívia brutal 
e monstruosa. // É ainda o meu culto a Camões que me move a dar d’ele a 
presente edição, preparada adrede para evitar o grave inconveniente apontado 
acima: isto é, expurgada de todas as estâncias, cuja leitura, além de escanda-
lizar a inocência dos jovens leitores e leitoras, causar-lhes-iam o grandíssimo 
dano de em suas almas cândidas despertar ideias de sensualismo[...].3

O Barão de Macaúbas, talvez não como editor mas como professor, parece 
ter traumatizado mais de um futuro escritor que passou por suas escolas. Raul 
Pompeia, que foi aluno do colégio Abílio, registrou em O Ateneu uma cena 
clássica de Os Lusíadas em sala de aula:

Tomava cada período, cada oração, altamente, com o ademã sisudo do 
anatomista: sujeito, verbo, complementos, orações subordinadas; depois o 
significado, zás! Um corte de escalpelo, e a frase rolava morta, repugnante, 
desentranhando-se em podridões infectas.4

3 Prefação, in Os Lusíadas, poema épico de Luis de Camões, edição publicada pelo Dr. Abilio Cesar Borges, para uso das 
escolas brasileiras, Bruxelas, Typ. E Lithog. E. Guyot, 1879.
4 Pompeia, Raul, O Ateneu, apud Ramos, Fernando César da Silva, “A leitura em movimento: estudo de 
um caso de censura no Brasil do século XIX”, Belo Horizonte, v. 9, pp. 115-124, 2005. O trecho em 
questão, de O Ateneu, é protagonizado não por um professor, mas por Sanches, primeiro aluno da turma, 
numa mímica da leitura do poema em sala de aula. Sanches viria a se aproximar e a tentar seduzir Sérgio, 
e a leitura e interpretação de Os Lusíadas fazem parte da estratégia amorosa: “[Sanches] Guiou-me ao 
canto nono, como a uma rua suspeita” [Raul Pompeia, O Ateneu, São Paulo, Nova Cultural, 2003, p. 
42]. O Barão de Macaúbas é representado pela personagem Aristarco, o reitor do colégio. 
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Cruz e Sousa, o poeta simbolista, também não saiu incólume das aulas e, 
já adulto, definiu Os Lusíadas como “compêndio de geografia, anacrônico e 
parvo, cheirando a Olimpo e a negócio”.5

O sentido da obra clássica, entretanto, foi assumindo também novas acep-
ções. Em sala de aula era modelo a ser seguido, na língua, na conduta, na 
ética, nos valores e no sentido de pertencimento a uma comunidade, o que 
é especialmente verdadeiro para um gênero de obras épicas, lidas na chave 
nacionalista, que provocam um efeito projetado, o de moldar as consciências. 
Nesse sentido modelar, o clássico é quase estático, reservatório imutável de 
saberes e, em alguns casos, como o dos Lusíadas, definidor de uma identidade 
cultural, pronto para ser aplicado e produzir um determinado efeito, educa-
cional, cultural, político, ideológico.

O clássico, além disso, em uma outra visada, é também a obra que atravessa 
os tempos, sendo continuamente lido, pondo em relação o passado, o presen-
te e o futuro. Como define Jorge Luís Borges, “clássico não é um livro que 
necessariamente possui estes ou aqueles méritos; é um livro que as gerações 
de homens, urgidas por diversas razões, leem com prévio fervor e com uma 
misteriosa lealdade”.6

Aqui temos uma nova definição de clássico, em que as palavras “gerações”, 
“fervor” e “misteriosa lealdade” apontam para um caminho diferente daquele 
seguido nas escolas do império, e não só nelas. Não mais a obra de primeira 
classe, aristocrática e por vezes autoritária, por tais e tais méritos, mas aquela 
que, por diversas razões, e por diferentes razões a cada época, atravessa os tem-
pos e os leitores, provocando neles, misteriosamente, um “fervor”, uma expe-
riência fervorosa de leitura. Como observou Hans-Georg Gadamer, em conso-
nância com Borges (ou vice-versa), “todo texto clássico depende do leitor”. No 
sentido em que o leitor, a cada época, constrói uma nova compreensão da obra. 

5 Edmundo, Luiz, O Rio de Janeiro do meu tempo, Brasília, Senado Federal, 2003, p. 447.
6 “Clásico no es un libro (lo repito) que necesariamente posee tales o cuales méritos; es un libro que las 
generaciones de los hombres, urgidas por diversas razones, leen con prévio fervor y con una misteriosa 
lealtad”, Jorge Luis Borges, “Sobre los clássicos”, Otras inquisiciones, in Obras Completas, vol. 2, Buenos 
Aires, Emecé, 1993.
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A interpretação de um texto, portanto, não depende somente do  
autor e de seu público originário, ou pelo menos não se esgo-
ta nisso, pois essa interpretação está sempre determinada tam-
bém pela situação histórica do intérprete.7 A compreensão 
de um texto não é um comportamento somente reprodutivo, 
como queriam as escolas. A compreensão também, assim como a obra, va-
ria ao longo do tempo, guiada pelas mentalidades de cada época. Cada lei-
tura, seja individual ou institucional, produz uma renovada compreensão  
da mesma obra. Não temos, nesse ponto de vista, uma única interpretação 
legitimada pelo próprio autor, uma interpretação original, autoral, que deve 
ser recuperada pelo leitor.

 � Os Lusíadas moralistas, autoritários e marxistas
A historicidade da compreensão das obras clássicas, através do tempo, 

pode ser assistida como assistimos a um filme no cinema. Seus atores são os 
leitores do livro clássico, e também seus editores, que deixaram registradas 
as suas opiniões e interpretações, quase sempre inflamadas e discordantes. A 
200, 300, 400 anos de distância da época em que foram escritas, as mesmas 
passagens, os mesmos episódios, voltam a ser discutidos com fervor e renas-
cem com uma nova aparência. As perguntas que cada época faz ao clássico,  
e que ele não se furta a responder, vão se modificando a cada geração de 
leitores. É o que Ezra Pound chama, no ABC da literatura,8 de “uma certa ju-
ventude eterna e irreprimível do clássico”. Cada época apresenta um interesse 
novo no texto, onde também procura compreender-se ou projetar a si mesma, 
para o bem ou para o mal.

É assim que temos Os Lusíadas moralistas do Barão de Macaúbas, editados 
para modelar as consciências infantis e ensinar gramática, que pelo menos 
tinha o mérito de não reescrever o poema, como fez uma edição usada na 

7 Gadamer, Hans-Georg, Verdade e método, Petrópolis, Vozes, p. 443.
8 Trad. Augusto de Campos e J. P. Paes, São Paulo, Cultrix, 1970, p. 22.
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escola salazarista, que adaptou o poema em prosa, com o título Os Lusíadas 
contados às crianças e lembrados ao povo, por João de Barros,9 em que os valores de 
pátria, religião e família se sobrepujavam à matéria poética. Eram Os Lusíadas 
à medida do Estado Novo, moralizador e repressor público, unificador do 
império português. Diametralmente opostos aos Lusíadas marxistas dos crí-
ticos portugueses Antônio José Saraiva e Antônio Sérgio, ou aos Lusíadas à 
esquerda do escritor, poeta e crítico português Jorge de Sena, que observou 
em um antológico discurso: “Pensarão alguns, acreditando no que se fez do 
pobre Camões durante séculos, que celebrá-lo, ou meditá-lo e lê-lo é prestar 
homenagem a um reacionário horrível, um cantor de imperialismos nefandos, 
a um espírito preso à estreiteza mais tradicionalista da religião católica”.10 
Para Sena, Camões era “dramático e dividido, subversivo e revolucionário, 
em tudo um homem do nosso tempo, que poderia juntar-se ao espírito da 
revolução de abril de 1974”.11

A ressignificação da epopeia camoniana fica bastante evidente em um pe-
queno livro de Antônio Sérgio intitulado Em torno das ideias políticas de Camões, 
em que o autor reflete: “que pensaria Camões se vivesse agora? Como se deve-
rá traduzir isto, para se transpor para o nosso século a política de Camões?”12 
Páginas adiante, a partir da citação de alguns versos, como os seguintes,

Vê que aqueles que devem à pobreza
Amor divino, e ao povo, caridade,
Amam somente mandos e riqueza,

9 João de Barros, escritor e pedagogo de importante atividade nas políticas educacionais na 1ª Repú-
blica em Portugal, não foi um autor politicamente identificado com o Estado Novo. Apesar disso, sua 
adaptação de Os Lusíadas, pautada numa leitura didático-nacionalista, pode ser amplamente empregada 
na educação cívica escolar durante o regime totalitário e, curiosamente, tendo sua primeira edição em 
1930, figura até hoje no Plano Nacional de Cultura português. Sobre a relação entre a adaptação do 
poema e a escola salazarista, ver Flávio Garcia Vichinski, “Os Lusíadas e o marialvismo na escola nova 
de Salazar”, Revista Desassossego, Brasil, n. 7, pp. 156-164, jun-2012. 
10 “Discurso no dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 1977”, in Camões e a 
identidade Nacional, Lisboa, IN-CM, 1983, pp. 27-38.
11 Ibidem.
12 Sérgio, Antonio, Em torno das ideias políticas de Camões, Lisboa, Sá da Costa, 1977, p. 13.
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Simulando justiça e integridade.
Da feia tirania e de aspereza
Fazem direito e vã severidade.
Leis em favor do Rei se estabelecem;
As em favor do povo só perecem.13

Antônio Sérgio conclui:

É a ideia do governo para o povo, mas não ainda, claro está, a do governo 
pelo povo, que não era para o tempo em o que viveu Camões, e que nos 
cumpre realizar agora. Já censuraram ao grande épico, num livro de história 
muito interessante, o aristocrático do seu poema. Foi, com efeito, um acei-
tador da aristocracia; e estou em crer que se voltasse ao mundo ninguém 
diria melhor do que ele que toda verdadeira democracia deverá ser governo 
por uma elite: uma elite aflorada no próprio povo, em contato constante 
com o mesmo povo. 14

Luís de Camões, o autor, se confunde com Os Lusíadas, o livro, que, por sua 
vez, se confunde e se amalgama com Portugal e com os projetos de nação, à 
direita ou à esquerda.

Há sem dúvida uma narrativa triunfalista nos Lusíadas, de conquista de 
território e estabelecimento de um império global. Vasco da Gama, em sua 
viagem de descobrimento, realiza a profecia divina, verbalizada por Jesus Cris-
to na batalha de Ourique (cujas versões vão se sucedendo e aumentando ao 
longo dos séculos), da conquista cristã das terras infiéis, pelos portugueses, 
os míticos filhos de Luso do título camoniano. O modelo de Camões foi a 
Eneida de Virgílio, em que Eneias, indigitado pelos deuses, funda Roma, dando 
início ao império romano, que viria a se tornar realmente império no presente 
histórico de Virgílio, com Augusto, cujo governo se justifica e se glorifica 

13 Estância 29 do canto IX, Os Lusíadas, edição organizada por Emanuel Paulo Ramos, Porto, Porto 
Editora, s.d.
14 Sérgio, Antonio, op. cit., p. 17.
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com o poema épico. Em “O que é um clássico”,15 T. S. Eliot observa como 
Virgílio simboliza tanto na representação dos valores europeus, como ele é 
central para os valores europeus e para o imperialismo ocidental. A Eneida 
passou a ser usada nas escolas ainda na época de seu lançamento, tornando-se 
um clássico instantâneo16 que, com seus ensinamentos morais e sua beleza, 
ensinava deleitando.

Como emblema da nação, Os Lusíadas, ao longo dos séculos, talvez mais 
ensinaram que deleitaram, pois a vertente pedagógica e normativa da epo-
peia quase sempre preponderou, identificando-se com a razão de Estado e 
sendo lida unicamente como um discurso de louvor e elogio da monarquia 
ou do Estado.17 René Rapin, jesuíta e retórico do século XVII, desenvolve 
com clareza essa ideia, não tratando apenas da épica, mas da poesia em geral: 
“Em efeito, a poesia, sendo uma arte, deve ser útil pela subordinação essencial 
que toda arte deve ter frente à política, visto que seu objetivo geral é o bem 
público”.18

Entretanto, Os Lusíadas não são uma epopeia monológica, com um dis-
curso direto, único, sem contradições. Característica que não causava estra-
nheza aos seus contemporâneos, que ainda não liam a Poética de Aristóteles 
e seus preceitos sobre o gênero épico como leriam os homens do século 
XVII,19 e muito menos as teorias sobre a épica escritas no século XX, que 

15 What is a classic? An address delivered before the Virgil Society on the 16th of October 1944 by T. S. Eliot, Londres, 
Faber & Faber, 1945.
16 Ver João Ângelo Oliva, Apresentação, in Virgílio, Eneida, trad. Carlos Alberto Nunes, Belo Horizonte, 
Autêntica, 2014.
17 Os Lusíadas pertencem ao gênero de poesia encomiástica, laudatória, comprometida com a razão de 
Estado, com evidente implicação política de legitimização e manutenção da monarquia (ver Marcello 
Moreira, “As armas e os barões assinalados: poesia laudatória e política em Camões”, Revista Camoniana, 
3.ª série, vol. 16, Bauru, São Paulo, EDUSC, pp. 129-164), entretanto, ao lado dessa vigência própria à 
épica temos também outro plano, o da crítica às práticas políticas contemporâneas de Camões.
18 “En effet, la Poësie estant un Art, doit etre utile par la qualité de sa nature, e par la subordination 
essentielle, que tout Art doit avoir à la Politique dont la fin generale est le bien public. C’est le sentiment 
d’Aristote, & d’Horace son premier Interprete”, RAPIN, Père, Reflexions sur la poetique d’Aristote, et sur les 
ouvrages des poetes anciens & modernes, p. 15 e 20, apud Moreira, Marcello, op. cit., p. 145.
19 Ver Alves, Hélio, Camões, Corte Real e o sistema da epopeia quinhentista, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2001. 
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pressupõem a sua monologia, em contraposição à dialogia de outros gêne-
ros literários. Se a epopeia deve afirmar apenas um valor, uma ideologia, 
sem comportar nela mesma críticas, Os Lusíadas, uma epopeia nascida num 
momento de transformação da épica, que é um gênero vivo e não caduco, 
já traziam, ao lado do louvor da empresa marítima e expansionista da fé e 
do império, uma série de críticas ao, digamos assim, poder vigente, fazendo 
coro, aliás, com vários de seus contemporâneos (como Sá de Miranda e 
Diogo do Couto), que também criticavam a política e o desgoverno por-
tuguês no Oriente, causados, segundo eles, pela corrupção e pela ambição 
desmedida. Essa ambiguidade do poema, assim como outras característi-
cas inovadoras, em uma época em que os poemas épicos iam renovando o 
gênero – como fez a epopeia pró-causa indígena de Alonso de Ercilla, La 
Araucana, que em lugar de cantar somente os feitos dos conquistadores espa-
nhóis cantou também a bravura dos índios sul-americanos do atual Chile –, 
essa ambiguidade, ou hibridismo, do poema de Camões20 foi ignorada pelas 
apropriações nacionalistas, autoritárias.

 � Um discurso, um enigma
O episódio emblemático dessa ambiguidade é o do Velho do Restelo, que 

arremata o canto IV. Para relembrar, estamos no justo momento em que as 
naus da frota de Vasco da Gama partem para a Índia, portanto, o momento 
inaugural da viagem marítima, eixo narrativo do poema. A cena é descrita pelo 
próprio Vasco da Gama que, neste momento do poema, ao contar ao rei de 
Melinde toda a história de Portugal, chega finalmente ao momento em que 
narra a partida da sua própria viagem. A cena da partida, colorida como um 
quadro, oscila entre a esperança da conquista e o receio do fracasso expresso 
principalmente pelas mulheres, esposas e mães, e é subitamente rasgada pela 
voz de um velho, “de aspeito venerando”, “cum saber só de experiências 

20 Para uma discussão sobre as epopeias, inclusive La Araucana (Madri, 1569) e Os Lusíadas (Lisboa, 
1572), ver David Quint, Epic and Empire, politics and generic form from Virgil to Milton, Princeton, NJ, Princeton 
University Press, 1993.
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feito”, cujo discurso, vociferado, chega aos ouvidos dos homens já embarca-
dos. O discurso do Velho do Restelo, entre outras questões, traz uma crua 
condenação da viagem e de seus propósitos, apontando o desastre econômico, 
moral e social que a expansão comercial e política de Portugal viria a causar, 
ou seja, profetizando o presente histórico de Camões, já de decadência do 
império português.

Ó glória de mandar, ó vã cobiça
Desta vaidade, a quem chamamos Fama!
Ó fraudulento gosto, que se atiça
Cũa aura popular, que honra se chama!
Que castigo tamanho e que justiça
Fazes no peito vão que muito te ama!
Que mortes, que perigos, que tormentas,
Que crueldades neles esprimentas!

[....]
A que novos desastres determinas
De levar estes Reinos e esta gente?
Que perigos, que mortes lhe destinas,
Debaixo dalgum nome preminente?
Que promessas de reinos e de minas
De ouro, que lhe farás tão facilmente?
Que famas lhe prometerás? Que histórias?
Que triunfos? Que palmas? Que vitórias?21

Alguns contemporâneos de Camões responderam às perguntas do Velho 
do Restelo de forma simples e sintética, como seu companheiro na Índia. 
Heitor da Silveira, também soldado e poeta:

21 Estâncias 95 e 97 do canto IV, Os Lusíadas, edição organizada por Emanuel Paulo Ramos, Porto, 
Porto Editora, s.d.
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Mas ah! que este enganoso, falso Oriente
Desbota minha fé, minha verdade,
E amor tão sem amor, que m’o consente.
[...]
Cruel Gama, cruel, que tantos damnos
Ó Lusitano dás! Que se desfaça
Em pó tanto varão por bens mundanos!
Oh desleal cubiça! viva traça,
Faminta harpia, que por quasi nada
Alma, que livre é, prêsa andar faça!22

[grifo meu]

Outro amigo próximo, Diogo do Couto, que viria a ser cronista do Estado 
da Índia, resume no Soldado prático:

Na Índia os mais puros, excelentes ares do Mundo, fructas, águas de 
fontes e rios, as melhores e mais salutíferas de toda a terra, pão, ceva-
da, todos os legumes, todas as hortaliças, gado grosso e miúdo, que pode  
sustentar o mundo, tudo o mais maravilhoso; o pior que lá há, fomos  
nós, que fomos danar terra tão maravilhosa com nossas mentiras, fal-
sidades, burlas, trapaças, cobiças, injustiças, e outros vícios que calo.23 
[grifo meu]

Para os contemporâneos de Camões, não causava estranheza a voz crítica 
do Velho justo no momento da partida. Um dos primeiros comentado-
res dos Lusíadas, o cura Manoel Correia, que afirma ter sido próximo do 
poeta em Lisboa, já no fim da vida de Camões, comenta o episódio com 
desassombro, ainda no século XVI. Para ele o discurso do velho nada mais 
era do que uma lição de moral de viés cristão, “contra os homens cujos 

22 Heitor da Silveira, “Resposta à sátira IX de André Falcão de Resende”, in André Falcão de Resende, 
Poesias, Coimbra, Imprensa da Universidade, s.d., pp. 360-362.
23 Couto, Diogo, O soldado prático, Lisboa, Sá da Costa, 1980, pp. 214-215.
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apetites desenfreados são a causa de tantos males”,24 entendendo-se aqui 
esses apetites como a “vã cobiça”, o apetite pelo ouro (o que chamaríamos 
hoje de capital), concluindo que eram exortações necessárias à sua época de 
“enganos e malícias”. Heitor da Silveira, Diogo do Couto e Manoel Correia 
falavam do ponto de vista de um catolicismo que enxergava a decadência 
econômica do império português no Oriente, uma realidade vivenciada in 
loco por Camões e seus companheiros, como uma questão eminentemente 
moral. A corrupção do Estado português na Índia configurava, para eles, 
uma realidade contemporânea, advinda de uma política desastrosa, e que 
afetava, consequentemente, também o reino.

São muitas as interpretações desse episódio essencial do poema. Um dos 
mais apaixonados editores e comentaristas dos Lusíadas, Manuel de Faria e 
Sousa, que publicou uma edição monumental em 1639, sustentou, com a sua 
erudição enciclopédica, que o Velho do Restelo (cuja descrição física é similar 
à descrição de Luso, o pai mítico dos portugueses) simbolizaria o próprio 
Portugal. Sua interpretação lia o Velho do Restelo por um viés histórico. Se-
gundo ele, o velho não fazia mais que repetir o que o cronista João de Barros 
relatara em suas obras históricas, que “o reino abominava em sua grande 
maioria essa resolução [a viagem à Índia], acusando os homens de mais cobiça 
que zelo de religião, mostrando que essa cobiça havia de ser a ruína, e assim 
foi”. Faria e Sousa argumenta “que se a religião católica por esse meio não se 
tivesse dilatado, haveria sido em tudo malíssimo o descobrimento da Índia”, 
e aponta como consequências nefastas a destruição da agricultura, o despo-
voamento do reino, a falta de trabalhadores de todos os ofícios e os costumes 
corrompidos “com as delícias asiáticas”.25

No século XVIII, o comentador Ignacio Garcez Ferreira conclui, aris-
tocraticamente, que o Velho do Restelo representa o vulgo, ou seja, o povo, 

24 Os Lusiadas, comentados pelo Licenciado Manoel Correa, Examinador sinodal do Arcebispado de Lisboa, e cura da igreja 
de S. Sebastião da Mouraria, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1613, fl. 138r.
25 Lusiadas, comentadas por Manuel de Faria e Sousa, Primeiro e segundo tomo, Madri, Ivan Sanchez, 1639, 
colunas 419-420. São extremamente atuais, na discussão política europeia portuguesa, alguns desses 
itens relacionados por Faria e Sousa.



400 anos  de  d i scórdias :  O s  Lus íadas ,  seus  le itores  e  ed itores  

105

que por desconhecer o que se passava no gabinete dos 
príncipes,26 condenava a viagem por falta de melhores in-
formações sobre ela.

Já no século XIX, o nosso Joaquim Nabuco, no primei-
ro livro brasileiro sobre Camões, escrito aos 20 e poucos 
anos, lê o Velho do Restelo como um símbolo do passado:

[...] o certo é que essa personificação do passado 
com suas tradições e seus ódios é a prova do gênio dra-
mático do poeta [...] Esse velho que apostrofa o Gama ou os céus é o vulto 
de uma idade vencida naquelle momento mesmo pela marcha da ideia. [...] 
esse homem [...] simboliza as causas vencidas pelo progresso humano [...]. 
O que é notável é que Camões, pondo agora na boca desse velho a conde-
nação de sua epopeia, parece neste ponto esquecer que ele é a representação 
de um passado vencido [...]. Isso faz que a criação não tenha unidade, que 
num ponto condene a obra toda do poeta e em outro seja a palavra de seus 
sentimentos mais constantes.27

Nabuco sustenta que o Velho “condena” Os Lusíadas e condena o “pro-
gresso”. Mas termina, relativizando, dizendo que o poeta, com os episódios 
do Velho e do gigante Adamastor, personagens aparentemente contrárias ao 
poema, dava “sempre a cada ideia que tinha tido sua época uma personifica-
ção e uma voz”.28

No Portugal do Estado Novo, não havia contradição alguma. Na adapta-
ção do escritor João de Barros, Os Lusíadas contados às crianças e lembrados ao povo, 
presente na pedagogia salazarista, o episódio é narrado no coletivo naciona-
lista, que iguala o passado histórico ao presente: “assim vociferava o ancião 

26 Lusiada, poema épico de Luis de Camões, Nápoles, 1731, com os argumentos de João Franco Barreto, illustrado com varias 
e breves notas por Ignacio Garcez Ferreira, Nápoles, Oficina Parriniana, 1731 p. 425, nota 343.
27 Camões e os Lusíadas por Joaquim Nabuco, Rio de Janeiro, Typographia do Imperial Instituto Artistico, 
1872, p. 96 e seguintes.
28 Ibidem.
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venerável, condenando a viagem que vínhamos tentar, saudosos da terra onde 
o nosso esforço e o nosso trabalho ainda eram certamente precisos... Mas 
esquecia o velho do Restelo que somos um povo de marinheiros. E não que-
ria também lembrar-se de que o bom nome e a honra de Portugal exigia que 
levássemos ao fim a empresa começada... Continuou a gritar na praia, mas 
não mais o ouvíamos”. Era uma voz a ser ignorada. Um episódio que não 
demandava reflexão.

Do outro lado da trilha está o crítico Antônio Sérgio, para quem

[...] um dos trechos camonianos mais sentidos é o passo dos Lusíadas 
em que o Velho do Restelo, com tanta eloquência, se ergue a condenar o 
próprio feito que a sua epopeia celebrava. E não é lícito supormos que essa 
página tão grandiosa, tão vibrante, a escreveu ele por mero espírito de exac-
ção histórica e de objectividade, só para incluir na sua obra épica todos os 
elementos da tragédia, todas as correntes de opinião, sem exceção daquela 
mesma em que não podia concordar. Não. Para com o Velho do Restelo a 
simpatia do Camões é evidente.29

A importância da ambiguidade do episódio, na compreensão global do 
poema, também é salientada por Antônio José Saraiva, para quem o Ve-
lho do Restelo “é o próprio Camões erguendo-se acima do encadeamento 
histórico”.30

Opinião diversa sustentou José V. de Pina Martins, o grande bibliófilo por-
tuguês, que em artigo escrito já no século XXI argumenta, seguindo uma pista 
apresentada no século XVII pelo editor Faria e Sousa, que o Velho do Restelo 
é o velho Sá de Miranda, mestre dos poetas da geração de Camões. Segundo 

29 Sérgio, Antônio, Em torno das ideias políticas de Camões, pp. 18 e seguintes.
30 Saraiva, A. J., Luís de Camões, Lisboa, Gradiva, 1980 p. 130: “O Velho do Restelo é o próprio Camões 
erguendo-se acima do encadeamento histórico e medindo à luz dos valores do humanismo europeu os 
acontecimentos por que se apaixona o vulgo e de que ele mesmo se faz cantor. [...] Entra ele em con-
tradição com a ação de seu próprio poema? Tanto pior para esta! Tal contradição não seria, de resto, a 
única, antes é bem característica da posição do autor d’Os Lusíadas perante a matéria que narra, com a 
qual de modo algum se identifica”.
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Pina Martins, Sá de Miranda “foi um grande português e um sincero patrio-
ta” e por isso mesmo “denunciou, em cartas endereçadas a vários amigos e ao 
próprio Rei, a corrupção e a decadência, as prepotências e as injustiças na so-
ciedade portuguesa do século XVI”,31 tudo isso também denunciado em Os 
Lusíadas. Para Pina Martins, o episódio não contraria a matéria épica narrada 
– como acreditavam Antonio Sérgio e Saraiva –, mas atua como “informação 
acerca das opiniões discordantes que corriam no Reino e sobretudo como 
recurso retórico para mais valorizar, a contrário, a grandeza dos argonautas”. 
E completa: “A crítica não se tem apercebido até hoje de que, ao escrever este 
episódio como ao escrever toda a sua obra, Camões teve sempre a seu lado, 
com certeza na memória e – ainda que o não explicitasse – no seu coração, 
a poesia de Francisco de Sá de Miranda”. Pina Martins tinha pelo menos 
82 anos quando escreveu este trabalho, publicado em 2003, e toda uma vida 
dedicada ao estudo das obras do Renascimento, num lance flagrante não só 
da juventude eterna e irreprimível dos clássicos, como dizia Pound, como 
também da de seus leitores e críticos.

Uma das mais recentes leituras do Velho do Restelo é a do escritor por-
tuguês Gonçalo M. Tavares, nascido em 1970. Parte de sua extensa obra é, 
como ele mesmo já afirmou, um diálogo com os clássicos.32 Tavares, após 
publicar mais de duas dezenas de livros em que dialogava com clássicos de 
língua estrangeira, voltou-se para Portugal e reescreveu Os Lusíadas, de forma 
semelhante à que James Joyce reescreveu a Odisseia em Ulisses. “Uma viagem 
à Índia – melancolia contemporânea (um itinerário)” foi lançado em 2010 

31 José V. de Pina Martins, “Sá de Miranda e o Velho do Restelo”, in Revista Camoniana, 3.ª série, vol. 
14, Bauru, São Paulo, 2003, p. 123-146.
32 O romance ensina a cair, entrevista concedida a Pedro Mexia, Público, 27/10/2010: “Uma parte do 
meu trabalho é um diálogo com os clássicos. O projecto “Bairro” e também o livro a “Biblioteca” têm 
este espírito. As minhas aproximações são sempre amorosas, aproximo-me apenas daquilo que admiro. 
“Uma Viagem à Índia” insere-se nesta forma de dar atenção ao passado. O escritor tem uma responsa-
bilidade, não apenas em relação ao momento presente e ao que aí vem, mas antes de mais, em relação 
ao passado. É responsabilidade do escritor contemporâneo estar atento aos sinais que os escritores clás-
sicos nos deixaram. Os clássicos – como “Os Lusíadas” – são isso mesmo, livros que querem interferir 
no dia de hoje, que nos estão a fazer sinais importantes”. 
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e teve grande repercussão em Portugal. Gonçalo manteve-se mais fiel a seu 
modelo do que seu predecessor irlandês, seguindo a estrutura em 10 cantos 
e conservando os principais episódios. O personagem principal, entretanto, 
vem diretamente do Ulisses de Joyce e chama-se Bloom. O Bloom que vai à 
Índia, que não é mais a Índia de Camões, mas a Índia mística para aonde 
acorrem os em busca de consolo espiritual, é um homem do século XXI, e sua 
viagem se dá no nosso mundo, contemporâneo. São Os Lusíadas possíveis do 
nosso século, mas que, em versos livres e narrativos, trata de temas comuns ao 
seu modelo, atualizando-os para o nosso tempo, temas como os valores éticos 
e morais, o dinheiro, o comércio, o capitalismo global, a corrupção, a huma-
nidade, o amor. A superposição entre as duas epopeias é total. Uma viagem à 
Índia se sobrepõe perfeitamente aos Lusíadas, canto a canto, estrofe a estrofe. 
Nessa epopeia eminentemente disfórica, distópica, pessimista e melancólica, 
o Velho do Restelo é uma senhora, “uma velha que parecia saber mais coisas 
que os outros”33, que surge quando o personagem principal está no aeroporto 
de Lisboa prestes a iniciar a viagem. Ela não faz um discurso, não vocifera, 
mas diz apenas uma frase, que Bloom parece ouvir de passagem: “E os cães 
têm maior aptidão para a amizade que a maior parte dos homens”. Em lugar 
de um discurso, temos um aforismo. Um enigma também, como o discurso 
do Velho, que até hoje suscita diferentes interpretações.

O aforismo da idosa parece ser uma reflexão sobre o homem, sobre a hu-
manidade, e não sobre a viagem propriamente dita. Gonçalo Tavares, aqui, 
reescreve não a questão que mais ocupou os leitores antes dele, a condenação 
da viagem pelo Velho e a aparente contradição poética/épica do episódio. 
Seu foco, sua leitura, recai em outra questão, concentrada nas últimas três 
estâncias do canto IV de Os Lusíadas, em que Camões, pela voz do Velho do 
Restelo, reflete sobre o destino e a vocação da “humana geração. Mísera sorte! 
Estranha condição!”. O Velho condenava a viagem e também a característica, 
digamos, empreendedora, do gênero humano, citando personagens mitológi-
cas, como Prometeu, que desafiaram os deuses (ou a natureza, como Ícaro) 

33 Tavares, Gonçalo M., Uma viagem à Índia, São Paulo, Leya, 2010, IV-101, p. 198.
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e foram castigados. Na epopeia do homem melancólico e sem esperança do 
século XXI o castigo, encarnado no próprio mundo contemporâneo que o 
personagem atravessa durante sua viagem até a Índia, é mais do que evidente. 
Entretanto, mesmo assim, ao ouvir a frase da velha, que não sabe se é uma 
profecia ou uma ameaça, ele, da mesma forma que os nautas camonianos, 
segue viagem, não sem expressar a ambiguidade dos seus sentimentos:

Porém, Bloom tem pressa e quer atrasar-se;
está com medo de ter tanta coragem!
ainda não está velho o suficiente para ignorar conselhos,
mas já não tem a juventude parva que obedece e treme
a qualquer frase mais sensata. Só ouço quem me diz Avança,
eis minha surdez – diz Bloom, o nosso herói,
no fim do canto quarto.34

 � Ninfas literais e alegóricas
Diametralmente oposto ao discurso condenatório do Velho do Restelo 

está o episódio da Ilha dos Amores, uma celebração de vida e de vitória. Sua 
importância para o poema pode ser aquilatada mesmo quantitativamente: é 
o episódio mais longo dos Lusíadas, estendendo-se pelos cantos IX e X, e 
ocupando 20 por cento do total da obra.35 Se o emprego da mitologia já foi 
um problema para os primeiros censores e editores do poema, que não viam 
com bons olhos a convivência entre Vênus, Marte e Baco, os chamados deuses 
pagãos, com a Divina Providência e a Virgem Maria, muito mais desafiadora, 
para o catolicismo pós-tridentino, foram as cenas eróticas da ínsula divina, 
ilha namorada, como a chamou Camões. Editores de diferentes épocas, como 
o nosso barão de Macaúbas, precisaram trabalhar duro para desfigurar o 

34 Tavares, Gonçalo M., op. cit., p. 199.
35 Para uma interpretação global do episódio ver Vítor Manuel Aguiar e Silva, “Função e significado do 
episódio da Ilha dos Amores na estrutura de Os Lusíadas”, Camões: labirintos e fascínios, Lisboa, Cotovia, 
1994, pp. 131-143.
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poe ma e cortar e emendar os versos eróticos, não vistos com bons olhos pelos 
padres revedores de livros da Santa Inquisição e pelos educadores em geral.

A Ilha dos Amores é uma apoteose ou, como definiu um crítico português, 
Fernando Gil, uma “figuração encarnada do desejo”, “abertamente e exclusi-
vamente dionisíaca”.36 O episódio situa-se na parte final do poema, quando 
os navegantes empreendem a viagem de volta para Lisboa, após realizarem o 
feito épico da viagem à Índia. A ilha é uma recompensa para os navegantes. 
Prêmio arranjado por Vênus, que reúne em uma ilha de natureza luxuriante 
uma coleção de ninfas seminuas especialmente para premiar os cansados via-
jantes. É o momento em que o plano da ação dos deuses une-se ao plano da 
ação dos homens, o mitológico junta-se ao histórico, é o momento também 
em que a capacidade descritiva de Camões, naquilo que os retóricos chama-
vam de enargeia, ou seja, de fazer aparecer diante dos olhos do leitor imagens 
vivas através da descrição com palavras, se realiza de modo magistral, como 
uma pintura de Botticelli.

Três fermosos outeiros se mostravam
Erguidos co soberba graciosa,
Que de gramíneo esmalte se adornavam,
Na fermosa ilha, alegre e deleitosa:
Claras fontes, e límpidas manavam,
Do cume, que a verdura tem viçosa,
Por entre as pedras alvas se diriva
A sonorosa linfa fugitiva.
[...]
As árvores agrestes, que os outeiros
Tem com frondente coma enobrecidos,
Alemos são de Alcides, e os loureiros
Do louro Deus amados e queridos;

36 Gil, Fernando, “O efeito-Lusíadas”, in Macedo, Helder; Gil, Fernando, Viagens do Olhar, Porto, Cam-
po das Letras, 1998, p. 69 e 53.
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Mirtos de Citereia, cos pinheiros
De Cibele, por outro amor vencidos,
Está apontando o agudo cipariso
Pera onde é posto o etéreo Paraíso.
[...]
Nesta frescura tal desembarcavam
Já das naus os segundos Argonautas,
Onde pela floresta se deixavam,
Andar as belas deusas como incautas:
Algũas doces cítaras tocavam,
Algũas harpas, e sonoras frautas,
Outras cos arcos de ouro se fingiam
Seguir os animais, que não seguiam.

[...]

Oh! Que famintos beijos na floresta,
E que mimoso choro que soava!
Que afagos tão suaves, que ira honesta,
Que em risinhos alegres se tornava!
O que mais passam na menhã e na sesta,
Que Vênus com prazeres inflamava,
Milhor é esprimentá-lo que julgá-lo,
Mas julgue-o quem não pode esprimentá-lo.37

Entre outras discórdias, muitos editores e comentadores quiseram crer que 
esta ilha realmente existia, não com as ninfas, mas que era a representação 
de um sítio geograficamente definido. Os editores anônimos que desfigura-
ram gravemente o poema na edição de 1584 identificaram-na como a ilha de 

37 Estâncias 54, 57, 64 e 83 do canto IX, Os Lusíadas, edição organizada por Emanuel Paulo Ramos, 
Porto, Porto Editora, s.d.
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Santa Helena, um tradicional posto de parada e abastecimento no Atlântico 
para frotas de viagens transatlânticas, observando que nessa ilha os portugue-
ses “tomam o refresco de muitas frutas, e carnes de cabras e porcos”.38 O co-
mentador Manoel Correia, que em vários momentos de suas notas declara ter 
tido estreita amizade com Camões, também a identifica com a ilha de Santa 
Helena,39 mas em outro momento de seus comentários discorda e argumenta 
que a ilha “foi um fingimento que o poeta aqui fez”40, ou seja, era um arti-
fício poético. Faria e Sousa, o monumental comentador de Camões, a quem 
só chamava de mi poeta, sustenta a teoria de que o poeta se inspirou na ilha de 
Angediva, perto de Goa, cidade onde Camões efetivamente residiu. E alfineta 
seus predecessores: “para que se veja quantas léguas de engano hão corrido 
os que disseram que a ilha aqui pintada é Santa Helena”.41 Outros críticos e 
leitores propuseram a ilha de Zanzibar, o Ceilão, a ilha Terceira nos Açores, a 
ilha de Bombaim e a ilha da Madeira, entre outras.

Mas a discordância de maior peso refere-se à interpretação do episódio. 
Os comentadores antigos, como os editores anônimos da segunda edição 
de Os Lusíadas, de 1584, em um momento de extrema ortodoxia católica, 
alertaram os seus leitores de que se tratava de um “fingimento”. Segundo 
esses comentadores,42 os “passatempos da ilha” eram uma “metáfora” que o 

38 Os Lusíadas, agora de novo impresso, com alguas anotações de diversos autores, Lisboa, Manoel de Lira, 1584, 
anotação sobre a estância 54 do canto IX.
39 Os Lusiadas, comentados pelo Licenciado Manoel Correa, Examinador sinodal do Arcebispado de Lisboa, e cura da igreja 
de S. Sebastião da Mouraria, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1613, f. 255v. Sobre a estância 71 do canto IX, re-
gistra: “nesta octava, e nas seguintes continua o poeta com a descrição poética da ilha de Santa Helena 
[...] todavia se há de entender por elas as várias fontes e ribeiras, que entre os bosques daquela ilha os 
portugueses iam achando [...] que o poeta pinta com o mais lindo artificio que os preceitos retóricos 
ensinam”.
40 Ibidem, fl. 250: “Muitos tem para si que esta ilha de [...] seja a de Santa Helena, mas enganam-se 
porque foi um fingimento que o poeta aqui fez”.
41 Lusiadas, comentadas por Manuel de Faria e Sousa, Tomos tercero i quarto, Madri, Juan Sanchez, 1639, 
coluna 136.
42 Os Lusíadas, agora de novo impresso, com alguas anotações de diversos autores, Lisboa, Manoel de Lira, 1584, 
anotação sobre a estância 85 [“Que as imortalidades que fingia/A antiguidade, que os ilustres ama/Lá 
no estelante Olimpo...”]: “declara o sentido que tem os passatempos da Ilha, que debaixo de metáfora 
poeticamente pintou”.
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poeta “poeticamente pintou”. Mesmo com este alerta, cortaram amplamen-
te o episódio e desfiguraram muitas estrofes. Por exemplo, os versos “pera 
lhe entregarem/quanto delas os olhos cobiçarem” tornam-se pudicos com 
a seguinte emenda: “pera lhe entregarem/quanto de suas terras cobiçarem”, 
transformando a sugestão erótica em fundiária.

O cura Manoel Correa não corta tantos versos ou os emenda, como fi-
zeram seus predecessores, mas comenta estância a estância, esclarecendo os 
leitores que quando os nautas se arremessam sobre as ninfas que se banham 
nos riachos, deve-se ler “por elas”, ou seja, pelas ninfas, “as várias fontes e 
ribeiras que entre os bosques daquela ilha os portugueses iam achando, sobre 
as quais se lançavam a beber e a refrescar-se, com o alvoroço e a deleitação, 
que costuma causar a vista de frescas águas aos homens mui-
to sequiosos”.43 E completa: “este é o sentido literal destas 
oitavas, e neste sentido ficam elas sem nenhuma espécie de 
desonestidade, que alguns lhe quiseram atribuir, entenden-
do-as contra a intenção do poeta, como me consta que ele o 
dizia”.44 E assim segue, explicando como as ninfas, ao longo 
das estâncias, eram um alegoria da natureza, e na verdade 
representavam boninas, árvores e fontes, e as “recreações” dos nautas, por-
tanto, tinham por objeto esses elementos da natureza. E assim, os famintos 
beijos, o mimoso choro, os afagos suaves e os risinhos alegres representam, 
poeticamente, como os nautas se refrescaram, recrearam, beberam, lavaram-se 
e borrifaram-se nas águas dos remansos. Manoel Correia conclui:

Esta ilha entende aqui o poeta alegoricamente, pela remuneração e 
galardão [...] de que fez merecedores aqueles portugueses, que por meio 
de tantos trabalhos procuraram dar princípio à ampliação da nossa San-
ta Fé naquelas remotíssimas regiões” [...]; querendo com esta conclusão 

43 Os Lusiadas, comentados pelo Licenciado Manoel Correa, Examinador sinodal do Arcebispado de Lisboa, e cura da igreja 
de S. Sebastião da Mouraria, Lisboa, Pedro Crasbeeck, 1613, f. 255v.
44 Ibidem, f. 256r.
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mostrar-nos que as recreações que em efeito os portugueses receberam nes-
ta ilha, que ele pinta com ficções poéticas, são os bens temporais.45

No século XVII, o megacomentador Faria e Sousa, que não era padre, e 
que foi processado pela inquisição justamente pela sua edição comentada de 
Os Lusíadas, recrimina alguns editores que viram em Vênus, a protetora dos 
portugueses durante a viagem do Gama, uma alegoria da Virgem Maria, quan-
do, assegura o comentador, a deusa representa, na verdade, a Igreja católica. 
Sua leitura alegórica do episódio difere da de seus predecessores. Para ele, as 
ninfas eram as musas e a ilha, portanto, era o Parnaso. Um Parnaso cristão. 
Na cena das ninfas se banhando, explicava ele, devemos entender que estavam 
se batizando. Portanto, argumenta Faria e Sousa, os amores ali descritos são 
não lascivos, mas divinos, porque as “musas são amadoras de grandes feitos”, 
como aqueles cometidos na viagem de Vasco da Gama: “com que se vê claro 
que quem entende isso de outro modo, não o entende”.46

Com ele não concordava o comentador Ignacio Garcez Ferreira, já no sé-
culo XVIII, achando que Faria e Sousa tinha ido longe demais na leitura ale-
gorizante e cristianizante das divindades greco-romanas no poema: “E quer 
este autor, que se conformem bem as falsidades e impurezas de semelhantes 
fábulas com as verdades e pureza da nossa religião”. A interpretação de Ig-
nacio Garcez era outra: a ilha era sim, uma pintura, uma ficção poética. Mas 
representava a Fama, onde se localizava “o monte da Glória, ao qual sobem os 
varões pelo caminho da virtude levados pela Fama.”47

Voltaire, um crítico ácido dos Lusíadas, leu o poema e a Ilha dos Amores 
sem alegorias e com uma certa perplexidade humorística. Ele obseva que se o 
principal objetivo dos portugueses, depois do estabelecimento do comércio 
com o Oriente, é a propagação da fé, como pode ser que uma deusa pagã, 

45 Ibidem, f. 261r.
46 Lusiadas, comentadas por Manuel de Faria e Sousa, Tomos tercero i quarto, Madri, Juan Sanchez, 1639, 
coluna 206.
47 Lusiada, poema épico de Luis de Camões, com os argumentos de João franco Barreto, illustrado com varias e breves notas 
por Ignacio Garcez Ferreira, f. 209 e seguintes.
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Vênus, se encarregue do sucesso da empresa? A mistura entre o catolicismo 
e a mitologia greco-romana humanista do Renascimento o fazia rir; e foi um 
dos principais motivos de críticas ao poema ao longo dos séculos. Em seu 
livro sobre a épica, ao comentar a ilha dos amores camoniana, Voltaire aponta 
uma dessas incongruências na cena em que a deusa faz os preparativos para o 
arranjo da ilha. Diz ele: “Vênus pede conselhos ao padre eterno e, ao mesmo 
tempo acompanhada pelas flechas de cupido, faz com que as nereidas se apai-
xonem pelos portugueses”.48 Para ele, era uma espécie de samba do crioulo 
doido português.

Os editores portugueses Barreto Feio e José Gomes Monteiro, com o orgu-
lho ferido por tais comentários, em 1843, responderam uma a uma as críticas 
de Voltaire na edição anotada que prepararam dos Lusíadas. Explicam que o 
padre eterno é, na verdade, Júpiter, que simboliza, segundo eles, a Santa Pro-
vidência, “e por Vênus, Marte, Baco e etc.”, explicam, se deve entender “os 
espíritos ou anjos bons e maus por que Deus governa o mundo”. A interpre-
tação global do episódio por Feio e Monteiro, entretanto, se aproxima muito 
da de Ignacio Garcez: a Ilha dos Amores seria uma “ilha imaginária, aqui 
maravilhosamente introduzida para significar o quanto é diverso de todos os 
mais prazeres aquele prazer divino que sentem as almas grandes em ter feito 
ações heroicas e sublimes [...] e colocou o nosso poeta o seu templo da Glória 
numa ilha remota e apartada de todo o comércio humano, figurando [...] quão 
trabalhoso e arriscado é o caminho da virtude.” 49

Quase trezentos anos após a publicação dos Lusíadas e no século em que o 
poema definitivamente se cola à imagem do país e à identidade portuguesa, 
Barreto Feio e Gomes Monteiro dão testemunho não apenas sobre como se 
via então a vertente pedagógica do poema, mas também sobre o mistério e o 
fervor da leitura dos clássicos, de que falava Borges, emprestando ênfase à ver-
tente estética:

48 Voltaire, Essai sur la poesie epique (chapitre VI. Le Camouens) , in Ouvres completes de Voltaire, Tomo 10, 
Paris, Imprimerie de la Société littéraire-typographique, 1784, p. 372 e seguintes.
49 Obras completas de Luís de Camões, correctas e emendadas pelo cuidado e diligencia de J. V. Barreto 
Feio e J. G. Monteiro, Tomo primeiro, 1843, Paris, Fain e Thunot, 1843, Prólogo, p. xxx e seguintes.
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Na arte de representar vivamente aos olhos e aos ouvidos os objetos que 
descreve, nenhum poeta o iguala. Enfim, quem ler esta produção divina, 
e for capaz de sentir e apreciar suas belezas, se verá a cada passo irresisti-
velmente assaltado de diferentes afectos. Que este é o mais certo sinal do 
verdadeiro sublime, abalar-nos o coração, e deixar n’alma um vestígio que 
nada pode apagar. 50

Observação que, com outras palavras, poderia ser dita ainda hoje.
Com Jorge de Sena – para citar apenas um crítico e uma leitura do século XX 

– o amor é chamado para o centro da discussão. Sena entende o episódio como 
“uma recolocação do Amor, do verdadeiro Amor, como centro da Harmonia 
do Mundo”, e define a ilha como “uma catarse total, não apenas de todos os 
recalcamentos, mas das misérias da própria História, e das misérias da vida no 
tempo de Camões e fora dele. É a reconciliação, a transcendência”.51 O lugar 
do sonho, da utopia, da conciliação total através do amor. Mas não fechava os 
olhos para o outro plano de significação da ilha, observando que os “heróis são 
transfigurados epicamente na Ilha dos Amores, em condições sem dúvida mo-
ralmente impróprias a quem deixara família em Portugal”.52 A Ilha dos Amores 
conciliava os opostos do amor espiritual e do amor carnal, uma ambivalência 
presente na lírica e explicitada humoristicamente no teatro camoniano, figu-
rando como um espaço de concerto do mundo, de realização total do homem.

O amor também é central na leitura do episódio feita por Gonçalo M. 
Tavares em Uma viagem à Índia, em que a ilha é uma casa de mulheres pagas, e 
não mais uma ilha, mas um “bosque tranquilo”, aonde chegam as personagens 
depois da viagem pelas cidades distópicas do século XXI, voltando de uma 
Índia onde, em lugar de repouso espiritual, encontram o engano [foram assal-
tados]. Nesse bosque, a “mulher usava não uma saia, mas a metáfora de uma 
saia”,53 numa paródia humorística das metáforas dos antigos comentadores.

50 Ibidem, p. xxviii.
51 A Estrutura de Os Lusíadas, Lisboa, Edições 70, 1980, p. 67.
52 Sena, Jorge, Discurso, op. cit.
53 Tavares, Gonçalo M., Uma viagem à Índia, São Paulo, Leya, 2010, est. 69, p. 388.
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Os dois planos de significação, o literal e o alegórico, também se explici-
tam nessa epopeia melancólica que é uma reescritura e também um comen-
tário dos Lusíadas:

Aquelas mulheres eram excelentes, e até profissionais.
tinham tanta pontaria na quantidade equilibrada
de pudor e sedução, que os recém-chegados
– Anish e Bloom – já só faziam contas de cabeça
sobre o futuro próximo
e táctil. Bloom nem por um instante
se lembrou de que acabara de chegar da
sua viagem à Índia com fins espirituais.

Todo o episódio do bosque tranquilo de Gonçalo Tavares tem um clima 
não da Ilha dos Amores, mas do capítulo das garçonetes-sereias do Ulisses de 
James Joyce, no bar do hotel Ormond. Um ar decadente, prosaico, desencan-
tado, mas ao mesmo tempo mitológico e sublime. O bosque tranquilo do 
século XXI é, entretanto, muito menos erótico que a Ilha dos Amores camo-
niana. Apesar da beleza luxuriante do mundo vegetal, ali também descrita, 
há uma falta, uma ausência de realização, que não se encontra na Ilha dos 
Amores. A utopia, a transfiguração, a divinização épica caíram. Mas o centro 
parece ter se mantido intocado:

A única velharia que chegou intacta
ao estúpido século XXI
é a do amor.54

Bloom, no bosque tranquilo, com as mulheres pagas, contudo, vivencia o 
oposto da Ilha camoniana. A velharia chegou intacta ao século XXI, mas ele 
não a experimenta. 

54 Ibidem, est. 32, p. 374.
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Avança-se aqui na hipótese de que é possível identificar, da 
Antiguidade até o século XV – quando do reaparecimento da 

Poética de Aristóteles entre os studia humanitatis – duas noções de poesia 
antagônicas, em que uma se baseia na espessura sonora das palavras e  
sua composição eufônica, a qual é possível recuar até Górgias, e outra 
centrada principalmente na representação conceitual por meio das 
palavras, de matriz aristotélica. A primeira enfatiza a proximidade da 
poesia com a música, o ritmo e o metro; a segunda ressalta a proxi-
midade da poesia com a retórica e seus procedimentos discursivos. 
Numa formulação ao problema, Dante definiu a poesia no De vulgari 
eloquentia como “fictio rhetorica musicaque posita”. Apresenta-se aqui um co-
mentário geral a essa proposição, destacando alguns momentos-chave 
daquilo que a pouco e pouco tomou a feição do que hoje denomina-
mos poesia. Se, pelo conceito, isto é, pelo pensamento, poesia e retórica 
se equivalem, como diz a Poética, pelo metro e pelo ritmo, isto é, pela 
música, é irredutível a poesia à retórica, dizem os trovadores.
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I

É sabido que a poesia lírica e a música tomam-se, uma à outra, como 
referências imitativas desde os antigos retores – Dionísio de Halicarnasso, 
Plutarco e Quintiliano, por exemplo – e que o desempenho rítmico e tonal 
da oralidade não foi desconhecido das preceptivas retóricas gregas e latinas, 
apesar do menosprezo a ele devotado pela matriz aristotélica da Retórica e 
da Poética.1 Entre os manuais gregos, o Peri synthéseos onomaton (De compositione 
verborum) de Dionísio de Halicarnasso, partindo do pressuposto de que há 
colocações de palavras mais prazerosas e belas do que outras, segundo o rit-
mo, a melodia, a variação e (compreendendo as três) a adequação, procura 
estabelecer quais reuniões de palavras são mais doces, eufônicas, graciosas 
e sedutoras ao ouvido – “nisto semelhante à vista que, quando contempla 
imagens, pinturas, esculturas etc., se logra captar a alegria e beleza que 
há nelas, se sente satisfeita e não deseja mais”.2 A partir da combinatória 
daqueles três elementos, Dionísio preceitua a harmonia dos estilos que pro-
duzem: o austero ou severo, o elegante ou florido e o mediano ou equili-
brado. Seja a poesia, épica, lírica ou trágica, seja a oratória, a filosofia ou a 
história, todas apresentam exemplos de cada um desses estilos, evidenciados 
na proferição. Na lírica grega, segundo Dionísio, Píndaro é exemplo de aus-
teridade; Safo, Anacreonte e Simônides, de elegância; Estesícoro e Alceu, de 
mediania. Seus poemas, à semelhança do que ocorre com os discursos em 
prosa, atingem de forma diversa os ouvintes, os quais, ignorando embora a 
arte da música, sempre dispõem de uma faculdade natural para identificar, 
em qualquer um dos estilos, a dissonância ou a consonância das composi-
ções. E Dionísio sublinha que a comparação com a música não é estranha à 
preceituação retórica:

1 Na Poética, Aristóteles é célere em afirmar que a pronunciação por meio de palavras faladas (da arte 
do ator), do mesmo modo que a música ou melopeia e a cenografia (da arte da representação), alheias 
à essência da imitação poética (ação, caracteres e pensamentos), logo, são alheias à poesia; cf. esp. ca-
pítulos VI e XIX. 
2 Secção 10, 8-11. 
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a oratória política é uma música que se diferencia da cantada e da instru-
mental pela quantidade, não pela qualidade; também nesta, na oratória, o 
discurso possui melodia, ritmo, variação e adequação, de modo que nela o 
ouvido se deleita igualmente com as melodias, é arrastado pelos ritmos, o 
enamoram as variações, anela, enfim, tudo o que lhe resulta intimamente 
conatural. [Sobre as palavras em composição, séc. 11]3

Esta concepção ampla de eloquência, abrangendo prosa e verso, aparece 
nas retóricas latinas, onde os aspectos rítmicos e melódicos da dicção tiveram 
cabida na parte denominada pronunciatio ou actio. Quintiliano dedica-lhe parte 
de um capítulo, o terceiro do Livro XI, que será fundamental nos séculos XVI 
e XVII para os paralelos entre a declamação oratória e a música. Aí, após 
comparar a força e amplitude da voz à das notas saídas dos instrumentos de 
sopro, e a agudeza ou gravidade dos tons vocais aos da tensão dos instrumen-
tos de corda, Quintiliano censura o orador que desconhece a pronunciação 
correta, aquela pela qual a voz se conforma com os movimentos da alma: 
plena e pura na alegria; elevada e tensa no luto; áspera e densa na cólera etc. O 
próprio Cícero abrira o caminho ao propor que “a natureza ensinou a todo 
movimento da alma seu vulto, som e gesto próprios; [...] As vozes, de fato, 
respondem como as cordas de um instrumento a cada toque, produzindo sons 
agudos, graves, acelerados, lentos, fortes e débeis”.4 Todas essas são modula-
ções de uma voz que se concebe como subordinada naturalmente aos con-
ceitos da alma e seus correlativos afetos (“a voz é signo da alma e comporta 
todas as variações dela”, diz Quintiliano5), em conformidade com as proposi-
ções aristotélicas acerca da linguagem, as quais desprezam a substancialidade 
das palavras, restringindo-as a simples veículo entre coisas e pensamentos.6

3 A primeira edição de Sobre as palavras em composição, de Dionísio de Halicarnasso, é a aldina, em 1508. 
O célebre Castelvetro, além de um conhecido comentário à Poética, comentou também o De compositione 
verborum, opondo Dionísio a Aristóteles. 
4 De oratore, III, § 57.
5 Inst. Orat., L. XI, cap. 3, sec. 63. 
6 Cf. Aristóteles, Da interpretação, 16a: “as palavras faladas não são as mesmas em toda a parte, ainda 
que as afecções da alma de que as palavras são signos primeiros sejam idênticas, como são idênticas 
as coisas de que as afecções são imagens”.
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Em todas essas ocorrências, porém, é a elocução, somente, que está em 
questão, sendo incabível, por estranha à Poética e à Retórica de Aristóteles, a 
conceituação da poesia e da oratória por esse viés. O primeiro diferencial da 
Poética aristotélica é a recusa de definir a poesia pelo metro, pelo que propõe 
um conceito comum a todas as espécies poéticas, a mímesis. Há de se lembrar 
que o estudo dos versos, dos pés, das sílabas, assonantes e consonantes, per-
tencerá durante muito tempo a uma arte musical, como mostram os tratados 
de Plutarco e de Santo Agostinho sobre música.

Assim, a concepção poética aristotélica que vincula a poesia a uma representação 
conceitual por meio das palavras, não sendo hegemônica, compete na Antiguida-
de com outra que se baseia na materialidade sonora das palavras e sua composição 
eufônica. Tal noção de poesia fora aquela defendida por Górgias, ainda antes da 
separação entre filosofia, sofística, retórica e poesia. Não se diz que tais campos 
não estivessem bem definidos, anteriormente a Aristóteles – mas que inexistiam: o  
poema de Parmênides “Sobre a natureza” filosofa, do mesmo modo que o 
gorgia no Elogio de Helena, poético e retórico. Tendo por modelo a epopeia homé-
rica, e não a lírica, e principalmante a tragédia – uma tragédia em que no século 
IV o papel do coro está reduzido a um entre outros personagens, e a ação, não 
os cantos líricos, se destaca como central na cena trágica – Aristóteles organiza a 
Poética segundo a mímesis, como sabemos, que é desenho, ação, forma do poema. 
Por meio dela, avizinha a poesia da filosofia. E, pela mesma razão, a melopeia, 
isto é, a música, a contrario, é excluída da estrutura essencial da mesma poesia, 
reduzindo-se a metrificação a um acidente do discurso:

ajuntando à palavra “poeta” o nome de uma só espécie métrica, aconteceu 
denominarem-se a uns de “poetas elegíacos”, a outros de “poetas épicos”, 
designando-os assim, não pela imitação praticada, mas unicamente pelo 
metro usado. [Aristóteles, Poética, 47b 13-16.]

O metro, a cadência da fala, o jogar com as palavras, encantatório no uso de 
parônimos e homônimos, de rimas, ritmos, acentos e reiterações que seduzem 
o ouvinte e ofuscam o encadear das sentenças e suas imagens sob repetições 
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melodiosas da elocução, tudo isso (para a poética de Aristóteles) 
é o principal distintivo do discurso sofístico – distante da poe-
sia, portanto, que, a seu modo, trata de universais. (Aristóteles 
enfatiza o aspecto lógico e universal da poesia, mas também o 
ético e o retórico, por dissociar Homero de Górgias, ou seja, a 
poesia da sofística, anulando assim a censura platônica que as 
identificava em um mesmo procedimento de engano, mentira, 
ilusão e sedução – do que aqui não se trata). Essa poesia, para a 
imitação racional das ações humanas, é suposto se sustentar so-
bretudo na clareza e, para o ascenso dos afetos, numa linguagem 
metafórica, que “pinte como num quadro”, evidenciando as imagens certas 
contidas no pensamento, sem necessidade sequer da representação dramática, 
apenas pela phantasia, isto é, pela imaginação.7 De modo diverso, sofistas pro-
põem que o discurso poético está baseado na metrificação e no ritmo, como 
no Elogio de Helena:

a poesia toda, considero-a e defino-a como um discurso com metro. Sobrevém àqueles 
que a escutam o tremor de quem transe de medo, a piedade de quem abun-
da em lágrimas, a tristeza de quem sofre a dor, e, diante de felicidades e de 
reveses que sucedem a ações e corpos estranhos, a alma prova, por intermé-
dio dos discursos, uma paixão que lhe é própria. [11.9, meus os itálicos.]

Por se distinguir de tal concepção, principalmente, é que a Poética recusa 
a definição de qualquer gênero poético pelo metro utilizado e prescreve ao 
poeta só usar “galas” da léxis quando em ausência de pensamentos.8 Por 

7 “A tragédia atinge seu efeito, do mesmo modo como a epopeia, sem recorrer a movimentos, pois basta a 
leitura para aparecer sua qualidade”; e, em seguida: “além disso, tem a vantagem de ser visível na leitura e na 
representação” (Poética, 62b 11-13 e 17-18). Mesmo considerando que a leitura das tragedias e epopeias era 
oral, o que o texto aristotélico opõe é a feitura de imagens por meio das palavras àquela realizada em cena. 
8 Cf. o final do cap. XXIV da Poética, quando, após defender que a poesia nada deve ao “irracional”, que os  
absurdos que nela constar devem parecer razoáveis, e que isso se efetua ocultando-os sob “primores de 
beleza”, Aristóteles conclui que só se deve aplicar esforços no embelezamento da linguagem “nas partes 
desprovidas de ação, e que não se destacam nem pelo caráter nem pelo pensamento”, pois uma elocução 
demasiado brilhante ofuscaria uns e outros.
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to das essas razões, Aristóteles elege a tragédia como gênero poético modelar, 
seguido pelo épico, ao passo que a lírica, musical, é relegada ao silêncio... E a 
própria música, embora seja um grande ornamento da poesia trágica, perma-
nece sempre ornato, quer dizer, acidente, não substância.

Na Retórica, ao tratar da pronunciação (hipocrisis), Aristóteles atribui o renome 
de Górgias junto ao vulgo a seu modo “poético” de falar, embora as futilidades 
ditas.9 A par disso, e ao mesmo tempo, o esforço de desenredar poesia de so-
fística: os Elencos sofísticos visam invalidar o uso de uma linguagem que adota as 
chamadas figuras gorgianas, as quais, na pena aristotélica, constituem infrações 
ao sentido por arrastarem o pensamento para homologias aparentes. Por meio 
delas (as sofísticas homonímias, anfibologias, sínteses, diéreses, e a prosódia e 
a dicção), diz Aristóteles, o sofista leva o ouvinte a diversos erros, fazendo-o 
concordar com proposições incongruentes, falsas, improváveis, gramaticalmen-
te erradas ou ainda redundantemente vãs – as quais, se ensinam alguma coisa, 
é apenas a capacidade enganadora da linguagem. Na poesia, os mesmos proce-
dimentos, junto com o canto e a música, usados com parcimônia, consistem 
em meios de colorir a linguagem, desde que propiciem uma exploração das 
significações e dos efeitos patéticos subordinados à adequada mímesis (com sua 
porção de prazer e de conhecimento) – fim último e legítimo da poesia. Daí, 
novamente, ser tão necessária à Poética a afirmação de que a poesia não é só um 
discurso com metro, como afirma Górgias no Elogio de Helena, mas, ao contrário, 
a de ser o metro acessório menor em discursos que visam ao universal.

II
Tendo o sistema aristotélico para se pensar a poesia, desde a segunda meta de 

do século XVI é implícito se julgar por ele toda uma produção poética me dieval 
– que desconsidera os princípios aristotélicos –, quando não acontece por sua 
vez desconsiderá-la, com base nos mesmos. E mais: tendo os autores dos séculos 
XVI e XVII que retomaram a Poética fixado o texto aristotélico para a moder-
nidade, fornecendo-lhe uma interpretação autorizada, mal percebemos com que 

9 Cf. iii, 1404a. 
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dificuldade essa leitura se implantou e suplantou uma outra poética (sim, que ha-
via) não-aristotélica. Todavia, a questionamentos similares, similar foi a resposta. 
Nos séculos XV e XVI a questão era dotar a poesia de um sentido que ultrapas-
sasse o mero prazer dos sentidos em que (se passou a julgar) baseava-se a poética 
trovadoresca. A resposta aristotélica a Górgias e a Platão retornou, com a mesma 
Poética. Isso nos leva a insistir em que a poesia – como a própria retórica, ou a 
música, ou as diversas artes visuais – não dispõe de uma essência atemporal pela 
qual possamos julgar as suas realizações históricas como mais ou menos perfeitas, 
como pretendeu estabelecer, aliás, o mesmo Aristóteles. Mesmo assim, é preciso 
alguma distância para perceber que, em sua história, a poesia se aproximou ou se 
afastou de outras disciplinas, tendo campos limítrofes diversos, e tendo sua espe-
cificidade muitas vezes posta em causa. Se tomarmos em consideração o paradig-
ma aristotélico, encontraremos que a poesia é aí segregada da história, da música 
e da sofística, e, embora distinguida, é aproximada da retórica e da filosofia pelas 
razões vistas. Em relação à história e à filosofia, o lugar da poesia é estabelecido 
pela distância em relação ao particular da história e a proximidade em relação ao 
universal da filosofia, em termos de sua invenção. Quanto à gramática, embora 
ela não seja manifestamente mencionada, dois capítulos da Poética são destinados 
a repartir, na elocução, o que diz respeito à poética, e o quê à gramática: assim, as 
letras e as sílabas são reportadas ao território da métrica, ao passo que a poética 
principia no nome significativo: substantivos, adjetivos, verbos. Por via da latini-
dade, a proximidade e a subsequente distinção da poesia em relação à gramática e  
à retórica tornaram-se fundamentais.

Primeiramente, na poesia latina medieval reconhecemos a pauta poético-
-retórica extraída de Horácio, Cícero, Herênio e Quintiliano, pela qual se 
rege. As principais artes do período, escritas em latim e o mais das vezes 
intituladas “versificatórias”, são artes do bem-dizer, em todos os gêneros do 
discurso, em prosa e em verso, mas afirmando-se ou pressupondo-se como 
definidora do discurso poético somente a presença do verso: assim na Ars ver-
sificatoria de Matthieu de Vêndome (de c. 1175)10 e no Laborintus de Evrard o 

10 Ars versificatoria II, 9. 
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Alemão (entre 1213-1280)11. O mais amplo e explícito, neste sentido – até  
porque apresenta uma distinção entre o discurso poético latino baseado na 
quantidade e aquele das línguas chamadas “vulgares”, baseado no acento –, é 
o Parisiana Poetria, de Johannes de Garlandia, cujo título reza: De arte Prosayca, 
Metrica, et Rithmica. Trata-se de uma arte da eloquência, tanto na matéria em 
prosa, como em métrica (verso quantitativo) e em rítmica (verso silábico ri-
mado), que enfoca o emprego dos vocábulos segundo as espécies de invenção 
dada: isto é, substantivos e adjetivos e verbos, usados em sentido próprio e em  
metafórico, seja em cartas curiais ou escolásticas, seja em poemas elegíacos, 
comédias, tragédias, sátiras, ou em história. Com isso, pertencem ao livro três  
“espécies de conhecimento”: a Gramática, que ensina a dizer com proprie-
dade; a Retórica, que ensina a dizer elegantemente, e a Ética, que ensina o 
honesto, quer dizer, a “fonte de toda virtude”, em alusão ao De officiis de 
Cícero.12 Em outras palavras, os discursos eloquentes o são, em diversos 
gêneros de prosa e de verso, quando obedecem às virtudes da correção e do 
ornato – cujas regras são fornecidas respectivamente pela Gramática e pela 
Retórica – e quando são virtuosos – o que é aprendido na Ética. Desse modo, 
inscrevem-se todos na noção de epidítico. O certo é que, reeditando Cícero 
e Quintiliano, na Parisiana Poetria a eloquência ultrapassa a arte da retórica, 
acopla-se a um dos seus gêneros e engloba o poético.

Para comentar e ensinar esta poesia, são utilizadas as preceptivas retóricas, 
que tratam da composição dos discursos: a invenção no que diz respeito aos lu-
gares de pessoa, já que é uma poesia eminentemente panegírica; a disposição, que 
ensina a bem ordenar os discursos; e a elocução, que diz respeito aos ornatos, os 
quais, em última instância, possibilitarão o bem-dizer.

Assim também na Poetria Nova, de Geoffroi de Vinsauf: aí, o discurso poéti-
co se singulariza estritamente por ser sua elocução em verso, isto é, apresentar 
a metrificação como ornato maior, paradigma da linguagem elevada. Nem a 
ordem do discurso, nem seu objeto (coisas fingidas, ou fictícias, tais os deuses 

11 Apud E. Faral, Les arts poétiques du XII et du XIII siècle (Gèneve; Paris: Slaktine; Champion, 1982) pp. 
345-6 (v. 253-264).
12 Parisiana poetria (ed. Traugott Lawler, New Haven; Londres: Yale University, 1974), p. 2. 
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e heróis, como aparecerá em Boccaccio) distinguem a poesia do não-poético. 
A Rhetorica nova ou secunda, isto é, a Retórica a Herênio, com seu catálogo de orna-
mentos, constitui por isso o manual de referência para a decifração e o ajui-
zamento do texto poético (em complementação ao De inventione, designado de 
Rhetorica vetus, prima, ou prior). Uma mescla de instruções que hoje atribuímos, 
parte à Gramática, parte à Retórica, compõe essas artes.

Já nas línguas vulgares, as primeiras preceptivas acerca da poesia surgem 
no século XIII, em provençal e catalão, e com essa dupla fundamentação, 
retórica e gramática. Os autores referem como a mais antiga Las razos de trobar, 
de Raimon Vidal de Bezaudun, em cerca de 1210; por volta de 1270 foi ver-
sificada por um incerto Terramagnino, contemporâneo e admirador de Guido 
d’Arezzo, num intitulado Doctrina de cort. O De doctrina de comprondre dictats, atri-
buído ao mesmo Raimon Vidal, mas que aparenta ser do fim do século XIII, 
bem como Vers e régles de trobar (1291-1296) de Jaufré de Foxá, continuam as 
Razos de Vidal. Além destas, mencionam-se como artes poéticas romançadas o 
Mirall de trobar, de Joan de Castellnou, e finalmente, a grande suma que são as 
Leys d’amors. Essas (cujo título aproximadamente traduz “preceitos da poesia 
lírica”), reunidas por Guilhem Molinièr em 1356, consistem num imenso 
tratado de gramática e de retórica occitana, se pensarmos com os critérios 
poéticos pós-aristotélicos; seu maior mérito foi reunir os princípios prosódi-
cos e linguísticos coevos que deveriam guiar os novos trovadores e, ao mesmo 
tempo, instruir os juízes na escolha das obras apresentadas aos concursos 
poéticos dos “Jogos florais”.

Tais tratados, portanto, em sua mescla de Gramática, Retórica e Poética, 
assim o são para nós. Todavia, é legítimo pensar que o são porque o objeto 
a que se referem – as poesias em línguas vulgares dos séculos XI, XII, XIII e 
XIV –, são obras feitas para execução e recepção orais e que não se identifi-
cam com a mimesis. Em vez disso, assentam-se na elevação da linguagem, sua 
maior gala consistindo nos ornamentos de ordem sonora e tendo o verso por 
sua medida – recusando o conceitual ou o imaginativo como seus princípios. 
Assim, é coerente que essas novas artes tanta atenção forneçam a estrofes, ri-
mas, número de sílabas, correção na pronunciação (abertura ou fechamento 
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de vogais, acentuação) etc. As Leys d’Amors, por exemplo, classificam 11 espé-
cies de verso, 28 tipos de rimas e 35 de estrofes, além de 55 vícios principais 
de elocução em que incorrem os trovadores inexperientes. E, por sua vez, 
menosprezem a metáfora como figura desagradável aos modernos,13 a qual, 
com sua potência de phantasia, constituía a sede da linguagem poética para 
Aristóteles.

Contudo, no século XIV, o trovadorismo é já uma memória, mais do que 
uma atuação, sendo logo suplantado pela nascente poesia toscana. A fundação 
em 1323 do Consistori del Gay Saber, pelos trovadores de Toulouse (bem como 
sua imitação pelo de Barcelona, em 1393), não foi suficiente para manter e 
expandir a concepção poética trovadoresca, de modo que fizesse frente àquela 
que surgia na Península itálica.

III

É possível identificar com Petrarca e Boccaccio o reaparecimento de uma 
concepção de poesia mais abstrata e conceitual, e que advoga para si o legado 
da língua latina, associada à Roma católica e desvinculada da “vulgaridade” 
do provençal, catalão e galego. Em plena disputa pela sede do catolicismo, 
não é gratuito que o designado “fundador do humanismo”, aquele que no-
meou o período anterior de “trevas”, tenha sido o mesmo que, partindo de 
Avignon, envidou esforços para ser laureado poeta no Capitólio de Roma 
e que elegeu como modelo a epopeia virgiliana. Com Petrarca, a lírica e os 
romanços trovadorescos são substituídos por uma poesia narrativa épica, em 
que o fabuloso se identifica ao alegórico e, a poesia, a uma antiga filosofia, 
contígua à teologia. Assim o diz textualmente seu discípulo dileto, Boccaccio, 
no Genealogia Deorum Gentilium: “Fábula é um modo de falar com exemplos ou 
demonstrações sob uma ficção, da qual deixada a casca aparece a intenção do 
fabulador”.14 A poesia é uma sabedoria que, como tal, provém de Deus, um 

13 Cf. E. Faral, op. cit., p. 69.
14 L. XIV, cap. IX. 
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fervor de encontrar e dizer ou escrever com estranheza o 
que se encontrou, diz ele. Animados por este espírito (conti-
nua), os primeiros poetas começaram a falar de uma maneira 
desconhecida, aparentemente rude, como, por exemplo, em 
verso, “e para que parecesse sonoro aos ouvidos dos ouvintes, 
o moderaram com tempos sopesados e... o cercaram medindo 
com determinadas regras e dentro de um número definido 
de pés e de sílabas”.15 O metro, as estrofes, a contagem dos 
versos, as harmonias das sílabas, a pronunciação das vogais e tudo o mais que 
se refere à audição perdiam assim a virtude autônoma da doçura e da suavi-
dade da linguagem para se tornarem estranhezas e limitações ao pensamento 
– pensamento que se origina de e que se volta, com Agostinho, com Platão, 
para a divindade. A interpretação e restauração das poesias gregas e latinas 
exibidas como alegorias é tarefa central nesse intuito boccacciano de converter 
a poesia pagã em religião cristã; não, porém, qualquer poesia, mas apenas a 
espécie de poesia enraizada no mundo latino romano – com seus mesmos gê-
neros, tópicos, figuras e deuses. Boccaccio não confunde poesia com retórica: 
a poesia não é uma eloquência mundana, é uma filosofia adocicada: embora 
faça uso da retórica, e eu cito, “nas envolturas das ficções não há participações 
da retórica; é pura poesia o que se compõe e expõe de modo extraordinário 
sob um véu”.16 O Filocolo, o Filóstrato e a Fiametta da juventude, na linhagem de 
poemas como o Floire et Blancaflor e o Roman de Troie, do vulgar francês, cedem 
lugar às obras em latim da maturidade. Em seu Trattatello in laude di Dante, Boc-
caccio elege o Alighieri como modelo de poeta e denomina sua Commedia de 
Divina. A estreita dependência de La Vita Nuova e do De vulgari eloquentia com a 
poética trovadoresca, especificamente com as Razos de trobar de Raimon Vidal, 
é esmaecida em favor de uma vinculação com a nova poesia latina, narrativa, 
historiável, fabulosa, alegórica, imagética. Finalmente, a conciliação dantes-
ca entre o trovadorismo e latinidade romana – que repercute na conciliação 

15 Genealogia deorum gentili, L. XIV, cap. VII.
16 Idem, ibidem. 
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entre o sonoro e o argumentativo, a música e a retórica e que faz do poema de 
Dante o último grande monumento do trovar em língua romance – é desfeita, 
para em seu lugar se propor uma cisão entre duas concepções de poesia agora 
antagônicas, fixadas na metáfora das trevas e da luz.

Embora não pretenda historiar as ideias poéticas ocidentais, mas apenas 
pinçar alguns momentos dessa história, vale a pena notar que, em suas prin-
cipais linhas, o século XV europeu procura uma solução de compromisso 
entre, de um lado, a visada petrarquista-boccacciana, e, de outro, a poesia dos 
cancioneiros, com as chamadas artes da segunda retórica, que regulam a poe-
sia nas línguas vulgares, mantendo-se alinhado a uma poética das trovas (não 
de trevas...). É exemplar neste sentido o chamado “Prologus Baenensis”, do 
Cancioneiro de Baena, de 1445-50, em que se lê:

el arte de la poetrya e gaya çiençia es una escryptura e conpusyçion muy 
sotil e byen graçiosa, e es dulçe e muy agradable a todos los oponientes e 
rrespondientes d’ella e conponedores e oyentes; la qual çiençia e avisaçion 
e dotrina que d’ella depende e es avida e rreçebida e alçançada por graçia 
infusa del señor Dios que la da e la enbya e influye en aquel o aquellos que 
byen e sabya e sotyl e derechamente la saben fazer e ordenar e conponer 
e limar e escandir e medir por sus pies e pausas, e por sus consonantes e 
sylabas e açentos.17

Igualmente o Marquês de Santillana (1446-49), que escreve o primeiro 
esboço de uma história da poesia na Península Ibérica, ao enviar suas trovas 
a D. Pedro, Condestável de Portugal, apresenta uma definição de poesia que 
reúne a perspectiva do dolce stil nuovo à do trovadorismo (“poesia – que en el 
nuestro uulgar gaya sçiençia llamamos – [es] un fingimiento de cosas útyles, 
cubiertas o ueladas con muy fermosa cobertura, conpuestas, distinguidas e 
scandidas por çierto cuento, peso e medida”),18 ao mesmo tempo que localiza 

17 Apud La poéticas castellanas de la Edad Media, ed. Francisco López Estrada (Madrid, Taurus, 1984), p. 37.
18 Idem, p. 52.
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a pátria da poesia na Itália, legítima herdeira da latinidade. Ao que me conste, 
inclusive, é o Marquês quem primeiro explicita uma oposição entre a arte da 
poesia e o trovar, entre o poeta e o trovador, embora não propriamente entre 
uma poesia fundada nos conceitos e outra na sonoridade, mas entre o próprio 
saber dos conceitos (arte do poeta) e sua execução pelo trovador. Já o trovar 
deixa de ser arte, frente ao poetar:

Quanto diferencia aya del músico al cantor y del geômetra al pedrero, 
Boecio nos lo enseña: que el músico contempla en la especulación de la 
música, y el cantor es oficial della. Esto mesmo es entre el geómetra y pe-
drero, y poeta y trobador; porque el poeta contempla en lós géneros de los 
versos, y de quántos pies consta cada verso, y el pie, de quántas sílabas; y 
aún no se contenta con esto, sin examinar la quantidad dellas. Contempla 
esso mesmo qué cosa sea consonante y assonante; y quándo passa una sí-
laba por dos, y dos sílabas por una; y otras muchas cosas. Assí que quanta 
diferencia ay de señor a esclavo, de capitán a hombre de armas sugeto a su 
capitanía, tanta a mi ver ay de trobador a poeta.19

O Aristóteles da Poética aparentemente ainda não entrara em cena nas hu-
manidades, mas a poesia como um saber abstrato, que prescindia da materia-
lização em sons, tornara-se concebível.

Da Poética, até os últimos anos do século XV, o que se conhecia era a versão 
latina da paráfrase de Averróis (do ano de 1175) que Hermanus Alemannus 
fez em Toledo, em 1256, e que permaneceu sendo a base para o conhecimento 
da Poética até a publicação da tradução de Giorgio Valla, em 1498 – em que 
muito paulatinamente se dá início a nova fase na recepção de Aristóteles, no 
âmbito dos studia humanitatis. O comentário averroísta da Poética acoplava-a ao 
Órganon e era conhecido pelos lógicos, que a interpretavam em sua vincula-
ção à filosofia aristotélica. O fato de existir nada menos que 24 manuscri-
tos (alguns completos, outros como resumos e outros como compêndios, 

19 Idem, p. 84. 
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dos séculos XIII e XIV) que trazem sentenças atribuídas a uma denominada  
Poetria de Aristóteles, provenientes dessa tradução de Alemannus, fornece uma 
ideia da sua difusão no Trezentos, embora em círculos restritos e principal-
mente voltados às universidades. Não é esta Poética, misto de Gramática e 
de Lógica, que entrará no século XVI. É uma Poética ainda mais restrita, em 
que, além da Gramática, são acidentais a Música e a Lógica, ao passo que a 
Retórica – amplificada à dimensão de eloquência – aparece como seu núcleo 
organizador: narrativo, épico, discursivo e trágico. Lida pela lupa de Horácio, 
a Poética aristotélica quinhentista aceitará suavidades onde não houver pensa-
mento: como decoração ou ornato. A poesia será retórica e política, heroica e 
cômica. O canto – o encanto e a formosura dos sons líricos – torna-se ilusão 
de sereias, engano sofista.
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E n s a i o

O “modelo italiano”

Evaldo Cabral  de  Mello Ocupante da 
Cadeira 34 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Neste mês de novembro de 2015, cumprem-se trinta anos 
do falecimento do historiador Fernand Braudel. Em sua 

homenagem, me permitirei passear não por um dos seus grandes  
livros, mas por um obra menor, intitulada O modelo italiano. A despei-
to do estilo literário do seu autor, O modelo italiano pressupõe certo 
conhecimento das suas obras-mestras, de vez que a erudição braude-
liana costuma também confundir o leitor ou, no melhor dos casos, 
deixar nele a impressão de assistir a um espetáculo de pirotecnia 
intelectual. Embora a primeira edição francesa do livro (1994) nada 
nos informe a respeito, o modelo italiano foi editado inicialmente 
numa História da Itália, publicada nos anos 70, seu aparecimento em 
livro sendo assim posterior ao desaparecimento de Braudel.

Consoante sua periodização, de 1450 a 1650, três Itálias se sucede-
ram. A primeira, do Tratado de Lodi à invasão francesa (1454-1494); 
outra, da Itália dilacerada entre as ambições da França, da Espanha e  
do Papado à paz de Cateau-Cambrésis (1494-1559); e a terceira, o  
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longo período que, de Cateau-Cambrésis a meados de seiscentos, preservaria 
a península à margem da Guerra dos Trinta Anos, malgrado dificuldades pon-
tuais. Esses duzentos anos, Braudel os apreende por meio de cortes temporais, 
pois, como afirma, “contrariamente àquilo que pensam os especialistas das 
ciências sociais, não há cortes sincrônicos simples demais, prontos a surgir à 
primeira necessidade da argumentação”. Tais cortes constituem “sucessivos 
pontos de vista de conjunto”, ou seja, “observatórios cômodos, de onde olhar 
rio acima e abaixo”, metáfora fluvial que recorda o aforismo de Heráclito 
ou o trecho dos Ensaios em que Montaigne confessa não pintar o ser, mas a 
passagem.

É sabido que uma concepção temporal ternária vertebra O Mediterrâneo e o 
mundo mediterrâneo na época de Felipe II: o ritmo lento, quase imóvel, das estruturas; 
o ritmo, digamos, médio das conjunturas; e, por fim, o ritmo acelerado dos 
eventos. Usando uma de suas felizes comparações, a história seria uma canção 
cantada a três vozes. Mas como o passado é um só e essa distinção de tempos 
é um recurso epistemológico (ou retórico, como pretenderam Paul Veyne e 
Jacques Rancière), sobrou para Braudel a crítica de não os haver articulado, 
agenciado ou dialetizado, limitando-se a empilhá-los, na expressão de Paul 
Ricœur. Braudel poderia, aliás, ter se defendido com o argumento de que, 
sendo a vida curta para tão longa obra, a outros caberia dar prosseguimento à 
empreitada, aplicando seu esquema a períodos específicos.

A realidade é que, mais cedo ou mais tarde (melhor mais cedo), toda apli-
cação de conceitos abstratos em história acaba, em última análise, transfor-
mando-se (ou se quiserem os mais exigentes) em narrativa. Quando um his-
toriador espreme demasiado os conceitos que utiliza, na ânsia de retirar deles 
mais do que os coitados comportam, eles simplesmente se esfarinham em 
suas mãos. Isto ocorre inclusive com os conceitos de história da arte. Daí que 
o próprio Braudel (que, como seus mestres da primeira geração dos Annales, 
tanto se bateu contra o evento e seu discurso, isto é, a história narrativa) acabe 
sucumbindo em O modelo italiano à narratividade da história econômica e da 
história cultural. Aí estão esses luminosos parágrafos sobre a commedia dell’arte 
ou sobre a penetração do estilo italiano na arquitetura francesa.
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Pois ao contrário do que se julgava, a narratividade não é monopólio da 
historiografia política e militar ou da biografia, mas a dimensão constituinte 
de qualquer historiografia. A questão reside apenas em desvendá-la ali onde 
ela se esgueirou, seja porque o historiador não desconfia das suas manhas, 
seja porque ele mesmo buscou ocultá-la por preconceito cientificista. Paul  
Ricœur, por exemplo, detectou com maestria “a intriga virtual” que sub-
jaz aos três tempos de O Mediterrâneo: o mar interior que se retira da grande 
história na segunda metade do Quinhentos; e aos três ritmos que escandem 
Civilização material, economia e capitalismo, a outra obra maior de Braudel.

Não se conclua, porém, que a análise de Ricœur tenha tido qualquer pro-
pósito demolidor. Pelo contrário, ela buscou apontar a qualidade superior 
de uma narratividade apta a apreender diferentes tempos. Aliás, no seu livro 
póstumo, A identidade da França, Braudel negou ser “hostil à narrativa”, pois “a 
história é também narrativa, que não é a sua forma menos cativante”. Bastaria, 
aliás, ter em mente a terceira parte de O Mediterrâneo. E nos textos que redigiu 
à margem das suas obras principais, em especial os que se encontram reunidos 
nos três volumes dos Escritos de Fernand Braudel, pode-se certamente identificar 
articulações narrativas entre o longo, o médio e o curto prazo.

Contudo, em O modelo italiano, as estruturas brilham pela ausência e os 
eventos servem apenas de pontos de apoio cronológicos. O livro é basica-
mente o diálogo, ao longo de dois séculos, entre as conjunturas econômicas 
e culturais da história italiana. Suas imbricações, Braudel as aborda com a 
maior das cautelas, advertindo, por exemplo, que “o casamento da economia 
e da história da arte não se deve realizar no abstrato. O concreto, o detalhe 
preciso, é aquilo que mais nos falta, no caso”. Sobretudo, nada de recorrer 
a determinismos numa ou noutra direção. Se “um fulgor cultural parece, a 
priori, um signo de boa saúde coletiva” ou “uma regressão econômica a priori 
exclui semelhantes proezas”, “o perigo é ter excesso de confiança na teoria e 
no arsenal do historiador da economia”. Afinal de contas, “o fim do século 
XVI (após 1595) e o começo do XVII na Europa não estarão novamente 
sob o signo conjugado da regressão dos preços, do esbanjamento financeiro 
e do esplendor cultural?”
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O que não significa reciprocamente que só as recessões sejam criadoras. 
“Justamente a ligação entre a economia e a cultura faz-se tanto, se não mais, 
por intermédio do crescimento como por intermédio da conjuntura”. Em 
matéria de formulação global, o leitor terá de se contentar com essa frase 
críptica, que pede tempo para ser adequadamente debulhada. Se Braudel frus-
tra o leitor amante das generalizações ou à espera de uma teoria das conexões 
conjunturais economia-cultura, ele o brinda, em troca, com um vasto saber de 
história cultural, que suas outras obras apenas deixavam entrever.

Aplicando a O modelo italiano a fórmula que seu autor utilizou para a Itália de 
1450 a 1650 (“uma das mais brilhantes séries de espetáculos de inteligência 
desde que o mundo é mundo”), pode-se afirmar que muitas de suas páginas, 
como as que dedicou às artes plásticas, à música, ao teatro e à opera, situam-
-se entre as mais brilhantes da historiografia do século XX. É difícil escapar 
à impressão de que, destarte, ele vingou o lado estético da sua sensibilidade 
histórica daqueles longos anos em que mourejou nos arquivos de Simancas, 
Veneza ou Ragusa, de todo entregue à monótona reconstituição das pequenas 
realidades cotidianas: séries do preço do trigo, variação da relação ouro-prata, 
curvas da população e dos salários, estatísticas do tráfego marítimo através do 
Mediterrâneo, ou as espertezas cambiais dos banqueiros genoveses a serviço 
do Rei Católico.
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E n s a i o

Uma epopeia amazônica 
desconhecida do século XVIII

Milton Tor res Nascido em Porto 
Alegre em 1938, 
realizou estudos 
de epistemologia, 
direito e línguas. 
É hoje diplomata 
aposentado,  
tendo-se igualmente 
doutorado em 
História pela  
USP. Dedica-se à 
história amazônica, 
tendo publicado  
O Maranhão e o Piauí 
no espaço colonial, A 
epopeia amazônica de 
Frei Pedro de Santo 
Eliseu, Manuscritos 
do grande Norte (no 
prelo), e as obras 
de poesia No fim das 
terras e andaimes.

F oi lançado recentemente (2015), em coedição das Editoras 
das Universidades de São Paulo (EDUSP) e Federal do Pará 

(EDUFPA), o volume A epopeia amazônica de Frei Pedro de Santo Eliseu: 
Viagem (1746), com longa introdução de minha autoria.

O livro trata da viagem, empreendida em 1714, de Belém do 
Pará às Índias de Castela, para restituição de súditos americanos 
do rei espanhol, libertados pela Paz de Utrecht. Compreende, além  
do estudo introdutório, a transcrição modernizada do poema em 
letra de fôrma, a reprodução diplomática do apógrafo utilizado, 
ademais de anexo impresso, o qual, ocupando-se da grande peste 
amazônica de 1748/9, faz referências ao autor do poema, o frade 
carmelita Pedro de Santo Eliseu, reconhecendo-o como importante 
pregador.

O apógrafo do poema, uma fonte manuscrita por mim localiza-
da na Biblioteca Nacional de Portugal, é de 1746, longo intervalo, 
portanto, relativamente à viagem, realizada em 1714. Busquei, sem 
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êxito, em Portugal e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, fosse o autó-
grafo, fossem outros apógrafos.

O códice apreço revela manchas de água em todos os fólios (provenientes 
decerto da água utilizada para debelar o incêndio seguinte ao terremoto de 
Lisboa em 1755), mas não foram elas impeditivas da leitura, que pôde ser 
perseguida com segurança até o fim.

A epopeia, como era de praxe em poemas extensos, é antecedida de cur-
tas peças laudatórias: um soneto e o Labirinto Encomiástico, Acróstico, Epigramático 
e Dedicatório ao então capitão-general do Estado do Maranhão e Grão-Pará, 
Christovam da Costa Freire, nos exatos 23 versos que acompanham as letras 
do nome do homenageado.

O discurso poemático estende-se por 595 estrofes em oitava rima. Assim 
sendo, constitui a segunda mais antiga epopeia brasileira (a Prosopopeia é de 
1601 e conta 94 estrofes, igualmente em oitava rima, em que se saúdam os 
bem-sucedidos donatários de Pernambuco).

O poema de Santo Eliseu cobre 1.250 léguas de viagem fluvial e seu esco-
po é múltiplo, de vez que compreende a mais extremada etopeia, dentre a po-
esia narrativa da época, de D. João V e da Casa de Bragança. Idealista, quanto 
é a etopeia, pinta um soberano irreal, poemático apenas. E a legitimidade e 
a origem desse soberano são perfeitas e correm por largas estrofes: João, seus 
antepassados, sua rainha, a rainha sua mãe, estrangeiras da mais alta estirpe. 
É de lembrar a proposta estática que acompanha o reinado desse ponto de 
vista. A separação de classes é absoluta, e não se tocam uma e outra. São 
justamente essas diferenças, explícitas ou implícitas, que alicerçam o poder. 
Cada indivíduo tem o seu lugar e dele não sai. Nunca os exames de pureza de 
sangue foram tão atentos (mas, ainda assim, sujeitos à fraude pecuniária dos 
registros), desqualificando-se para o recebimento das ordens todo aquele que 
tivesse sangue negro, judeu ou trabalhador manual entre seus ascendentes. E 
o poema do carmelita é sensível às diferenciações, até mesmo na adjetivação 
que empresta às personagens. Pascoal de Lima, o sargento-mor que conduz 
as embarcações até o destino, é um commoner, nascido em Pernambuco; o en-
cômio à sua pessoa, bem soante, não é todavia do cariz daquele dispensado 
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ao governador, muito menos à pessoa do rei e das rainhas, respectivamente 
esposa e mãe de D. João V.

Mas, se o poeta tem um compromisso civil, tem-no também religioso. 
Igualmente longas as passagens que enaltecem as ordens religiosas, em cujas 
diferentes missões estanciam os viajantes. O encômio é parelho e elevado aos 
representantes das diferentes missões a que leva o avanço das canoas. Deve  
D. João V primordialmente aos carmelitas calçados de Belém, a ocupação dos 
rios Negro e Branco, assim como do Solimões. Se frei Pedro de Santo Eliseu 
estivesse a compor uma epopeia carmelitana, tendo por objeto a área desses 
mesmos rios, não estaria decerto equivocado; é vária a correspondência troca-
da entre o rei, o Conselho Ultramarino e o vice-provincial frei Vitoriano Pi-
mentel e os mais carmelitas em Belém. Mas optou o poeta pelo elogio equâni-
me de todas as ordens, na pessoa dos vários missionários que o recebem (pois 
parece claro, de várias inferências do texto, que frei Pedro, então ainda jovem, 
participou do excurso até Nova Cartagena do Goalhaga, ponto terminal).

O princípio da harmonia marca toda a viagem. Só os confrontos com os 
espanhóis no Solimões, que se prolongaram ainda depois da data de 1714, 
é que merecem a censura do frade-poeta. E deve ter sido a álea da guerra a 
diferir por tantos anos a terminação do poema ou, pelo menos, a sua publici-
zação. Mas, em 1746, data do apógrafo encontrado, dado o ambiente de paz 
entre as duas coroas ibéricas – o Tratado de Madri já previsível –, nada mais 
pareceria impedir a publicação do poema.

Mas, o que terá ocorrido? Alguma reserva da própria ordem, a falta de 
patrocínio editorial, a conhecida demora no processo de autorização em Lis-
boa? Nada resulta claro, nesse ponto, das minhas pesquisas. Fato que aponto, 
contrário à autorização editorial, é aquela notável passagem em que o poeta, 
descuidando-se da autocensura, declara ostensivamente que a catequese só se 
obtém pelas dádivas ou pelo temor à espada (estrofe 146). Tal observação 
haveria de ser forçosamente eliminada pela censura! E muito valeu, no caso, a 
preservação do apógrafo! Enfim, o ano de 1746 assinala o primeiro derrame 
cerebral sofrido por D. João V; e a era pombalina será inóspita a qualquer 
forma de elogio às ordens.
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Algo merece ser dito sobre o maravilhoso pagão e o maravilhoso cristão, 
ambos fluentes no discurso.

O maravilhoso pagão é o dos deuses e deusas marítimos. É tão forte 
a tradição do código estético marítimo, que o frade-poeta não hesita em 
transformar os rios em oceano e povoá-lo das deidades marinhas da mito-
logia clássica. O eros está a cargo das mesmas deusas. Se a sua função é de 
socorro aos nautas, mais o é do elemento erótico, mas o erótico linfático da 
pena de um sacerdote da Igreja pós-tridentina e militante; nada tem da ful-
gência da Ilha dos Amores camoniana. E as deusas marinhas estão, ademais, 
à sombra do poder da Virgem Maria, saudado ao início da partida e invo-
cado em todos os perigos. Perigos reais em alguma proporção, mas perigos 
aumentados pela pena do poeta, pois tem ele noção da pequenez dos fatos: 
a condução, rio acima, de uns poucos súditos, provavelmente mestiços, do 
rei espanhol. Faz-se mister que o fingimento estético-narrativo substitua a 
provável acalmia do excurso pela excitação e belicismo do gênero épico. 
Caso diverso dos confrontos asiáticos, a envolver conflitos com maratas ou 
esquadras mouras e turcas.

Por ausência de maiores riscos no plano real, o frade-poeta recorre à mag-
nificação dos fatos, enfim, ao fingimento que o gênero épico acolhe. E é o fin-
gimento que transforma as nativas embarcadas em damas, e os nautas da tropa 
em gentis cavalheiros, com alguma ponta de sal, mas ainda assim comedidos, 
estes, no diálogo amoroso com as damas.

O maravilhoso cristão é principalmente mariano, tal a cultura marianista 
da época. Mas se adensa no terço final do poema, com a celebração aparatosa 
da missa e algumas notas, até mesmo, da teologia e do hagiológio católicos.

Outra preocupação relevante do autor é a realidade do meio e o prospecto 
informativo do continente sul-americano.

O prospecto informativo fá-lo mencionar lugares, como Callao e Lima, 
sobre o Pacífico, em que, nem por longe, passaria a flotilha fluvial. Constitui, 
assim, espécie de breve resenha corográfica de áreas não portuguesas da Amé-
rica Meridional. O carmelita foi tradutor de Acuña (MS na Biblioteca Nacio-
nal de Portugal), e sua dicção poemática eivada de espanholismos, a denotar, 
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senão algum modo consciente ou inconsciente de americanida-
de, pelo menos de próximo contato com a língua castelhana.

Da parte percorrida pelos viajantes, há notações de antropo-
logia social de apreciável interesse, tal o processo de provocado 
alongamento da cabeça dos cambebas. E é óbvio que esse fenô-
meno, da distante cultura indígena dos Solimões, encontra a reprovação do 
europeu.

Longe de haver, na época, a noção de cultura. A visão é eurocêntrica, e 
sê-lo-á sob Pombal. A toponímia pombalina, na Amazônia, é toda metropo-
litana. E o matrimônio entre brancos e índios é para o “clareamento” destes; 
o Iluminismo, orgulhoso da sua modernidade, vê, na imposição dos seus pró-
prios valores, o salvamento dos povos diferenciados...

O frade-poeta expende muitas outras observações sobre o meio, tal o 
enterramento da mandioca à margem do rio para ulterior utilização, cultivo 
marginal do algodão, cor e temperatura das águas (que às vezes questiona 
sem afixar a causalidade), troncos de árvores arrancados às margens a cho-
car-se às embarcações. Persistindo, assim, narrativa e epistemologicamente, 
certo grau inevitável de confronto entre a observação do real sobre o curso 
amazônico e a idealidade da viagem marítima conforme ao código estético 
preexistente.

E surgem peixes, quelônios e mamíferos (o peixe-boi macho e fêmea), aves 
e animais silvestres de terra firme. E passagens há de bom humor e de jogos 
de palavras tão comuns no Barroco. Até mesmo o bodó, aquele peixe que se 
enterra no lodo dos rios amazônicos, faz a sua aparição, um tanto faceta.

O frade-poeta, dotado de erudição clássica, religiosa e histórica, expõe, 
por vezes com apreciável interesse, fatos da natureza. Claudica, por sua vez, 
na vertente explicativa, quando se dispõe a fazê-lo; é o preço, necessário, da 
erudição autoral, de feitio apriorístico e claustral, acentuadamente escolástica, 
em face de uma natureza diversa.

Ainda, como não é raro no gênero épico, o poeta é assaz seletivo do mate-
rial poemático. Isso mesmo a obedecer a múltiplas conveniências e limitações. 
A epopeia, de regra longa, tem estreitas relações com o poder, servindo-o sutil 
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ou ostensivamente. É estamental. E, sendo estamental, está sujeita à álea das 
mudanças políticas. Socorre-a o mérito literário, quando o tem. Em não o 
tendo, é apenas documental.

No caso vertente, o poeta relega – quase omite – a população leiga, o mo-
rador ou colono. Há breve passagem em que a flotilha, rio acima, cruza com 
carregamento de coletores leigos de cacau, rio abaixo. Na realidade, há de ter 
cruzado com muitos mais, num curso de seis meses, tanto de leigos quanto 
de ordenados – a competição aguda entre todos pela riqueza natural da co-
leta, naquela sociedade destituída das práticas econômicas de transformação 
(só se produzindo a farinha de consumo local). E uma única e velada alusão 
à coleta (proibida, mas sempre desobedecida) do cacau úmido, que exorbita 
da massa do cacau devidamente seco... A epopeia do frade é estamental e re-
ligiosa, Estado e Igreja, de qualquer modo, indissociáveis no Antigo Regime. 
Compreensível, assim, que do social e do laico pouco fale.

O ensaio introdutório ocupa-se, ainda, da Muhuraida ou O Triunfo da Fé, de 
Henrique João Wilkens, a qual, na forma manuscrita, é do ano de 1775 e, 
como tal, divulgada. A Muhuraida é, por excelência, a epopeia mariana da Ama-
zônia, tal fora a Viagem joanina – evidência, mais uma vez, do quanto a epopeia 
serve ao estamento. Vários paralelos são traçados entre uma e outra, a Muhu-
raida a exacerbar valores teóricos da fisiocracia – a própria rainha, a baixar a 
legislação mercantilista de 5 de janeiro de 1785, que proibia a manufatura na 
Colônia, e a publicar, na Academia das Ciências de Lisboa, as tantas memó-
rias fisiocráticas de Vandelli e demais mestres da escola.

No contexto geral da epopeia da América Portuguesa, o discurso de frei Pe-
dro de Santo Eliseu, como já foi lembrado, deve ser entendido como o grande 
elogio da Casa de Bragança e do reinado absoluto de D. João V, tão aparente na 
tópica dos recursos discursivos reiterados por tantas e tantas oitavas.

Examinada, em linhas gerais, a Epopeia Amazônica, caberia agora a deter-
mo-nos em alguns pontos específicos. Dentre esses, a sobrevivência do apó-
grafo, que certamente nunca alcançou os órgãos da censura metropolitana. 
Se lá houvesse chegado, teria desaparecido a notável estância que abaixo se 
transcreve, a qual confronta toda a missionação:
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Muitas nações à Igreja estão unidas
Ouvindo a angélica doutrina,
Com dádivas dos matos são tiradas,
Ou medrosas da espada adamantina.
As mais ainda por montes esparzidas
Vão desprezando a palavra divina,
E sem número são as nunca vistas
Que por sem conto tais não ponho em lista
       (estrofe 146 do poema).

E o reparo tem três focos:

1. A evangelização ou se consegue pelo temor à força, ou pelas dádivas; 
claríssima emenda aos métodos empregados.

2. A mesma evangelização não é segura, pois se vai desprezando a palavra divina. 
3. E fica a evangelização, ademais de errônea nos métodos e insegura nos 

resultados, muito aquém do que seria desejável.

A matéria, em si, não é nova, mas talvez nunca posta com igual veemência. 
À bibliografia portuguesa sobre o tópico ajunta-se a quantiosa bibliografia 
espanhola, inclusive a limenha.

Questão de interesse literário são os dados da realidade amazônica, de um 
lado, e o projeto épico do frade-poeta. O carmelita, como já foi lembrado, 
tinha consciência da pequenez épica da viagem de devolução dos súditos de 
Castela até as terras do seu soberano: poucas pessoas, não mais que índios 
aculturados, a viagem pelo rio, em contrário aos grandes conflitos marítimos 
da épica portuguesa oriental, e o périplo conduzido, agora, sob o signo da paz 
entre as duas Coroas...

Como compatibilizar essas realidades com a tradição épica? Senão, vejamos 
os fatos e as soluções encontradas pelo vate.

David G. Sweet, o notável historiador dos conflitos luso-espanhóis do 
Solimões, assim dispõe, conforme transcrito às pp. 42-5 do meu ensaio 
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introdutório: “José Antunes da Fonseca [o capitão português designado por 
Freire para abater os jesuítas espanhóis] retornou ao Pará com Sanna [o jesuí-
ta mais jovem que secundara o projeto de Samuel Fritz] e de quinze a vinte 
outros “espanhóis” (que seriam mestiços peruanos serviçais dos missionários 
jesuítas, ou quaisquer outros indivíduos afora os índios monoglotas).”

Assim, não só os prisioneiros em viagem de volta eram muito poucos, como 
de ínfima extração social. Por isso, nunca menciona o poeta o número daqueles 
súditos do rei de Espanha e eleva – artisticamente – a sua categoria a educa-
dos senhores e senhoras em polida convivência com os soldados portugueses. 
Assim, naquelas estrofes em que se efabula o breve comércio amoroso entre os 
tripulantes e as prisioneiras, eram elas necessariamente mestiças. Mas “clareia-
-as” o enunciador. Nesse ponto, a Amazônia do frade é eurocêntrica; já não há, 
aqui, espaço para as heroínas nativas ou arraçadas das epopeias do século XVII, 
tal registram o Afonso Africano ou a Malaca Conquistada. O Iluminismo Racionalista 
em progresso ao fim do reinado, todo ele calcado em avanços, ou supostos avan-
ços alcançados pela civilização espiritual e material da Europa, já não veria com 
bons olhos a diversidade racial; padrões da cultura apreciáveis, só os europeus. 
Na Amazônia pombalina e mariana, o matrimônio do branco com o ameríndio 
será para que este, teoricamente livre, melhore; está, pois, ligado a projeto utili-
tário que tem por substrato o branqueamento.

A ciência, bastante segura, do autor, sobre os fatos socioeconômicos da 
Amazônia, inibe-o de efabular muito além do que sabe ser a realidade; os seus 
coletores de cacau são, na breve passagem, coletores de cacau, os remadores 
fujões são tal. Recorre, todavia, à amplificatio, nas passagens que requerem o 
elogio do estamento, a grandeza do rei, e a dignidade das ordens religiosas. 
Ou peça-o o requisitório da epopeia marítima, a transformar o Amazonas em 
Mar Oceano, as canoas em baixéis, as mestiças em damas.

É a memória oficial que mais das vezes transparece. Mas não será o car-
melita o único a fazê-lo. Necessidades, tal a inserção de fatos ilustrativos da 
heroicidade nacional da casa reinante ou de uma qualquer casa fidalga, e até 
a prolixidade costumeira do gênero épico, determinam as longas incisões – 
daquela convencional, acrítica História, tal é regra no gênero, comprometido 
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com o estamento, grosso modo, desde Virgílio, pois a Eneida serve de via teleoló-
gica ao nascente império dos augustos.

A Ilíada elege os senhores da guerra; basta ouvir os altos vocativos por que 
são eles apelados. Mas há muito menos interstício social, na Ilíada, entre os 
senhores da guerra – de uma Hélade tribal – e os seus próprios homens, e os 
daquela primitiva Ílion, sobre os Dardanelos, rota do Ponto Euxino; os troia-
nos, por sua vez, agrupando-se em torno do seu rei com a naturalidade dos 
indivíduos de comunidade assaz reduzida. A cultura, a mesma em ambas as 
costas do Egeu. Enfim, os homens são mais próximos uns dos outros na Ilíada 
e os seus sentimentos fluem mais diretamente; por isso mesmo são menos su-
bordinados – não se consideram desiguais. Na Viagem do carmelita primam a 
obediência e o padrão social. Por tudo isso, a Ilíada transmite ao leitor moder-
no forte sensação de realidade. Na epopeia cristã de modelo ibérico, o com-
prometimento codificado do homem branco (e o seu escritor poemático) é 
muito mais rígido – um quase estatuto – a que a expansão bélico-econômica, 
vestindo-se de causa salvacionista, há de por força acomodar-se; encerra, pois, 
antinomias e é necessariamente artificiosa, mesmo quando genial.

E o recurso ao mitológico – observe-se – permite ao emissor rebuscar ima-
gens que, no plano atual da narração, só adventiciamente lograria fazê-lo, tal 
o incesto e a insinuação de homossexualidade, estrênuos ao cânon tridentino 
e social da época.

Será caso examinar, agora, as figuras visíveis e invisíveis que fazem andar a 
Viagem. Começamos com a figura do monarca.

 � O rei
O discurso autoral informara que o rei, por um processo de distinção dos 

outros homens, é absoluto, descendente de outros serem absolutos, casa-
-se com princesa vinda do estrangeiro, de ascendência também privilegiada. 
Como assim já fizera o pai e predecessor, D. Pedro II.

Sabe-se também que, pelo Milagre de Ourique, Portugal seria para sempre 
provido de reis protetores da nacionalidade. Quando os maus fados fizeram 
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desaparecer em África o jovem D. Sebastião, os portugueses sentiram grande 
solidão, espécie de vácuo, e foram regidos pelos príncipes espanhóis da Casa 
de Áustria, mas recuperaram, depois de longa e porfiada guerra, o seu rei 
natural na pessoa de D. João IV, o Bragança. Tudo isso, de uma forma ou de 
outra, está dito no poema.

Pedro de Santo Eliseu provavelmente nunca se avistou com D. João V. Nem 
isso seria necessário. Os tempos eram idos, da Idade Média, em que o homem 
do povo falava ao rei em carne e osso. O país crescera desorbitadamente com 
o império, o rei, agora, cercado de ministros, de muitos fidalgos, de muitos 
homens da Igreja, dos desembargadores da Mesa da Consciência e Ordens, 
a qual sobrestava às próprias Ordenações do Reino, e daqueles do Conselho 
Ultramarino, o qual Conselho transmitia ao capitão-general, aos provedores 
e aos ouvidores coloniais as decisões do monarca. Podia-se, ainda, escrever ao 
rei, mas a sua resposta transitava pelo Conselho Ultramarino. O rei era natu-
ral, mas o contato com ele já não o era.

Assim, a figura do rei chegava a Belém do Pará por meio dos conceitos 
vindos da tradição e dos papéis remetidos sobre a vária matéria da decisão 
real. E essa matéria filtrava pela mão da autoridade receptora até o povo. Mais 
ao povo de Belém que ao do sertão, esparso no meio agreste. Vez ou outra, 
chegava ao sertão algum enviado do ouvidor, mas isso não era comum.1

E o rei, sendo absoluto, não erra e é bom. Se não erra, bem escolhe os seus 
auxiliares; e, se é bom, sabe o que convém ao seu povo. Tais conceitos estão 
igualmente estatuídos no poema.

Enfim, o rei e a realeza vêm de par e são deduzidos de infinidade de grandes e 
pequenas coisas. Homem letrado, perto das fontes administrativas em Belém, 
tendo voz com outros frades, Pedro de Santo Eliseu deduziu, com muita acui-
dade, quem era D. João V. Não o João verdadeiro, e isso pouco importava, mas 
o D. João V presente e agente – em tanto que feixe de conceitos – tal é mister 
retratá-lo no espaço poemático da Viagem.

1 Apud Milton Torres, O Maranhão e o Piauí no espaço colonial, Geia, São Luís, Maranhão, 2006, p. 215.
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A dedicatória, na oitava 6, fazendo uso do pronome indefinido no dativo, 
insinua, mas ainda não designa, a quem o poema é votado. A personalidade do 
rei, inominado, surge, na nona estrofe, cercada das qualidades de magnanimi-
dade e de benignidade, por libertar os súditos espanhóis aprisionados na disputa 
pelo Solimões. E tais eram, igualmente, os atributos por que desejava o rei 
ser reconhecido, assegurando o perfil de civilidade a seu reinado, já conforme 
o espírito iluminista (uma benigna civilidade de aparência), a prorrogar-se à 
administração pombalina, que pactuava, a par dos reconhecidos êxitos eco-
nômicos, com as mais ferozes formas de personalismo e de despotismo; até 
os retratos rococó da jovem Marquesa de Távora, ou do próprio D. José e sua 
rainha, no reinado subsequente, e a música cravística de Domenico Scarlatti, 
que se tocava na corte, colaboram com a imagem oficial da benignidade.

  Estamos, enfim, no espaço das imagens oficiais. E a benignidade – em 
termos do epos – é tanto maior, quanto ter sido iníqua a pretensão castelhana 
de ocupar o Solimões...

Mas o rei benigno é guerreiro: Marte formidável a perdoar o vencido, 
supostas, aqui, as tropelias no Solimões como memoráveis atos guerreiros:

Permiti cante a magnanimidade
Do sereníssimo rei lusitano
Em conceder benigno a liberdade
Ao miserando preso castelhano,
Que em castigo da sua iniquidade
O intrépido valor americano
Prisionou lá nas terras adjacentes,
Em satisfação dos erros insolentes
[nona estrofe].

Mas que “valor americano” será esse? __ É o valor luso-amazônico, ofi-
cial e em parte oficioso, pelos interesses da coleta, de ter posto em xeque a 
pretensão espanhola de ocupação do Solimões (estrofe 230). E não só. Os 
reis portugueses nunca descuraram de chegar à prata do Peru. O próprio 
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apoio à pretensão carlista (na Guerra da Sucessão de Espanha, #12) tinha 
os olhos, no espaço americano, à ocupação de Quito, a que aludem as es-
trofes 233 e 234; é, ainda que irrealista, o sonho argentário encoberto na 
partida política...

E há a reconhecer o esforço do frade-poeta no transmitir ao leitor elemen-
tos da corografia sul-americana, que, em largas estrofes, expende independen-
temente do percurso fluvial das canoas. Se há, de parte do autor, assumido 
eurocentrismo (nem haveria como ser de outro modo, à época), não deixa de 
embalar o projeto da divulgação, ao menos descritiva, de parte do continente 
sul-americano de fala castelhana.

E a décima sétima estrofe, finalmente, personifica e encomia o quinto João:

Este é João magnânimo, excelente,
Que o reino e os vassalos hoje herdando
Do pai que será entre a lísia gente
Chorado sempre e sempre memorando.
Este, que em guerra e paz é eminente,
Pois com prudente acerto governando,
Vai provendo os tribunais dos melhores
Ministros sábios e governadores.

E é de observar que o processo derivado de validação já aponta, no último 
verso da oitava, a sábia escolha do governador...

 � O capitão-general
É mínima a participação do governador, o Senhor de Pancas, assim chama-

do por seu título nobiliárquico. Aliás, ele nem mesmo viaja. Apenas designa o 
sargento-mor para fazê-lo. Mas tal, obediente à extrema idealidade que orien-
ta a teoria do poder absoluto, explica – mais que isso, legitima –, em longo 
processo dedutivo e exemplar, a escolha, por sua vez, de Pascoal de Lima para 
comandante da flotilha.
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Ponto nevrálgico da ideologia da época, exatamente captado pelo poeta, 
é de que as escolhas derivadas da volição do rei auferem da perfectibilidade 
da própria condição de rei. Ou, noutras palavras, da perfectibilidade do rei 
descende, progressivamente, a de seus prepostos.

Assim, ratifica D. João V ao Senhor de Pancas a função de governador, 
concedida pelo soberano precedente, D. Pedro II:

Do heroico pai tem a prudência herdado
Em as disposições com tal acerto,
Que felice se chama hoje este Estado,
Vário algum tempo no governo incerto;
Tendo nesta conquista conservado
Um grande, prudente, sábio, experto,
Que o pai deixou e ele assim o conserva,
Por ver que as suas leis em tudo observa
[oitava 18].

Dessa oitava em diante, segue o elogio do governador Cristóvão da Costa 
Freire e de seus antepassados. Como o rei não erra, abunda em virtudes o 
seu preposto, abalizado na virtude de sangue de seus avitos – homens de ar-
mas, homens de letras, varões eclesiásticos. A prolixa narração arrasta-se por 
muitas estrofes, que enunciam os serviços prestados pela estirpe do capitão-
-general à história do país e à dinastia reinante. O poema, neste ponto, espelha 
das crônicas das casas senhoriais – tantas delas escritas de encomenda –, de 
modo a sempre lembrar ao soberano o crédito que o fidalgo e sua Casa têm 
na Coroa. Enlaçam-se passado e presente, óbolo necessário, naquela socieda-
de autoritária, diferenciada e centralizadora, para nomeação às altas funções 
na Metrópole e no Império. A biografia genealógica é, enfim, adjutória ao 
valimento, completado pela postura áulica do próprio indivíduo. A pena de 
Santo Eliseu, se tem lapsos poéticos, nenhum tem de falta do senso da con-
veniência (afora, evidentemente, a já comentada oitava 146, que, por aquelas 
razões especialíssimas, acaba por ser a mais relevante de toda a obra).
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 � O sargento-mor e os tripulantes das canoas
Pascoal de Lima é o verdadeiro herói da viagem que se inicia e o espelho 

das virtudes do funcionário colonial. Será, também este, um discurso exem-
plar. E com a vantagem de poder confrontar-se com as penas do percurso. A 
heroicidade de Lima é provada passo a passo, não a recapitular-se de alguma 
briosa genealogia, pois não a tem; contrariamente aos filhos de algo, é um commo-
ner, vale só por si. Moveo-o a dedicação ao rei (#429 e #430) e ao capitão-
-general, aquele “que nos está regendo” (#431). O narrador põe especial 
ênfase no serviço colonial na #430:

De Portugal é a nossa grã-conquista,
e por ela devemos muito obrar,
[...]
Não importa que o rei esteja à vista,
A memória só basta a despertar,
[...]

É o mesmo princípio que há de reiterar Joaquim José Sabino, ao tempo ain-
da futuro da administração do Príncipe-Regente: “O eco da voz do Soberano 
é igualmente expressivo e poderoso, ou saia logo do Trono, ou venha pelos 
diferentes tubos por onde se faz ouvir.” Persiste-se, pois, na idealidade da co-
municação absoluta da vontade do soberano, quanto, na prática, razões de fato 
podiam protocolar o mais absoluto aleive à vontade do rei, tal o descumpri-
mento ao Alvará de 5 de janeiro de 1785, já citado, ou os muitos regimentos, 
de uma forma ou de outra lesados, que editaram D. João V e Pombal sobre a 
mineração e a comercialização do ouro e dos diamantes, inclusive o estritíssi-
mo Livro da Capa Verde atinente aos diamantes, da lavra do Marquês. Enfim, há 
perceptível unicidade de toda a teorização do poder monárquico, quanto da 
sua ideal exequibilidade, durante o Antigo Regime.

De Pascoal de Lima, sabe-se apenas que nascera em Pernambuco, aliás, ca-
pitania de origem comum a tantos dos habitantes do Maranhão e do Pará; ain-
da, nesse sentido, o hábil carmelita estende o encômio a outro pernambucano, 
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o cruento Pedro da Costa Favela, a quem subtrai, por apócope, a última vogal 
do apelido, fazendo rimar “Favel” com “papel” e “fiel”, respectivamente nos 
versos primeiro e quinto da #52. Eis a forçosa rima, mais uma das tantas 
agudezas e cultismos do poeta:

Este é justo se veja em tal papel,
Porque seu nome fique memorado,
Pedro da Costa era o grão-Favel,
Que nesta parte há muito conquistado.
Os de Olinda qualquer por mui fiel
[...]

O elogio a Pascoal de Lima abraça toda a viagem, mas é menos hiper-
bólico, de vez que a gradação, em diminuendo, é imposta pelos rigorosos 
padrões sociais e administrativos que o experimentado frade-poeta bem co-
nhece. Somente ao fim do percurso, quando o sargento-mor se ombreia, pro-
tocolarmente, na qualidade de comandante, às autoridades espanholas que o 
acolhem, luzirá o mesmo trajo roçagante que trouxera a propósito e já usara 
no percurso (último verso de #263).

Com efeito, assim reza a solene entrada de Lima em Cartagena do Goalha-
ga, término da viagem nas terras espanholas e porto de entrega dos súditos 
localmente devolvidos ao rei de Espanha: “[...] adereçado / Com a gala que 
para entrar trazia,”... “Lhe mandam doze sinos repicar”, respectivamente ver-
sos 1-2 e 7 da estrofe 540.

E, na estância 552, é o sargento-mor apelado “dom” pelos espanhóis. Não 
poupa o frade-poeta toda a minúcia na descrição da entrada deste em Car-
tagena. Vazada no mesmo tom das tantas entradas dos governadores e dos 
bispos, em que tanto se comprazia o espírito barroco e protocolar. Solenidade 
nem sempre adequada às realidades locais das cidades do Pará e do Maranhão, 
com suas ruas esburacadas e índios seminus a visível distância da cerimônia.

Primor, obediência e cortesia são as qualidades que o rei polido quer dos seus 
súditos. Idealidade, também aqui, do modo de estar, senão de discursar oficial 
ou paraoficialmente em matérias que envolvem a imagem do reino absoluto.
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 � A epopeia portuguesa. A seleção temática
Excetuadas as categorias fechadas dos tripulantes e dos missionários visita-

dos no percurso, não há gentes na narrativa, salvo uma ou outra referência, tal 
o cruzamento com carregadores do cacau nativo. Mas é forçoso que, nas 1.250 
léguas da derrota, os viajantes hajam defrontado, rio-abaixo, inúmeras outras 
canoas da droga, das ordens assim como dos moradores. Propósito autoral de 
não enfatizar a intensa atividade econômica das ordens no curso do Amazonas?

Camões, ele próprio, não deixara de falar na especiaria da Ásia..., mas, nos 
Lusíadas, não se colocaria igual questão. Ou as razões do frade-poeta seriam 
apenas de restringir-se ao objeto da epopeia tradicional, de si já tão tênue na 
espécie?!

De fato, tal canoagem – derrogatória da espiritualidade das ordens estabe-
lecidas na Amazônia – é omitida, persistindo a escusa de que o gênero épico 
vive da pré-seleção do material com que edifica o epos.

E a epopeia oriental portuguesa funda-se no juízo da superioridade ne-
cessária do nacional sobre outrem. Sem isso, não seria possível construí-la. 
O propósito do autor do ensaio é, pois, caracterizá-la como gênero muito 
próprio: o epos lusitano precedido pelo espírito do cruzadismo – por sua vez 
legitimado pelos breves papais – que acompanharam a guerra anti-islâmica, 
da Península à África e, dali, para o resto do globo, atingindo islâmicos e 
gentes de outros credos. Há, pois, toda uma ideologia a acompanhar o epos 
ibérico. Data venia, não parecem caber aqui as complexas teorias que investi-
gam a oralidade e a sua relação com a narrativa épica, da pena de nomes tais 
como Bowra, Bakhtin ou Benjamin. A epopeia portuguesa, até mesmo por sua 
datação, parecendo ser fruto maduro de regimes postos, de objeto político 
definido e de interesse a uma classe própria. Associa-se, em lugar de uma ora-
lidade demótica, à oralidade do sermão, que tem linhas de condução definidas 
e, no caso português, de relações ostensivas com o estamento, como é exemplo 
a própria Viagem do carmelita.
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 � Preliminares
Mnemósine sorri, ironicamente, do alto do Olimpo. As Musas 

entram quase em desespero. O tempo na Terra nunca conheceu tan-
ta aceleração. As memórias descartadas em ritmo de muita velo-
cidade causam um profundo mal-estar entre aquelas que um dia, 
num horizonte muito distante, sopravam e sussurravam aos poetas 
ecos e imagens de um passado heroico. Onde estariam depositadas 
as memórias? Em estado de liquidez (por lembrar Bauman) escor-
rem e se perdem ao longo de verdadeiros oceanos enfurecidos. Ou 
incontidos. O Olimpo, embora muitos nunca tenham pensado no 
assunto, possui sua rotina (diversos helenistas já declararam isso). 
Deuses e deusas praticamente não descansam para, à medida do 
possível, restabelecer memórias, paz e ordem entre a humanidade. 
Zeus anda apreensivo.
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Os mortais (temporalidades limitadas) foram invenções que pouco deram 
certo.1 Inclusive, não custa lembrar Sartre: “Se a literatura se transformasse 
em pura propaganda ou em puro divertimento, a sociedade recairia no lamaçal 
do imediato, isto é, na vida sem memória dos himenópteros e dos gasterópo-
des. Certamente, nada disso é importante: o mundo pode muito bem passar 
sem a literatura. Mas pode passar ainda melhor sem o homem” (2015, p. 
234). Possivelmente, Zeus (contrariado) pensa de si para si: e se o tempo dos 
mortais fosse etern-(o)-(i)zado?

Mas Platão, numa outra dimensão, não deixa por menos. “O Χρόνος ϖου 
γεννιούνται με τον ουρανό” (Platão, TIMAIO∑, p. 215). Ou seja, o tempo teria 
nascido com o céu. A perspectiva cosmológica do pensador grego postula que 
o tempo é a constância de um ir e vir. Predominantemente, o tempo, assim 
como a memória, são categorias que se repetem delineando o famoso tempo 
cíclico ou circular. E como o tempo se repete por meio de ciclos, tudo se repe-
te. A previsibilidade é uma das importantes diretrizes temporais da concepção 
platônica. Lembremos Deleuze: se tomarmos o pensamento antigo que esta-
ria na ordem das formas, uma ordem eterna, o tempo teria surgido quando 
as ideias se encarnam em uma matéria. No Timeo de Platão há oito esferas. 
Uma delas é chamada de esfera dos fixos, sendo que as outras sete remetem, 
cada uma, a um planeta. As oito esferas giram, na verdade, em um movimento 
circular. E mais: com períodos diferentes e velocidades diferentes. Os oito 
círculos estariam hierarquizados de acordo com a proximidade em relação à 
Terra. No entanto, ainda na leitura de Deleuze, existe um momento em que os 

1 Lembremos Kaváfis, na bela tradução do poeta José Paulo Paes, em Os Cavalos de Aquiles: Ao verem 
Pátroclo morrer tão jovem,/ em todo o seu vigor e bravura sem par, / os cavalos de Aquiles puseram-se 
a chorar./ A imortal natureza deles se insurgia/ contra o feito de morte a que assistia./ Sacudiam as 
cabeças, as longas crinas agitavam,/ e, pisoteando o chão com os cascos, pranteavam/ Pátroclo, a quem 
ali percebiam inerme, aniquilado-/cadáver ora desprezível – o espírito evolado-/indefeso – sem sopro 
de vivente-/exilado, da vida, no grande Nada novamente./ O pranto dos seus cavalos imortais/ fez 
pena a Zeus. “No casamento de Peleu”,/ inditosos cavalos, melhor fora, creio,/ não vos ter dado. Que 
faríeis lá no meio/ da mísera humanidade que é joguete da Sorte?/ Vós, a quem a velhice não ronda 
nem espreita morte,/ infortúnios fugazes padeceis. Às suas/ dores os homens vos prendem”. – Mas as 
lágrimas suas/ pelo eterno, sem remissão jamais,/ infortúnio da morte vertiam os dois nobres animais.
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sete planetas (deixando de fora a esfera dos fixos) recuperam a mesma posição 
relativa. Naturalmente que, no momento em que os sete planetas recuperam 
a mesma posição relativa, tal processo pode ser denominado de máximo co-
mum múltiplo de todas as revoluções circulares. Em outras palavras: “El Gran 
Año”. O que seria o eterno retorno astronômico.

Em uma outra etapa da humanidade (mesmo que didaticamente), o tem-
po é concebido como eternidade-atemporalidade. Após a morte, os homens 
teriam a possibilidade de um tempo sem a contagem implacável dos relógios. 
Seres intemporais submetidos, docemente, a uma eternidade que desconhece-
ria os desprazeres do envelhecimento e o desafio dos devires.

O tempo foi pensado enquanto uma categoria universal. Tempo e espaço 
absolutos. Haveria um mesmo tempo em todo o Universo. E quase que simul-
taneamente, Kant postula a possibilidade de um “tempo a priori”. Nega, de 
certa forma, a objetividade e a mensuração do tempo. Somos seres interiores 
ao tempo. Nasce um novo conceito de subjetividade. Ou: “Dos mares de 
areia, dos mares do não-tempo, emergem fragílimos oásis, que podem, por 
descuido, voltar ao abismo onde flutuam, vítimas do tempo-mãe, que não 
perdoa os que abondonam seus ventres de areia, e resistem, obstinados, aos 
vórtices de vento, que varrem essas vastidões...”2.

A modernidade inaugura, de certa maneira, o tempo cronológico em mo-
vimentos perversos dos ponteiros dos relógios. Os sinos soam desordenada-
mente. Aglomerações urbanas apressadas. Soam, os sinos, quase em solidão 
completa. Por quem os sinos dobram?3

O tempo, agora, é pensado como relativo. O tempo enquanto uma cate-
goria universal deve ser repensado sob a ótica de Einstein. A simultaneidade 
absoluta mostra-se fragilizada. O tempo supostamente universal é abalado em 
suas estruturas mais profundas. 

Nessa perspectiva, pode-se afirmar, sabe-se, que a cada momento da his-
tória do homem houve uma construção de subjetividade. A subjetividade que 

2 Marco Lucchesi, Os olhos do deserto, p. 45.
3 Penso na incurável solidão de Hemingway.
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possui como pilares principais temporalidades aliadas a uma memória. Tais 
construções, a nosso ver, são fundamentais para que se entenda, de forma 
mais abrangente, os movimentos ligados à Educação. Em outras palavras: 
quais seriam as reais possibilidades contextuais e individuais para um educa-
dor, efetivamente, confrontar seus limites e possibilidades para o exercício do 
pensamento e da reflexão? Em que medida um educador poderia contribuir 
para a famosa sincronia entre sociedade, estudante, mercado de trabalho e 
outros aspectos ligados à Educação como um todo? Nessa medida, propomos 
fazer um breve percurso pelas categorias de tempo-memória postuladas por 
Gilles Deleuze e Paulo Freire. Como é sabido, ambos envolvidos com uma 
filosofia e, notadamente, com teorias fundamentadas a respeito de tempo-
-memória que poderiam ser aplicadas à Educação. Não custa lembrar: em 
diversos níveis. 

 � Gilles Deleuze: abismos do tempo ou o sublime
Lembremos, acima de qualquer coisa, que Deleuze foi um filósofo e, 

sobretudo, um grande educador. Diferenciado. Não repetido. Seus cursos, 
felizmente publicados, traduzidos e transcritos, pelos mais diversos meios 
de comunicação, são a prova concreta e objetiva do fato. Um dos pontos 
relevantes de Deleuze, a nosso ver, em relação à Educação, é sua postura 
diante da Filosofia. O filósofo transborda em suas afirmações, constantes, 
de que a Filosofia deve ser pensada por todos. Não seria exclusividade ou 
propriedade privada de alguns iluminados que nasceram para filosofar. E, 
nesta medida, há sempre um convite expresso ou velado para pensarmos com 
Deleuze, em especial, seu ponto mais forte: questões de tempo-memória. Sua 
grande paixão, como se observa no seguinte fragmento: 

Fico chocado com os dois mistérios do tempo, com os dois profundos 
mistérios do tempo. Por uma parte, a incomensurabilidade do presente 
vivo ou dos intervalos. Por outra, a imensidão ou a demasia de um 
conjunto de tempo. O conjunto de tempo transborda minhas faculdades de 
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compreensão. O conjunto de tempo, a imensidão do futuro e do passado, 
é o sublime. São os dois mistérios do tempo, e são complementares. E 
compreendam que quando digo “presente-passado-futuro” esqueço todo 
o resto, faço uma avaliação matemática. Substituo este mistério, a avaliação 
estética do tempo – tomando por minha conta os termos de Kant – por 
uma avaliação numérica do tempo, uma sucessão de instantes que posso 
medir com conceitos numéricos.

Mas existem os abismos do tempo. O primeiro abismo do tempo desde o 
ponto de vista da extensão – estamos sempre nele, e veremos quantos abismos 
de tempo existem – e a incomensurabilidade do presente vivido ou, se prefe-
rem, a incomunicabilidade do presente vivido. Por outra parte, a imensidão 
do passado e do futuro desafiam toda a comprensão da imaginação. Quer 
dizer que há um abismo por parte do tempo definido com intervalo e há um 
abismo do conjunto do tempo definido imensidão do passado e do futuro. 
O limite de minha compreensão define o sublime. O conjunto de tempo é 
o desmesurado. E é formidável, posto que havíamos partido da definição de 
que o tempo é a medida do movimento. E bem, justamente porque o tempo 
é a medida do movimento é que o conjunto do tempo é o desmesurado. Não 
podemos evitá-lo, assim é a vida4 (2011, p. 117).

4 “Me chocaré con dos misterios del tiempo, con dos profundos misterios del tiempo. Por una parte, 
la inconmensurabilidade del presente vivo o los intervalos. Por otra, la inmensidad o la demasía de un 
conjunto del tiempo. El conjunto del tiempo. El conjunto del tiempo desborda mis facultades de com-
preensíon. El conjunto del tiempo, la inmensidad del futuro y del passado, es lo sublime. Son los dos 
misterios del tiempo, y son complementarios. Y comprendem que cuando digo ‘presente-pasado-futuro’ 
olvido todo esto, hago una evaluación matemática. Sustituyo ese misterio, la evaluación estética del 
tiempo – tomando por mi cuenta los términos de Kant – por una evaluación numérica del tiempo, una 
sucesión de instantes que puedo medir con conceptos numéricos. Pero existen los abismos del tiempo. 
El primer abismo del tiempo desde el puento de vista de la extensión – estamos siempre en él, ya vere-
mos cuántos abismos del tiempo hay – es la inconmensurabilidad del presente vivido o, si prefierem, la 
incomunicabilidad del presente vivido. Por otra parte, la inmensidad del pasado y del futuro que desafia 
toda compreensión de la imaginción. Es decir que hay un abismo de la parte del tiempo definido como 
inmensidad del pasado y del futuro. El límite de mi compreensión define lo sublime. El conjunto del 
tiempo es lo desmesurado. Y es formidable, puesto que habíamos partido de la definición de que el 
tiempo es la medida del movimiento. Y bien, justamente porque el tiempo es la medida del movimiento 
es que el conjunto de tiempo es lo desmesurado. No podemos evitarlo, así es la vida». 



 Ana Maria  Haddad Bapt i sta

158

O que são os abismos do tempo? A nossa incompreensão 
diante, entre outras coisas, dos pontos essenciais de nossa 
própria temporalidade, em outras palavras: de nossa subje-

tividade. Parece-nos que o fragmento de Deleuze poderá, num 
primeiro momento, nos remeter a um dos grandes problemas que 

envolvem a Educação, ou seja, em que medida o verdadeiro educador 
consegue se envolver com sua temporalidade a ponto de pensar nos outros 

(estudantes) em termos de uma sincronia? Ou melhor dizendo: em termos 
de uma intersubjetividade? Não seriam os frequentes desencontros entre pro-
fessores e alunos um desencontro de suas temporalidades em diversos graus? 
Nessa perspectiva, num primeiro momento, cremos, acima de qualquer coisa, 
que a Filosofia não poderia e não deveria ser proposta como mera disicplina 
nos currículos, em todos os graus escolares, apenas como um enfeite. Ou uma 
espécie de espaço privilegiado para discutir a sociedade, a ética ou embarcar 
no famoso “chavão” (odiado por Deleuze) de que a Filosofia leva as pessoas 
a pensar ou que a Filosofia deve ser cultivada para levar à reflexão.

Como tão bem afirma Deleuze, em diversos momentos, a Filosofia é, es-
sencialmente, criadora de conceitos. Produtora de conceitos. Não um “cam-
po de saber” cheia de privilégios e com “donos” de determinados autores 
ou “escolas de pensamento”. E, a nosso ver, a Filosofia aplicada, de alguma 
maneira, à Educação, deveria, sim, acima de qualquer coisa, buscar conceitos 
que possam arejar e renovar estudantes e educadores. Conceitos que possam 
fazer uma revisão profunda de valores e objetivos da área em referência.

Deleuze não poupa novos conceitos e leituras que poderiam ser aplicadas, 
quase que facilmente, à Educação. Em suas palavras: “Essencialmente, a du-
ração é memória, liberdade. Ela é consciência e liberdade, porque é memória 
em primeiro lugar”5. Deleuze discutiu, talvez como nenhum outro filósofo, o 
conceito de duração numa leitura original de Bergson. O que ele propõe nesta 
leitura? Entre muitas e muitas coisas, fundamenta o famoso conceito de dura-
ção tão caro aos que são, inclusive, ligados à literatura (na verdade a literatura, 

5 O Bergsonismo, p. 39.
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poucos se dão conta disso, é que criou os verdadeiros e mais profundos mis-
térios do tempo enquanto duração). Ou seja: tempo enquanto transborda-
mento. Tempo sem réguas. Incomensurável. Um tempo que nunca cabe em si 
mesmo. Propõe, essencialmente, a possiblidade da liberdade. Afinal:

a superfície em que sou imerso
 esta

 e não outra
 minha profundidade6

Deleuze, no que diz respeito ao tempo-memória, possui muitos outros 
conceitos que julgamos importantes para a Educação. Entre eles (sempre a li-
teratura como sua aliada sem precedentes) “tempo fora dos gonzos”, uma be-
líssima alusão à imagem de Hamlet na leitura que postula a respeito de Kant: 

Os gonzos são o eixo em torno do qual a porta gira. O gonzo, Cardo, 
indica a subordinação do tempo aos pontos precisamente cardinais pelos 
quais passam os movimentos periódicos que ele mede. Enquanto o tem-
po permanece em seus gonzos, está subordinado ao movimento extensivo: 
ele é sua medida, intervalo ou número. Sublinhou-se com frequência essa 
característica da filosofia antiga: a subordinação do tempo ao movimento 
circular do mundo como Porta Giratória. É a porta cilíndrica, o labirinto 
aberto à origem eterna. Haverá toda uma hierarquia dos movimentos se-
gundo sua proximidade com o Eterno, segundo sua necessidade, perfeição, 
uniformidade, rotação, suas espirais compostas, eixos e portas particulares, 
com os números do Tempo que lhes correspondem. Sem dúvida, há aí uma 
tendência do tempo a emancipar-se, quando o movimento que ele mede é, 
ele próprio, cada vez mais aberrante, derivado, marcado por contingências 
materiais meteorológicas e terrestres; mas é uma tendência para baixo, que 
depende ainda das aventuras do movimento. O tempo permanece, pois, 
subordinado ao movimento no que ele tem de originário e de derivado.  
O tempo out of joint, a porta fora dos gonzos, significa a primeira grande 

6 Clio, p. 60.
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reversão kantiana: é o movimento que se subordina ao tempo. O tempo já 
não se reporta ao movimento que ele mede, mas o movimento ao tempo 
que o condiciona (1997, pp. 36-37).

A reversão aludida por Deleuze se propõe a fazer uma profunda revisão dos 
conceitos kantianos em relação à percepção. A partir do momento que Kant, 
sabe-se, coloca o tempo e o espaço como condições a priori em nossa forma 
de apreender o mundo, muita coisa deve ser pensada. Não se trata de julgar se 
Kant estaria com a razão ou não. Como sempre, Deleuze postula uma pers-
pectiva possível. A perspectiva de Kant que, na verdade, nega a objetividade 
do tempo proposta por Newton, enquanto mensurável e universal, nos parece 
extraordinária para se pensar: tempo-memória. Temporalidades. Subjetivida-
des. Apreensão de conhecimento. Fundação ontológica do ser... diria Bergson. 
Pensar a aprendizagem de forma mais profunda e, sobretudo, fundamentada. 
Estudantes e educadores: de que somos capazes? Pensemos com os agudos 
tentáculos da literatura:

A vida humana é feita de tempos:
tempo de semear,
tempo de colher,
tempo de tristeza, 
tempo de alegria,
tempo de amor,
tempo de solidão.7

Sob nossa perspectiva, Deleuze atinge um de seus pontos máximos quando 
recorre à literatura de Proust para concretizar alguns conceitos de tempo-
-memória. Por que um de seus pontos máximos? Porque se serve (fartamente) 

7 Dias, p. 88: “Η ανθρώπινη ζωή είναι φτιαγμένη από το χρόνο: ο χρόνος να σπείρει, ένα χρόνο για να 
αποκομίσουν, τη στιγμή της θλίψης, χαράς φορά, τη χαρά της ώρας, την αγάπη, τη μοναξιά του χρόνου.” 
Tradução da autora, diretamente do grego, cotejada com a versão em espanhol de Vicente Fernández 
González (vide bibliografia).
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da literatura proustiana para elaborar conceitos filosóficos de tempo e de 
memória que podem fundamentar tanto a literatura como outras áreas para 
o verdadeiro e tão sonhado diálogo entre as denominadas disciplinas que 
integram um currículo. Em todos os níveis. Quer do ensino médio, quer do 
ensino fundamental, quer do ensino superior. Lembremos, diga-se de passa-
gem, que Deleuze foi professor de ensino médio. Há uma tendência (talvez 
intencional) em destacar Deleuze apenas dando seus famosos cursos de verão 
em Vincennes ou em outras universidades francesas. Grande engano. Omis-
sões questionáveis. Deleuze trabalhou, como professor, em escolas de ensino 
médio. No famoso “Abecedário de Deleuze” (já aposentado), relata, de forma 
quase apaixonada, o quanto gostava de dar aulas e, inclusive, a importância 
da preparação. Quando indagado se preferia dar cursos no ensino superior, 
negou. Afirmou que as aulas do ensino médio mereciam o mesmo preparo 
que em outros níveis. Declarou que buscava inspiração para que seus cursos 
fluíssem da maneira que imaginava, ou seja, pensava em aspectos de sedução 
que, sabe-se, os bons educadores nunca omitiram. Todos possuem, conscien-
tes ou não, estratégias. Sabemos, enquanto educadores, que se uma aula não 
for apaixonante para nós mesmos, jamais conseguiremos “fingir” o contrário 
para nossos estudantes. Nossas memórias, via de regra, dos mestres de nosso 
passado, voltam-se (tristemente) para aqueles professores horríveis, que não 
tinham o menor envolvimento com a Educação, e para aqueles que, realmente, 
nos seduziram pelo assunto e pela dinâmica com a qual empregavam em seus 
cursos! Para aqueles que conseguiram uma intersubjetividade em seu pleno 
significado! Para aqueles que aguardávamos com profunda alegria e ansiedade. 
Beber suas palavras, imagens e compartilhar sonhos. Cabe, neste momento, 
até uma leve digressão que se aplica aos propósitos deste texto: o tempo en-
quanto duração. Ou seja, uma aula péssima se arrasta... se alastra... dilata o 
tempo. Fossiliza-o! Petrifica-o! Uma boa aula flui. Voa. Explode o tempo. O 
relógio se perde nos labirintos insondáveis de nossa subjetividade. E quando 
“acordamos” de uma aula extraordinária... ela já se foi como um cintilar que 
mal conseguimos perceber. Em se tratando de duração, lembramos que o con-
trário pode ocorrer. Por isso, talvez, o conceito de duração de Bergson seja, 
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muitas vezes, tão misterioso. Uma experiência fascinante pode se prolongar 
em nossa percepção. Pode alongar o tempo. Uma experiência horrorosa pode 
abreviar o tempo. Daí o caráter subjetivo que alicerça a duração. Há diversos 
relatos que contrariam o senso comum. Ou seja, momentos terríveis que pas-
sam num verdadeiro lapso! E momentos fascinantes que se arrastam! E em 
outro registro de tempo, os educadores, em especial, de uns vinte anos para 
cá, nunca, juntamente, com outras categorias profissionais, experimentaram 
tempos tão massacrantes. Excesso de trabalho, reuniões inúteis, burocracias 
extenuantes. Pensar o tempo-memória de forma profunda, juntamente, com 
Deleuze, nos parece uma alternativa atraente para os educadores.

 � Paulo Freire: tempo-memória como  
prática da liberdade

O grande educador brasileiro, muito mais reconhecido fora dos limites de 
nosso país do que, propriamente, aqui no Brasil, felizmente, dá margem a di-
versas leituras em relação a suas obras. Na maioria das vezes leituras equivoca-
das. Em muitos momentos seus textos são usados apenas como epígrafes, tipo 
piegas, para emoldurar posições conformistas e sustentadoras de um poder 
perverso e discriminatório.

Paulo Freire nos deixou um grande legado que permite, entre outras coisas, 
um pensar filosófico, mais propriamente, epistemológico, a respeito do tem-
po-memória. O educador elaborou métodos revolucionários de alfabetização 
que tinham por base, em especial, valorizar a contribuição e a vivência dos 
alunos. Em todas as suas obras, o postulado essencial: respeitar a bagagem de 
vida dos estudantes em todos os graus, inclusive, a bagagem de experiências. 
Memória individual. Memórias coletivas. A crítica à educação bancária tem 
como princípio ver os estudantes como seres ativos e possíveis transformado-
res de uma realidade, na maioria das vezes, cheia de desigualdades. Todavia, 
Paulo Freire não fica lamentando a realidade. Num primeiro momento situa 
o homem. Em suas palavras: 
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Exatamente porque, ser finito e indigente, tem o homem na transcen-
dência, pelo amor, o seu retorno à sua fonte, que o liberta. No ato de 
discernir, porque existe e não só vive, se acha a raiz, por outro lado, da des-
coberta de sua temporalidade, que ele começa a fazer precisamente quando, 
varando o tempo, de certa forma então unidimensional, atinge o ontem, 
reconhece o hoje e descobre o amanhã. Na história de sua cultura terá sido 
o do tempo – o de sua dimensionalidade do tempo – um dos seus primei-
ros discernimentos (2011, pp. 56-57).

Observe-se, por meio do fragmento citado, que a fundamentação da exis-
tência do homem é a temporalidade. O homem se distingue por ser conscien-
te de sua finitude e, essencialmente, por reconhecer que existe um passado que 
o empurra para um presente e o faz projetar e imaginar um futuro. Tempo 
e memória em confluência e que sustentam um modelo possível de subjeti-
vidade. De acordo com Paulo Freire, o homem não teria consciência de sua 
historicidade, se antes não tivesse consciência de sua temporalidade. 

Não há historicidade no gato pela incapacidade de emergir do tempo, 
de discernir e transcender, que o faz afogado num tempo totalmente uni-
dimensional – um hoje constante, de que não tem consciência. O homem 
existe – existere – no tempo. Está dentro. Está fora. Herda. Incorpora. Mo-
difica. Porque não está preso a um tempo reduzido a um hoje permanente 
que o esmaga, emerge dele. Banha-se nele. Temporaliza-se (idem, p. 57).

A nossa perspectiva em relação a tais reflexões de tempo-memória de Paulo 
Freire é de que, acima de qualquer coisa, o homem precisa ter a real cons-
ciência de sua temporalidade. Mas uma afirmação, em princípio, tão óbvia, 
não se materializa. Na possível educação como prática da liberdade, os educadores 
não possuem temporalidades conscientes que poderiam aflorar. Ora, se hou-
vesse temporalidades conscientes, na prática, os educadores não se submete-
riam à escuta (em rodinhas e reuniões) de casos e historinhas de vidas inúteis, 
a relatos de alunos malsucedidos, às ridicularizações permanentes imputadas 
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aos estudantes. Não seriam tão resignados diante de situações catastróficas, 
somente para ficarmos com alguns pontos. 

O conceito de temporalização, via Paulo Freire, nos leva a dialogar, em 
profundidade, com a Filosofia. No fragmento em questão, como foi coloca-
do, um dos pontos que nos distinguem em relação a outras criaturas é a nossa 
inevitável consciência de temporalidade. Isso se dá de diversas maneiras: con-
seguimos lembrar do passado (mesmo que sob a ótica do presente) e pode-
mos tecer o futuro. Observemos o exemplo do gato do qual fala Paulo Freire. 
Vive afogado no tempo. Um gato não se lembra de seu passado, não planeja o 
futuro e muito menos tem consciência de seu contexto. Daí, claro, a ausência 
de historicidade da qual o educador chama nossa atenção e, na verdade, um 
conceito tão fundamental para a Educação. A temporalização do ser possibili-
ta a transformação. Transformar a si mesmo. Posteriormente tudo aquilo que 
o rodeia. Somente de posse real de nossa temporalidade seria possível uma 
autonomia intelectual. O que se observa, na prática, muito raramente.

No entanto, inteligentemente, Deleuze (2011, p. 425) nos lembra que so-
mos seres pobres de temporalidades. Deleuze nos indaga: qual seria o presente 
do voo de um pássaro? E ironiza: poderiam me dizer que o voo de um pás-
saro seria o intervalo entre dois esvoaçares. Todavia, ele seria particularmente 
capaz de se esticar. Na verdade, afirma Deleuze, quando uma ave plana pelo 
céu acaba ampliando o seu intervalo8. Ou seja, amplia o seu próprio presente. 
Quando uma ave sai de seu círculo e, literalmente, toma uma tangente, assim 
como bate suas asas, provoca um esvoaçar de raptor. Desta maneira, temos de 
admitir que as aves possuem um presente completamente diferente do nosso. 
Possuem um intervalo próprio. E nós? Nas palavras de Deleuze9: “O que 
sugiro então, uma vez mais, é que nos cremos pessoas, nos cremos tudo isso 

8 Deleuze nos dá um belo exemplo: “No es por casualidad que adopta, como decía Nietzsche, la marcha 
circular del eterno retorno, del águila de Zaratrusta que hace seus círculos y sus espirales, alcanzando 
una especie de presente desmesurado que es el nûn del pájaro que planea» (2011, p. 425).
9 “Lo que sugiero entonces una vez más es que nos creemos personas, nos creemos tudo eso y no somos 
nada de todo eso. Somos tiempos pobres...Más precisamente, somos intervalos. Mi presente es mi in-
tervalo y soy mi presente. Ustedes me dirán que tengo un pasado. La contestaré que no me fastiem, que 
ya es suficiente con tener un presente.” 
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e não somos nada de tudo isso. Somos tempos pobres...Mais precisamente, 
somos intervalos. Meu presente é meu intervalo e eu sou meu presente. Dirão 
que tenho um passado. Contestarei que não me enfastiem, que já é suficiente 
conter um presente” (2011, p. 425).

Observe-se, se quisermos algumas digressões (na esteira de Deleuze), in-
clusive “desprezando” físicos (lembro de um físico, nada poético e infeliz, 
que teria declarado que para Pégaso voar suas asas deveriam ter quilômetros 
de comprimento), astrônomos e biólogos, seria Pégaso uma imagem perfeita 
de riqueza de temporalidades? Seria por isso tão amado por Zeus? Ave-cavalo 
ou Cavalo-ave? A fonte do cavalo (que se atribui a uma batida de casco de 
Pégaso) seria uma fonte de memórias fluidas? Certamente a constelação que 
materializa a Ave-cavalo ou o Cavalo-ave possui cintilações quase eternizadas 
que remetem a confluências ricas em tempo-memória...

 � Impontualidades...
Refletimos neste texto a importância, a nosso ver, de um profundo diálogo 

entre a Filosofia e a Educação. Optamos por dois pensadores que possibilitam 
pensar o tempo-memória a partir de conceitos intrínsecos à Filosofia enquan-
to produtora de conceitos. Em diálogo profundo com a Educação. Com os 
estudantes e com os educadores. Ressaltamos que a Filosofia como mera disci-
plina em nada poderia contribuir para uma autonomia intelec tual. Filosofia e 
Educação devem caminhar em sintonia. Diálogo permanente. Pensamos que ao 
investigarmos mais profundamente conceitos de tempo-memória os educadores 
podem ter uma dimensão mais abrangente de suas próprias temporalidades e, 
como tal, maior grau de consciência e autonomia. Autonomia para efetivamente 
dar a dimensão de liberdade que cada um pode e deve alcançar, visto que:

eu me dissipo
nas coisas 
que congrego10

10 Marco Lucchesi, Clio, p. 83.
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Paulo Freire nos coloca, inclusive, que a destemporalização do ser leva à 
imobilidade11. O que seria tal conceito? Um ser que não se sente capaz de 
agir porque não partilha, conscientemente, de um tempo histórico. Incapaz 
de perceber movimentos que podem levá-lo à ação. Transformação de si e de 
tudo que o rodeia. A destemporalização age como um veneno que imobiliza. 
Enterra. Encontra-se, no ser, atolado em sua própria liberdade (mais uma vez 
lembrando de Sartre). A destemporalização mascara a liberdade individual. 
Liberdades retorcidas marcam a destemporalização do ser, tal qual uma cor-
rente metalizada da corrente.

Deleuze proporciona o conceito de duração. Duração é essencialmente li-
berdade, como foi afirmado anteriormente. Cosmologicamente, o todo está 
dado, no entanto, está aberto. Eis uma constatação importante na leitura de 
Deleuze, via Bergson. Ora, se o Todo é aberto, nem tudo está determinado. 
Há espaços de indeterminação que, se apossados de nossa liberdade, no senti-
do pleno da expressão, há muito que poderemos realizar. Os desafios pululam 
a cada milésimo de segundo. “Visto que... a duração e o espaço podiam emer-
gir tão somente de minhas próprias águas”12.
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E n s a i o

JGR: Sertão 
ocultado demais

Marco Lucches i

A dinâmica de Grande sertão: Veredas espraia-se numa perspectiva 
sabidamente expansiva, redundante e circular, de que se nu-

trem chapadas e veredas maleáveis, pássaros elásticos e buritis que 
florescem ao longo de uma paisagem remissiva. Trata-se de uma 
prosa que se deseja interminável, produtora de poético fascínio  
e tensão, cuja leitura se desdobra em múltiplas camadas e apelos, 
atraída pelo polo magnético da espessa matéria semântica, jamais 
ociosa, nem vazia, mas em labor permanente, quase febril, de seguir 
adiante, ao expor núcleos de Leitmotiven:

“E como cada vereda, quando beirávamos, por seu resfriado, 
acenava para a gente um fino sossego sem notícia – todo buritizal 
e florestal: ramagem e amar em água. E que, com nosso cansaço, 
em seguir, sem eu nem saber, o roteiro de Deus nas serras dos 
Gerais.” (p. 432)

Ocupante da 
Cadeira 15 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

*Texto lido na Universidade de Salamanca e na Embaixada do Brasil em Berlim, no mês de 
outubro, nas respectivas línguas, com um longo debate na Alemanha.
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Tal roteiro, que se conhece à medida que se avança (com palíndromo e 
rima interna, pois GSV é um vastíssimo palíndromo, que rima apenas com 
sua demanda estrutural), tal roteiro se desvela por trilhas incertas e atalhos da 
linguagem (Holzwege). Sobretudo na forma tátil e sonora dos signos, na plu-
ralidade de afixos, que alteram o corpo sinuoso da palavra, em companhia de 
síncopes, apócopes e aféreses, como na imagem última do rio São Francisco, 
em crescimento viril, fruto de aumentativos ferozes, que formam a obra, e 
que se embatem com diminutivos pronunciados à velocidade de fusas ou se-
micolcheias, em terra de línguas híbridas e comunicantes. E sempre, em toda 
a parte, despontam longas espirais, que crescem para dentro de si mesmas ou 
se distendem em constelações de nomes, estilhaçados – nuvens de poeira ou 
fractais, como as notas do “Le Traquet Stapazin”, de Olivier Messiaen, onde 
se reconhecerá, de longe, talvez algum  pássaro do sertão:

Cantam aqui pássaros e fragmentos, com staccati e pausas, em saltos de oita-
va, quando descem os ventos que varrem os resíduos semânticos de GSV. Es-
ses restos, fosfóreos, espelhados, geram câmaras de vozes, em altíssimos níveis 
estratigráficos, como nas obras de Dante e Joyce, sobre um significado geral, 
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que não se completa, antes se adia numa perene demanda projetiva: “Algum 
significado isso tem?” [...] “Nada pega significado, em certas horas” (p. 282). 
Ou ainda – e com maior entendimento:

“Sempre sei, realmente. Só o que eu quis, todo o tempo, o que eu pelejei 
para achar, era uma só coisa – a inteira – cujo significado e vislumbrado 
dela eu vejo que sempre tive.

Assim, de jeito tão desigual do comum, minha vida granjeava outros 
fortes significados” (p. 698).

Essa procura incessante de sentido, realizada por Riobaldo “ao entestar 
viagem”, no centro de seu impossível νόστος, guarda semelhanças com o Ulys-
ses de Joyce, na hachura entre signo e transparência, revelado, mais tarde no 
monólogo de Molly: “O, those transparent! Besides they don’t know. What is 
the meaning of  that other world.”

O cosmos de Rosa é regido por uma sintaxe de expansão, liberta de ve-
tor unívoco, seja latente ou manifesto, porque elege um feixe de forças (em 
sobreposição, quase escheriana) com incontáveis entradas e saídas, num iter 
que parece “in-terminar”, desde o símbolo matemático da lemniscata. E não 
termina, por força e graça de seu universo inflacionário, que transborda – em 
termos físicos, bem entendido, não econômicos.

Eis o motivo pelo qual a obra de Guimarães Rosa poderia formar um ca-
pítulo, brilhante e solitário, na história da espessura no Ocidente. Um núcleo 
denso, em movimento difuso, capaz de mundo, capaz de deus, capaz de cujo, 
capaz de homens, com suas línguas: futuras, antigas e incompletas – livro-
-mundo, como observa Finazzi-Agrò. 

Assim, ao equilibrar-se entre uma economia pós-babélica de meios, para 
nomear as coisas (“muita coisa importante falta nome”) e uma perene, gene-
rosa disposição anímica, diante de um mundo inflacionário, a geografia de 
Grande sertão elege um ponto inflexível, para não se tornar amorfo, em tanto 
crescimento longitudinal. Procura um grau zero de circularidade. E não me 
refiro a Deus nem a seu rival, muito menos a Joca Ramiro ou a Hermógenes, 
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mas a um corpo spinoziano difuso, poliédrico, esponjoso, sem latitude e lon-
gitude, a reunir o multiverso: um grande Aleph, que não exaure o espaço 
denso das coisas que se atingem em Grande Sertão. Refiro-me à neblina de 
Riobaldo, Diadorim, com quem se confunde a Beatriz do “divino sertão” 
de Dante, na abrangência dos três primeiros nomes da de Diadorim: Maria 
Deodorina da Fé. Beatriz é a neblina de Dante, marca do inefável, cláusula e 
fronteira. Pois não se atinge o rosto de Beatriz, inundado de luz, mesmo no 
termo da viagem, em contraste com a vida corporal de Diadorim, tão ou mais 
imprecisa que o semblante de Beatriz, mesmo após a morte: 

“Diadorim – nu de tudo [...] Que Diadorim era o corpo de uma mulher, 
moça perfeita... Estarreci. A dor não pode mais do que a surpresa. A coice 
d’arma, de coronha...” (p. 861).

A heroína de Rosa vem da terra ambígua em que se move seu corpo físico 
e metafísico, em coincidentia oppositorum, figura absoluta e fragmento espelhado 
do livro-mundo. A “divina comédia” humana e circular de GSV traça um 
desafio de sabor neoplatônico, no regresso fantasmal, adiado para sempre na 
origem, na fatídica ἐπιστροφή, tornada heterodoxa (motor utópico de adição 
de epos). Outro ponto reside no contraste ou adesão, sobre a ideia de que os 
nomes decorrem das coisas (sunt consequentia rerum): ponto que altera, inverte 
ou amortece o contrato rosiano entre o nome e a coisa (a inscrição do corpo 
de Diadorim), ou para reger um conjunto de metamorfose de nomeação flu-
tuante, de nomes “escolhidos tendo em vista sua polissemia, não sua univoci-
dade”, como lembra Ana Maria Machado. 

A nomeação em Guimarães Rosa firma-se, como o corpo de Diadorim e 
o rosto de Beatriz, na ambiguidade, ou mais precisamente, na equivocidade 
fundadora de Grande sertão, em toda a parte e em lugar algum.

A travessia de Riobaldo desdobra-se num território metonímico, de gran-
de torrente verbal, onde se espraiam conjuntos de fragmentos, com os quais 
se confunde o corpo de Molly Bloom, em Ulysses, e os fortes neologismos do 
Paraíso, que em Grande sertão adquirem forma exponencial. 
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E com o olhar de Riobaldo, ao mesmo tempo, claro e turvo de fosfeno, em 
atitude bifronte, que o leva a interpretar de modo intempestivo quanto viveu, 
preso no fetiche do hic et nunc, na miragem de entrar e sair, como no Castelo de 
Atlas, de Ariosto: “ Eu atravesso as coisas – e no meio da travessia não vejo! 
– só estava era entretido na ideia dos lugares de saída e de chegada” (p. 41). 
Ou, ainda, num passo decisivo, com Heráclito: “o real não está na saída nem 
na chegada: ele se dispõe para a gente é no meio da travessia” (p. 85).

Penso no quadro da segunda navegação, na leitura de outra e nova travessia, 
quando Giovanni Reale realiza uma vibrante desleitura dos agrafa dogmata de 
Platão. Toda uma base hermenêutica que desemboca em Dante, Rosa e Joyce, 
como textos urdidos mediante vários planos e níveis de abordagem, posterio-
res à cicatriz do Ulisses, de Homero, ou seja, como obras marcadas por saltos, 
abismos e descontinuidade, como lembra Auerbach – textos que requerem 
intensa hermenêutica. 

Há em Guimarães Rosa a recorrência numeral de uma terceira estória, mar-
gem e navegação, pois em suas páginas não se flexiona a máquina intangível 
do real, sempre mista, prenhe de leituras remissivas, potencias e espelhadas, 
que não conhecem fim. A leitura de terceiro grau, para se atingir parte dos 
veios semânticos inesgotáveis de GSV não impede, contudo, a cortesia da 
clareza ao leitor de primeira viagem, pois há um centro de gravidade ficcional, 
situado na urgência narrativa de Riobaldo, ao sondar o périplo de si para si, 
para clareá-lo quanto possível. 

Assim, pois, o uso de palavras-cabides, hápax e vocábulos anfíbios, origi-
nários dos escombros de Babel, não impedem, não turvam, nem estacam a lei-
tura (como dizia Euclides sobre a palavra exata de Os sertões). A obra de Rosa 
procura uma leveza melódica, uma ponderação expressiva naquelas páginas, 
e me refiro ao sentido etimológico de peso, ao equilíbrio da razão poética 
afinada com o andante narrativo, segundo uma ciência rítmica, a conduzir o 
leitor para a frente, no contrato da palavra com o mundo, sem perder a mé-
trica do sentido global e local – veredas e resfriados. O calibre da palavra na 
frase e a tarefa semântica, que porventura desempenhe ad hoc, fornecem hori-
zontes de significados de primeiro plano, que se consolidam à medida que o 
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leitor penetra as células rítmicas do sertão, com sua lógica do excesso, etapas 
cumulativas, mediante parcelas musicais, que propõem, ao fim e ao cabo, uma 
impressão de paz semântica, ou de aparente realismo, em terreno de aparência 
retilínea, apoiado, muito embora, sobre elipses abruptas, curvas de silêncio e 
viragens inesperadas:

“O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado 
sertão é por os campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de rumo, 
terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e do Curvelo, 
então, o aqui não é dito sertão? Ah, que tem maior! Lugar sertão se divul-
ga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode torar dez, quinze 
léguas, sem topar com casa de morador; e onde criminoso vive seu cristo-
-jesus, arredado do arrocho de autoridade”. (p. 3)

O dissonante em GSV se comporta nos limites da consonância, controla-
do por um princípio mozartiano, ao deslocar volumes semânticos, em derivas 
sintáticas, formando um relevo sutil, uma linha de canto, por onde se articu-
lam os poros da interlíngua, através da sábia fricção das palavras, uma vez di-
luída a metafísica da substância (que lhes dava uma pele impenetrável). Algo 
parecido com a pesquisa das Esferas, de Sloterdijk e aos quase nobects de Tho-
mas Macho, perdendo cada palavra o seu caráter isolado, tornando-se mais 
leve, máscaras sonoras, como as notas derradeiras dos pássaros de Messiaen: 

Terminado o silêncio do compasso (“um silêncio pesaroso”), da voz que 
se distancia, percebe-se a labilidade, que impregna os quatro pontos cardeais 
de GSV e suscita uma dialética cerrada de lugar e não-lugar. Movimento 
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complexo que se divulga e articula (se indova, em Dante), num círculo sui ge-
neris, “cujo centro está em toda a parte e a circunferência em parte alguma”. 
Porque o Sertão e o Paraíso coincidem como projeção do não-lugar, nos 
olhos de Beatriz, no corpo ambíguo de Diadorim, em contraponto aos eflú-
vios de Molly Bloom (“yes I said yes I will Yes”). Grande sertão: Veredas atinge em 
magnífica profusão a dialética do espaço: avança e retrocede, nega e atualiza, 
como imagem fora do espelho e sem moldura, ubiquidade sem lugar. Eis aqui 
o ponto crucial, o deslugar, por excelência dessa renovada comédia sertaneja:

“Vou lhe falar. Lhe falo do sertão. Do que não sei. Um grande sertão! 
Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas – e só essas 
poucas veredas, veredazinhas” (p. 134). 

Comédia que se escreve nos rios, com os olhos entre Babel e Sião, de quan-
to não se sabe, ou que se espera, entre o Paraíso de Dante e o Ulysses de Joyce, 
com os pássaros do sertão e os de Messiaen, numa das poéticas mais fascinan-
tes de todos os tempos.
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O “baú de ossos”: História como 
parte da memória & memória 
como objeto da História

Mary del  Priore  

“Memória”, do latim memoris: faculdade de lembrar e 
conservar estados de consciência passados e tudo 

quanto a eles está relacionado. Para Santo Agostinho, a coisa co-
meça com uma frase: “Eu me lembro de mim mesmo.” Para um 
literário, a memória é “o dom de fazer aparecer o passado e é bem 
melhor do que o dom de prever o futuro”.1 Remexendo tempos 
i dos em Baú de ossos, Pedro Nava, um dos maiores memorialistas de 
nossa língua, lhe dá ainda outra função. Diz ele que a memória é um 
elemento básico da tradição familiar. Ouçamo-lo:

“A memória dos que envelhecem (e que transmite aos filhos, 
aos sobrinhos, aos netos a lembrança de pequenos fatos que te-
cem a vida de cada indivíduo e do grupo com que ele estabele-
ce contatos, correlações, aproximações, antagonismos, afeições, 

1 A frase é de Anatole France.
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repulsas e ódios) é o elemento básico na construção da tradição familiar. 
Esse folclore jorra e vai vivendo do contato do moço com o velho – porque 
só este sabe que existiu em determinada ocasião o indivíduo cujo conheci-
mento pessoal não valia nada, mas cuja evocação é uma esmagadora opor-
tunidade poética. Só o velho sabe daquele vizinho de sua avó sem lembran-
ça nos outros e sem rastro na terra – mas que ele pode suscitar de repente 
(como o mágico que abre a caixa dos mistérios) na cor dos bigodes, no 
corte do paletó, na morrinha do fumo, no ranger das botinas de elástico, 
no andar, no pigarro e no jeito – para o menino que está escutando e vai 
prolongar por mais cinquenta, mais sessenta anos, a lembrança que lhe 
chega, não como coisa morta, mas viva qual flor toda olorosa e colorida, 
límpida e nítida e flagrante como um fato presente. 

E com o evocado vem o mistério das associações trazendo a rua, as casas 
antigas, outro jardim, outros homens, fatos pretéritos, toda a camada da vida 
de que o vizinho era parte inseparável e que também renasce quando ele revive 
– porque um e outro são condições recíprocas. Costumes do avô, responsos 
da avó, receitas de comida, crenças, canções, superstições familiares duram e 
são passadas adiante nas palestras depois do jantar; nas das tardes de calor, 
nas varandas que escurecem; nas dos dias de batizado, de casamento, de ve-
lório. (Ah! as conversas vertiginosas e inimitáveis dos velórios esquentadas a 
café forte e vinho do porto – enquanto os defuntos se regelam e começam a 
ser esquecidos...)”.2

Toda a memória humana é, assim, memória de alguém. De uma pessoa deter-
minada e dotada de um sentimento de singularidade, sentimento esse definido 
por um nome próprio e pelo limite entre a pessoa e sua exterioridade. Para cada 
pessoa, a memória que a habita constitui uma espécie de duplo invisível.3 Ela se 
refere ao Eu, mas, também, ao olhar que a pessoa tem sobre si mesma. Por isso, 

2 PEDRO NAVA, Baú de ossos, São Paulo, Ateliê Editorial, 1999, p. 9.
3 Empresto, nos próximos parágrafos, ideias à Krzysztof  Pomian, em seu Sur l’histoire, Paris, Gallimard, 
1999, especialmente ao capítulo, “De l’histoire partie de la mémoire, à la mémoire, objet d’histoire”, 
pp. 263-342.
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ninguém pode ser privado de memória sem ser despossuí-
do de identidade. Sem memória, uma pessoa não se reco-
nhece, ela se despedaça, e, com efeito, deixa de existir. Neste 
sentido, toda pessoa é memória, embora, não seja, apenas, 
memória. Quer do conjunto de lembranças que podemos 
invocar à vontade ou de restos registrados e guardados à 
revelia, a memória humana é sempre tributária de nos-
sas experiências vividas. A memória é, por sua natureza, 
factual: ela retém prioritariamente aquilo que faz irrup-
ção na monotonia habitual, afastando-se da rotina, quebrando a continuidade,  
surpreendendo, impressionando. Mas, ela é tanto herdeira da percepção sen-
sorial externa ou interna, quanto da imaginação – de nossos sonhos, ilusões e 
alucinações.

Os dados destas experiências formam o que poderíamos chamar de um 
contínuo de fatos descontínuos. Mesmo dependendo da percepção, a me-
mória é sempre seletiva. Pois a percepção humana não é apenas uma simples 
gravação. Ela resulta de uma interação do aparelho sensorial exclusivo ao in-
divíduo que percebe – mas ela é, também, inseparável de um filtro conceptual 
e afetivo modelado por um lado, pelo social – e pelo mundo em que está 
inserida, que ela, memória, percebe e que possui certa estrutura. Ela não se 
deixa separar do pensamento, das crenças, das atitudes interiorizadas pelo 
indivíduo ao longo de sua socialização, a ponto de integrar-se ou de fundir-se 
à sua própria identidade. Eis por quê, em cada quadro social, cada indivíduo 
percebe a memória de uma maneira; ele o faz inconscientemente, selecionan-
do elementos do mundo que o cercam, em função de suas necessidades, de 
suas preocupações, de suas curiosidades e também em função da própria força 
ou vida destes elementos, alguns se impondo sobre outros. Assim sendo, tanto 
a memória quanto a percepção conferem implicitamente a cada elemento do 
mundo ambiente um valor, valor, diga-se, segundo sua importância para o 
indivíduo que percebe e memoriza.

Tributária das experiências vividas, a memória o é igualmente da linguagem 
cotidiana, de seu léxico, de sua sintaxe. A linguagem fornece a cada indivíduo 
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os meios de exteriorizar sua memória sob a forma de uma narração em voz 
alta, tornando-a acessível a outros indivíduos. Em sendo assim, a linguagem 
fornece os meios de objetivar os conteúdos da memória, pois ela permite se 
ouvir contar aos outros. E de ouvi-la contada pelos outros. A linguagem for-
nece, enfim, a cada indivíduo os meios de dominar a memória. E de submetê-
-la de certa forma a uma inspeção, de cultivá-la, de aperfeiçoá-la. Enfim, por 
uma série de técnicas, a linguagem é capaz de controlar a memória ou de 
reforçar seus conteúdos, pois ela enforja e orienta a percepção e influencia a 
retenção de seus dados, simultaneamente determinando a ordem estabelecida 
entre eles, e fornecendo dados que são eles, igualmente, retidos. 

A linguagem faz, pois, entrar na memória individual informações que 
jamais teriam sido percebidas ou colhidas pelo portador. Ele permite, por 
exemplo, recolher a narrativa de ancestrais reais ou putativos, guardando-os 
na memória, deslocando o passado do indivíduo para além de seu nascimento 
e identificando-o aos que viveram antes dele.

“Os mortos... suas casas mortas... parece impossível sua evocação com-
pleta porque de coisas e pessoas só ficam lembranças fragmentárias. Entre-
tanto, pode-se tentar a recomposição de um grupo familiar desaparecido 
usando como material esse riso da filha que repete o riso materno, essa 
entonação de voz que a neta recebeu da avó, a tradição que prolonga, no 
tempo, a conversa de bocas há muito abafadas por um punhado de terra”,4 
diria Pedro Nava.

Factual, qualitativa, seletiva, apreciativa, egocêntrica, toda a memória humana 
é incuravelmente parcial, ou seja, ela se realiza em partes, e é feita de parcialida-
des. Ou seja, ela é o oposto da imparcialidade. Estas características não a impe-
dem, contudo, de ser autossuficiente, pois se alguém não se lembra de alguma 
coisa, precisa contar com a palavra de um interlocutor que afirma tal e qual 
lembrança. Isto porque a memória não administra provas. Ela é sua própria pro-
va. “Eu me lembro que foi assim...” é argumento suficientemente convincente.

4 Idem, p. 26. 
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Se a memória é uma das mais antigas noções da cultura, a ideia de uma 
memória social, capaz, até, de pôr à prova a memória individual é coisa 
recente. Foi Maurice Halbwachs que, em 1925, em seu Les cadres sociaux de 
la mémoire5, cria a expressão tornada célebre, “memória coletiva”. Ele busca, 
inicialmente, demonstrar que o social está inscrito na memória individual, 
assim como a memória está inscrita no coração mesmo da sociedade. Para 
ele, a memória mais individual é social, pois seus quadros são feitos de no-
ções meio-imagem e meio-ideia, noções que dão à sensação uma significa-
ção social e que lhe imprimem a visão de mundo de um grupo singular. O 
fio condutor que percorre seu livro sintetiza-se na noção de que a lembran-
ça é uma reconstrução do passado a partir da representação que um grupo 
possui de seus interesses atuais. 

Halbwachs insiste – como, aliás, o faz Pedro Nava – na importância da me-
mória familiar, memória fértil, rica e cuja história é feita de trocas e intercâm-
bios com outras famílias. Ele explica que, mesmo se o conjunto de lembranças 
difere de uma família a outra, as relações entre grupos familiares são formali-
zados em uma norma coletiva, uma imagem ideal de si: o espírito de família. A 
especificidade da memória familiar reside justamente na acumulação simultânea 
de uma memória interna, feita das relações entre a família e a memória externa, 
feita pelo contato com outros grupos. Nessa obra, hoje clássica, o autor mostra 
que não há conflito entre a pluralidade de memórias, lembrando ainda o papel 
de outras memórias coletivas como a religiosa ou a de classe. 

Halbwachs constata, contudo, a existência de uma crise da memória diante 
das várias memórias coletivas da modernidade, sublinhando que, mais do que 
ontem, os grupos sociais, hoje, nascem, crescem e morrem em tempo muito 
curto, a ponto de que sua própria história lhes sirva de lição e de ética. Por 
outro lado, ele apela à pesquisa e à construção de um lugar de memória que 
atravesse toda a sociedade e onde se possam avaliar e unificar a pluralidade 
das memórias coletivas.

5 Paris, Albin Michel, 1994.
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Tais “lugares de memória”, onde se cruzam as memórias pessoais, fami-
liares e outras, podem ser, como demonstrou Pierre Nora,6 lugares mate-
riais ou não materiais, onde se encarnam e cristalizam as memórias de uma 
nação: uma bandeira, um monumento, uma igreja, uma imagem, um sabor; 
reconstrói-se, por essas memórias, a representação que um povo se faz de si 
mesmo. Todos os países vivem sob o reino da memória. Para os historiadores, 
contudo, não se trata apenas de constatar quais são os lugares desta memória, 
mas de encontrar, também, o modelo sobre o qual tal memória é construída.

O historiador tem, portanto, esta tarefa: a de construir a consciência histó-
rica, principalmente, quando o presente é nebuloso. É esse, particularmente, 
o caso de nossa época. Nosso tempo é marcado pela desagregação das cer-
tezas, pelo fim das ideologias, pela crise das filosofias da História. Junte-se 
a isto certa crise da disciplina histórica, crise gerada pela sua própria riqueza 
e vontade de abordar todos os domínios. Nesse contexto, cabe, portanto, ao 
historiador, duas missões contraditórias: por um lado, frente à organização 
da memória coletiva, frente às suas representações mentais e às construções 
sociais que, à sua volta, constituem a consciência comum, ele precisa “des-
mistificar”. Desmistificar opondo-lhe um discurso documentado, racional e 
crítico. Logo, de certo ponto de vista, ele se coloca em reação e em oposição 
à memória coletiva. Por outro lado, ele participa a esta construção, se não à 
construção de mitos fundadores, ao menos, colaborando para a construção de 
um saber que serve de quadro e referência para a formação da ciência histórica 
e à memória de seus contemporâneos.

Mediador entre passado e presente no processo de construção da memória, 
medianeiro entre duas missões contraditórias, o historiador deve dobrar-se a 
duas exigências fundamentais: primeiro, a exigência de liberdade; segundo, o 
respeito escrupuloso e minucioso da verdade. Ou de uma verdade.

Consideremos, como sugere François Bédarida,7 a exigência de liberdade. 
Neste caso, a responsabilidade do historiador é mais pesada e difícil de as-

6 Les lieux de mémoire (dir.) Paris, Gallimard, 1997, 7 volumes.
7 L’Histoire entre Science et Mémoire, in L’Histoire aujourd’hui, Paris, Sciences Humaines, ver, pp. 335-342. 
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sumir do que pensamos. Aí, o primeiro imperativo é de ser absolutamente 
independente do ponto de vista intelectual, político e também financei-
ro. Aparentemente, este tipo de liberdade parece facilmente adquirido nas 
nossas sociedades liberais de massa; ninguém vem ditar aos historiadores 
o que eles devem escrever ou ensinar, e as relações entre História e poder 
são claras. Mas o poder do Estado não é senão um dos vários aspectos do 
problema. 

O historiador está confrontado ao poder muito mais sutil das instituições. 
Ele tem que tomar em conta as estratégias de sua carreira. A tais constrangi-
mentos se acrescentam aqui e ali os papéis do mercado e das modas intelec-
tuais que têm, essas sim, enorme peso editorial, pesando sobre as lógicas dos 
centros de pesquisa e ensino. Se, todavia, este tipo de poder consegue moldar 
a produção historiográfica, pensemos, que, em revanche, apenas os historia-
dores podem creditar, legitimar ou transmitir tal e qual memória à história.

Quanto à exigência de verdade, ela se impõe mais do que nunca aos profissio-
nais. Primeiro, o combate contra falsificações grosseiras que se pretendem revisio-
nistas, mas são negacionistas. Imposturas intelectuais e a reconstrução falaciosa 
do passado é fato em vários países. Ainda com estes dois cuidados, não há su-
ficientes razões para tranquilidade. É preciso lembrar constantemente que fazer 
história não é uma operação gratuita ou arbitrária. A História segue normas pre-
cisas. Mesmo sendo um discurso que utiliza as figuras da escrita narrativa, como 
já o demonstrou Michel de Certeau,8 ela se define por uma prática científica que 
repousa sobre um conjunto de regras que controlam e levam à produção de obje-
tos históricos e à construção de um saber. Essas regras são os métodos da crítica, 
elaborado desde o século XVII e desenvolvido no século XIX. 

A operação histórica consiste – a partir de uma coleta rigorosa e metódica de 
documentos a analisar – em propor encadeamentos e interpretações. Certo, que o 
objeto é sempre construído pelo historiador, mas não se pode diminuir a operação 
científica do trabalho que conduz à elaboração criteriosa do saber. É preciso lem-
brar, igualmente, que a História deve tentar ser o mais objetiva possível, sabendo, 

8 L’invention du quotidien – Ars de Faire, Paris, Gallimard, 1980.
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de antemão que ela não o é. Mas é preciso proteger-se de uma visão subjetivista, 
ou pós-moderna, que não veria na História mais que um relato de ficção.

Tal como a história, a memória coletiva é, em cada momento, heterogênea, 
composta de vários estratos, cuja sucessão traduz sua histórica intrínseca. E 
tal como a História, ela viveu ao longo dos últimos séculos transformações 
que a tornaram muito diferente do que ela já foi. Seus extratos mais antigos 
já foram recobertos, marginalizados, por vezes, mesmo apagados pelas me-
mórias trazidas pelas revoluções e outros eventos políticos, pela passagem da 
agricultura à indústria e desta aos serviços, pela mediação da indústria pesada 
à eletrônica, pela migração do campo à cidade, pela escolarização, as relações 
entre sexos e entre gerações etc.

Por outro lado, a memória coletiva tornou-se objeto de preocupação dos 
Estados que fizeram dela um instrumento nas escolas, nas cerimônias, nos 
museus e mesmo nos nomes de ruas. A nacionalização da memória coletiva e a 
sua transmissão pelo Estado são fatos importantes de nossa História. Nos úl-
timos cinquenta anos, uma revolução das mídias, precedida e tornada possível 
pela revolução científica dos séculos XVII e XVIII, multiplicou instrumentos 
de observação e medida. A fotografia, a fonografia, o cinema, o rádio, a tele-
visão, o vídeo criaram conjuntamente uma nova memória coletiva, objetivada 
sob a forma de imagens, discos, filmes, fitas magnéticas, cassetes acessíveis 
a um público crescente. Essa revolução dos meios de comunicação permite 
reavivar o passado, revendo cenas, ouvindo sons, conferindo ao passado uma 
dimensão sensível. É um novo tipo de memória que se sobrepõe à memória 
escrita, assim como essa se sobrepôs à memória oral.

Enquanto, em algumas de suas manifestações, a História se afasta delibera-
damente da memória coletiva, muitas vezes até se opondo a esta, do seu lado, 
a memória coletiva não pode prescindir da História. Ora, entre História e 
memória coletiva não há limites claros. A heterogeneidade da História resulta 
do fato de que ela é constituída, em parte, pela memória coletiva, em parte 
pelo conhecimento mediato, resultando em duas maneiras de estabelecer laços 
com o passado, embora sejam estes laços de diferente natureza.



O “baú de  ossos” . . .  

185

Algumas ideias à guisa de conclusão: a memória segue o pivô central de 
nossa existência social, pois ela é a única maneira de fazer triunfar a vida sobre 
a morte, o espírito sobre o nada, estabelecendo a cadeia das gerações. Ela é 
tão mais ativa quanto ela menos precisa de recursos para lembrar-se. Ela é tão 
mais viva, quanto ela é menos carregada de memórias mortas.9 Mas se os his-
toriadores são, naturalmente, prepostos da memória, convém tomar cuidado e 
resistir contra certa moda ambiente que tudo quer transformar em memória. 

O dever de memória não deve, sobretudo, conduzir a sacralizacões. O re-
cém-desaparecido Jacques Le Goff  já o tinha dito: “A memória apenas busca 
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro.” Ela deve ser uma libera-
ção e não uma escravidão, como por vezes se vê. Desconfiemos de um culto 
da memória pela memória e afirmemos a necessidade de continuar a fazer um 
bom uso da memória racional e crítica.

O bom uso da memória – adverte Paul Ricœur10 – consiste em lutarmos 
permanentemente, e sem cansaço, contra os abusos da memória. Toda a me-
mória humana é, como já foi dito, memória de alguém. Memória de alguém 
que muda e se transforma. O mesmo, sublinhe-se, não é a mesmice. Ao mu-
dar, buscando uma identidade variável, a memória constrói “uma identidade 
narrativa”, ou seja, uma identidade construída na mudança. Para isso, é pre-
ciso que se tenha guardado algo do passado – um “baú de ossos” – para que 
possamos construir com esses ossos, ossos encadeados uns aos outros, um 
horizonte para o futuro. 

Cabe, portanto, ao historiador perguntar: como fazer atuar a memória no 
campo de experiência dos atores e personagens que ele estuda? Ele deve ques-
tionar-se sobre como oferecer uma interpretação ampla da memória, trazendo 
o passado para o presente e, mais, dando-lhe um sentido para as sociedades 
futuras. Desse ponto de vista, a memória seria menos um con teúdo fechado, e 
mais uma forma de questionamento histórico e de escrita da História.

9 Ver também as conclusões de Michelle Simondon em La mémoire et l’oubli dans la pensée grecque jusqu’à la fin 
du Ve. siécle avant J.C, Paris, Belles Lettres, 1982.
10 Ver o seu La mémoire, le temps et l’oubli, Paris, Seuil, 2000.
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Bem diz Pedro Nava11: todos têm a “sua madeleine”. Só que ninguém a tinha 
explicado como Proust, ao desarmar implacavelmente, peça por peça, a mecâ-
nica lancinante desse processo mental. “Madeleine” no cheiro de mato, no ar de 
chuva, no ranger de portas, no farfalhar de folhas ao vento noturno, no cheiro 
de resina na lenha dos fogões, no gosto d’água na moringa nova. 

Vivemos, assim, entre a recapitulação de nós mesmos, a vontade de fazer 
sentido com tudo o que nos aconteceu, a projeção de nossas expectativas, mas, 
também, de atos de vontade que se constituem, sempre, em coisas a realizar. 
Oscilamos entre a lembrança e o trabalho histórico de recapitular. Aos ho-
mens que nós somos, homens capazes de linguagem, de ação, de narrativa, de 
acusar e perdoar, acrescente-se, somos, também, homens capazes de lembrar e 
de esquecer. Logo, homens capazes de memória.12

11 In op. cit, p. 27.
12 Memória que leve em conta os esquecimentos. Numa memória onde tudo se estocaria como num 
computador, só haveria silêncio. Silêncio, segundo J.B.Pontalis, sinônimo de uma memória morta. Para 
que ela viva, é preciso haver esquecimento.
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E n s a i o

Sobre o poema em prosa 
de Stefan Peticã

Nicoleta Cãl ina

Em 22 de janeiro de 1877, nascia o primeiro poeta simbolista 
autêntico da Romênia, Stefan Peticã, jornalista e dramaturgo, 

filho de Ecterina e Ianache, em Bucesti, na região Galati.
É autor do drama Solii Pãcii (tragédia em versos), publicado em 

fascículos em Literaturã si Artã Romãnã entre 1900 e 1901, além da 
coletânea de poemas intitulada Fecioara în alb que contêm os ciclos 
“Fecioara în alb” (A criatura vestida de branco), “Când vioarele tãcurã” 
(Quando os violinos calam) e “Moartea visuliror” (A morte dos sonhos), 
publicada em Bucareste, em 1902, e do drama em versos “Fratii” 
(Os irmãos) também em Bucareste, em 1903, e de centenas de artigos 
publicados em diversos jornais e revistas desta capital.

Professora 
da Faculdade 
de Letras da 
Universidade de 
Craiova.
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Estuda intensamente o francês, o alemão e o inglês e o título da poesia 
Fecioara în alb” escrita em italiano (A criatura vestida de branco) com uma citação de 
Dante, bem como um conjunto de livros – que agora pertencem à Academia 
Romena – entre os quais sobressai um Dicionário italiano, um volume de 
Dante Alighieri (Vida Nova) e ainda Os Sepulcros de Ugo Foscolo, demonstram 
um profundo interesse pela língua e pela literatura italiana. Os livros enco-
mendados no exterior, aliado ao fato de que possuía quase todos os catálogos 
das livrarias romenas e estrangeiras, revelam a complexidade da sua formação 
intelectual e uma enorme sede de conhecimento, pois cobrem uma ampla 
gama de assuntos, da literatura à filosofia, da matemática à psicologia, da 
crítica à história da arte, da sociologia à história, estando a par de tudo aquilo 
que significava cultura contemporânea.

Em 1889, torna-se redator da Lumea nouã, onde publica mais de 200 ar-
tigos, enquanto a leitura dos grandes autores europeus apura o seu estilo e 
encaminha-o para a literatura de cunho simbolista. Entre 20 de fevereiro de 
1899 e janeiro de 1900, foi redator da revista Literatorul, uma das mais impor-
tantes revistas literárias romenas. Entre 1900 e 1902, o seu talento literário 
se afirma, inicialmente, em periódicos e depois na sua lírica suave, de grande 
refinamento.

O cartão da Biblioteca da Academia atesta que em 1902 era jornalista e o 
cartão de estudante datado de 23 de novembro de 1902 confirma a sua inscri-
ção na Faculdade de Letras e Filosofia de Bucareste. Em 1903, deixa o posto 
de bibliotecário do Ministério do Domínio Público de Bucareste e, doente 
de tuberculose, retorna à sua cidade natal para viver o último período da sua 
vida. Morre em 17 de outubro de 1904, aos 27 anos de idade.

É difícil situar a obra de Peticã, tão volátil, em esquemas fixos, com todo 
o seu declarado pertencimento ao Simbolismo. Escritor mais complexo que 
muitos daqueles que apareciam nos manuais escolásticos romenos, figura re-
presentativa da cultura do seu país, espírito vivo, polivalente, poeta, roman-
cista, dramaturgo, ensaísta e teórico da literatura, preocupado com a própria 
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vocação, pesquisou também as ciências exatas, sonhando com uma forma de 
conhecimento integrada poético-científica, o escritor desenvolveu uma pro-
funda consciência artística, mostrando uma refinada compreensão do moder-
nismo literário e artístico cristalizado no filão simbolista da cultura romena. 
O refinamento de ideias, em perfeita sincronia com as teses modernas e oci-
dentais, e a exaltação visionária com a qual buscou e profetizou as trajetórias 
estéticas na literatura romena justificam completamente a sua posição de refe-
rência central dos amantes de literatura.

O período de máxima inspiração da prosa lírica, inclusive aquele do poema 
em prosa, coincide, naturalmente, com o período de efervescência do mo-
vimento simbolista. Antes das suas produções, existia 
somente uma série de ensaios em prosa breve de Ma-
cedonski e alguns trabalhos de colaboradores da revista 
Literatorul.

Como gênero literário independente, no interior da 
prosa lírica, o poema em prosa se forma através de Ste-
fan Peticã. O autor sabe versificar sem narrar: dá estilo 
aos estados de espírito, às lembranças, às opiniões, cria 
“a atmosfera” e o faz em pequenos espaços, moldado 
aos refinados eflúvios internos, discretos.1

A prosa deste autor, assim como a sua poesia, também exercitada na escrita 
jornalística, alcança estados de contemplação que depois de 1900 resulta nos 
primeiros poemas em prosa de alto nível, superando, então, qualquer outro 
escritor que houvesse praticado este gênero literário.

Começando com o poema em prosa Tecuciul depãrtat (A distante cidade de 
Tecuci), publicado na revista Antisemitul, número 11, de Bucareste, em 1899, 
prossegue com os poemas publicados na revista România Junã, onde era cola-
borador, o primeiro chamado Douã vieti (Duas vidas), agora sob o pseudônimo 

1 Dumitru MICU, Virtutile prozei poetice, in “Nord literar”, n.° 9 (100), sett. 2011, p. 4
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“Trubadur” no número 109 de 28 de março de 1900. A colaboração de Peti-
cã se estenderá até 7 de outubro de 1900, com a publicação de alguns poemas 
em prosa no número 297 desta revista, aproximando-se com grande sensibi-
lidade deste gênero literário, assinando sob diversos pseudônimos: Trubadur, 
Fanta-Cella, Sentino e Narcis, fixando, assim, uma nova forma de prosódia.

Já mencionamos aqui dois dos seus poemas em prosa : no primeiro, Douã 
vieti (Duas Vidas), a primavera emerge como um céu pintado por Veronese. 
Esta forma de prosódia de Peticã apresenta dois aspectos estilísticos distin-
tos: a percepção da realidade que nos circunda através de alguns elementos 
culturais e aquele das alusões eruditas, que são o processo mais marcante 
do autor.2

Gavota depãrtãta (Gavota distante) é a história de um amor perdido, onde a 
autobiografia se insere, insinuante, entre as linhas da composição. Ele a revê 
no jardim público Oppler, que no início do Novecentos era o lugar onde 
passeavam as famílias de boa condição de Bucareste. Desse amor perdido 
restou a magia dos tristes acordes da flauta (tema recorrente na obra de 
Peticã) e da primavera, em uma construção simétrica e uma musicalidade 
perfeita.

Stefan Peticã é um escritor com um grande poder de invenção, e os subs-
tratos da sua criação revelam-se extremamente férteis em contato com diversas 
reações críticas. Da reprodução do modelo eminesciano em termos de destino 
cultural e pessoal – com foco na genialidade, rápida combustão intelectual 
e infelicidade – passando pela superação do Simbolismo romeno (com os 
seus recuos românticos), através da destilação da forma pura, à presciência de 
complicadas fórmulas estéticas modernistas, os modelos teóricos formam um 
quadro complexo do escritor.

Assim, podemos falar de um Stefan Peticã situado entre amplas constru-
ções estéticas, entre o Romantismo e o Simbolismo, entre o Simbolismo e 

2 Mihai ZAMFIR, Suavul visãtor, in “România literarã” 49/2009.
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diversas formas de modernidade, mas também do escritor que antecipou os 
jogos pós-modernos das formas e explorou os vários campos do saber (epis-
temologia, lógica, estética, filosofia). A figura complexa de Peticã se condensa 
em uma representação de particular refinamento refletida no espaço da críti-
ca. Deixo dois poemas em prosa que traduzi em parceria com Roberto Merlo 
da Universidade de Turim.
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Due vite
Mai il cielo fu più azzurro...
Ricordo di un tempo passato? Associazione incosciente? Non so! Ma ques-

to verso mi risuona nelle oreccchie con una stupefacente ostinazione. Produce 
armonie strane e inattese, risveglia immagini nuove e limpide e a volte pare 
acquistare sostanza e stare per prender forma innanzi a me con corpo svelto 
e flessuoso di antica vergine.

Mai il cielo fu più azzurro...
Lontano, incorniciato dagli stipiti della finestra, il cielo dispiega il manto regale 

in tutto il suo splendore. È un azzurro terso e caldo come in un sogno di ineffabile 
fantasia, plasmato dalla mente romantica di un poeta che canta solitario, mentre la 
luna gli inonda il viso di raggi, in una miraculosa notte di maggio...

Mai il cielo fu più azzurro...
E la mia mente ricrea da questo brano di cielo l’immensa ricchezza della 

primavera che nasce. Il sole dev’essere trionfante come un giovane dio, e i co-
lori che si riversano dai suo inesauribili forzieri devono risplendere come in un 
quadro del Veronese. E sotto la cupola primaverile, vaste pianure di un timido 
verde, colline azzurre nella loro esitante lontananza, alberi che si risvegliano, 
il mormorio cantilenante dei fiumi, il casto profumo del fogliame, e vita, vita, 
vita chiara e semplice, come una risata argentina.

Mai il cielo fu più azzurro...
Qui fa freddo ed è buio. Il sole non si vede e il profumo non si avverte, e 

il sogno muore scacciato dal peso delle quattro pareti che paiono minacciare 
di crollargli adosso. Da lontano giunge lo strepito della folla, enorme; si è 
concluso un raduno pubblico, la gente si disperde infervorata da discorsi in-
sipidi ed entusiasmo a buon mercato, e la preoccupazione per la vita di tutti 
i giorni aleggia nell’aria. E, come sotto i rovesci di una immane tempesta, gli 
umili schiavi della spietata prosa chinano le fronti scoperte con un gesto di 
servile rassegnazione.

Mai il cielo fu più azzurro...
E forse moriremo della nostalgia del cielo azzurro che non vedremo mai.
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Duas vidas
Nunca o céu foi tão azul...
Lembro de um tempo passado? Faço uma associação inconsciente? Não 

sei! Mas este verso ressoa em meus ouvidos com uma estupefaciente obstina-
ção. Cria harmonias estranhas e inesperadas, revela imagens novas e límpidas 
e às vezes, diante de mim, parece adquirir substância e ganhar forma em um 
corpo esbelto e flexível de antiga virgem.

Nunca o céu foi tão azul...
Longe, emoldurado pelos umbrais da janela, o céu estende o manto real em 

todo o seu esplendor. É um azul limpo e vivo como em um sonho de inefável 
fantasia, plasmado pela mente romântica de um poeta que sozinho canta, en-
quanto os raios do luar inunda-lhe o rosto, em uma milagrosa noite de maio...

Nunca o céu foi tão azul...
E por este pedaço de céu, a minha mente recria a imensa riqueza da pri-

mavera que surge. O sol deve ser triunfante como um jovem deus e as cores 
que se derramam das suas inexauríveis arcas devem resplender como em um 
quadro de Veronese. E sob a cúpula primaveril, vastas planícies de um tímido 
verde, colinas azuis em sua hesitante lonjura, árvores que nascem, a murmu-
rante cantilena dos rios, o casto perfume da folhagem e vida, vida, vida pura e 
simples como uma risada argêntea.

Nunca o céu foi tão azul...
Aqui faz frio e é escuro. Aqui não se vê o sol, não se sente o perfume e o 

sonho morre enxotado pelo peso das quatro paredes que parecem ameaçar 
cair-lhe em cima. De longe chega o estrépito da multidão, enorme; acabou-
-se uma reunião popular e as pessoas se dispersam inflamadas por discursos 
insípidos e entusiasmo barato, e a preocupação com a vida cotidiana paira no 
ar. E como se estivessem abatidos por uma terrível tempestade, os humildes 
escravos da desapiedada prosa inclinam as cabeças descobertas com um gesto 
de servil resignação.

Nunca o céu foi tão azul...
E talvez morreremos de nostalgia do céu azul que não veremos jamais.
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Gavotta lontana
Su, nel giardino dell’Oppler, il sole scivola verso la sera su enormi siepi di 

lillà inondate dai raggi dorati come da un mare di luce. Le siepi di lillà si chi-
nano dolcemente da un lato e diffondono il loro pallido azzurro come fumo 
di incenso in un tempio dedicato al grande Pan. In lontananza, come posto 
sotto uno specchio d’acqua limpida, il giardino sorride felice, ebbro di luce, 
frastornato dal profumo e onusto di sogni primaverili.

Su, nel giardino dell’Oppler, mentre il sole scivola verso la sera su enormi 
siepi di lillà, una musica pacata canta dolci e lunghe note su melodie lontana 
e malinconiche. È come un inno ritroso che s’innalzi solitario verso il cielo 
d’azzurro. E in basso, smarrite nella folla variopinta, le case paiono far ca-
polino da sotto i tetti ordinati per la quieta festività che ha luogo lassù. È il 
contrasto tra due vite, una che guarda triste in su, senza avere la forza di salire, 
mentre l’altra s’innalza incessante, sebbene malinconica, sebbene solitaria.

Su, nel giardino dell’Oppler, mentre il sole scivola verso la sera su enormi sie-
pi di lillà, piange una gavotta su accordi di flauto. È una gavotta dolente, come 
un’ultima preghiera, e straziante come un ultimo sguardo. Il mondo va avanti gio-
ioso, perduto nel mare di raggi di luce, e la gente è benvestita e sussiegosa come 
se dovesse prender parte a un mistero religioso. Ma nessuno ascolta, nessuno si 
ferma; tutti vanno avanti sospesi nel vago incanto d’attorno. Solo la musica piange 
lungamente su note di flauto : Ah, ancora una gavotta, una sola gavotta.

Su, nel giardino dell’Oppler, mentre il sole scivola verso la sera su enormi 
siepi di lillà, sei passata accanto a me, bianca nel tuo abito nero. I tuoi sguardi 
erano persi in lontananza e il tuo sorriso era sempre enigmatico e provocante 
come un tempo, quel tempo tramontato in cui, esausta, mi supplicavi di farti 
danzare ancora una sola gavotta, un’ultima gavotta. Eri al braccio di un altro – al 
braccio di colui del quale allora mi parlavi com tale ripugnanza. Ma sei passata 
accanto a me altera indifferente, senza che sul tuo viso guizzasse alcun trasali-
mento. E la musica piangeva lontana : Ah, ancora una gavotta; una sola gavotta!

Su, nel giardino dell’Oppler, mentre il sole scivola verso la sera su enormi 
siepi di lillà, a volte si piange di nascosto.
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Gavota distante
Por cima do jardim Oppler, o sol desliza para o poente sobre enormes se-

bes de lilases inundadas de raios dourados como por um mar de luz. As sebes 
de lilases se inclinam docemente para um lado e espalham o seu pálido azul 
como fumo de incenso em um templo dedicado ao grande Pan. Ao longe, 
como se estivesse sob um espelho de água límpida, o jardim sorri feliz, ébrio 
de luz, transportado pelo perfume e pleno de sonhos primaveris.

Por cima do jardim Oppler, enquanto o sol desliza para o poente sobre enor-
mes sebes de lilases, uma música serena entoa doces e longas notas de melodias 
antigas e tristes. É como um relutante hino que se eleva solitário para o céu azul. 
E aqui, perdidas na multidão de cores, as casas parecem espiar furtivamente sob 
os tetos arrumadas para a quieta solenidade que acontece lá no alto. É o con-
traste entre duas vidas, uma que olha triste para cima, sem ter forças para subir, 
enquanto a outra se eleva sem cessar, embora melancólica, solitária.

Por cima do jardim Oppler, enquanto o sol desliza para o poente sobre 
enormes sebes de lilases, soluça uma gavota sob os acordes da flauta. É uma 
gavota dolente, como uma derradeira prece, atormentada como um derradei-
ro olhar. O mundo segue alegre, perdido no mar de raios luminosos e as pes-
soas estão bem-vestidas e sérias como se devessem tomar parte de um ritual 
religioso. Mas ninguém escuta, ninguém para; todos avançam suspensos no 
incerto encanto dos arredores. Somente a música soluça longamente nas notas 
da flauta: Ah, ainda uma gavota, somente uma gavota.

Por cima do jardim Oppler, enquanto o sol desliza para o poente sobre 
enormes sebes de lilases, passastes ao meu lado, alva no teu vestido negro. E o 
teu olhar perdia-se no longe e o teu sorriso mantinha-se enigmático e provo-
cante como naquele tempo em que, exausta, suplicavas para dançarmos ainda 
uma gavota, uma última gavota. Estavas de braço com um outro – de braço 
com aquele do qual então me falavas com repugnância. Mas passastes ao meu 
lado, altiva, indiferente, sem que o teu rosto revelasse qualquer estremecimen-
to. E a música soluçava distante: Ah, ainda uma gavota; somente uma gavota!

Por cima do jardim Oppler, enquanto o sol desliza para o poente sobre 
enormes sebes de lilases, às vezes chora-se às escondidas.
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Quando o tropeiro Guido Sarasua morreu afogado, aquele Ló-
pez foi um dos que tres noitaram o Ibicuí rio abaixo e rio acima, 

na obrigação de não deixar corpo de homem sem velório. Chovera de-
masiado nos primeiros dias de novembro, as águas se engaru pa ram nas 
areias, fazendo espalho nos baixios, corredeiras em grotões que davam 
voltas e iam alcançar mais adiante o rio, se entreve rando nele com guas-
caços de espuma, ma rolas caborteiras e um rumor de tropa sob a terra. 
Desmerecendo o aconselho da razão, aventurara-se o Sarasua à louca 
travessia e agora jazia debaixo daquele aguaçal ende moniado, pasto e 
repasto num farrancho de traíras. Encontraram a canoa de borco, presa 
nos galhos de um salgueiro, e assim começou o resgate em que figura-
vam aquele López e mais certo Honorato pescador e mais um chacreiro 
e seu filho maior e outros que não vêm ao caso.

Dois dias se passaram com os homens lancheando o rio até a barra 
do Ibicuí e volvendo despacito, chuleando o corpo na corrente e na-
quele mar dentro do mato. Na manhã do terceiro dia, ao botar a lancha 
n’água, o filho do chacreiro avistou algo que parecia um tronco a res-
valar na correnteza. “Olha o morto”, gritou o guri. Estavam perto do 
remanso onde fora achado o bote. Decerto enredado, só agora Guido 



 Sergio  Faraco

198

Sarasua se libertara de sua prisão de água e singrava para o rio maior, sereno, soer-
guido, solene com um buque de oceano.

Os homens laçaram o corpo e o trouxeram. Deitaram-no em lugar seco e foram 
reunir-se ao longe para decidir se enterravam ali mesmo – tal o estado em que se 
en contrava – ou levavam à família. Guido Sarasua, quase sentado em sua rigidez 
de morto velho, parecia querer ouvir a discussão de seu destino e fitar os homens 
com os buracos dos olhos comidos pelos peixes. O sol pegava de viés no seu 
costado e ele parecia mais inchado, mais verde, tão decomposto que o filho do 
chacreiro, a vinte braças, vomitou três vezes. Os mais velhos, não: já haviam laçado 
outros mortos naquelas e noutras águas, já não se achicavam no pri meiro bafo da 
podridão. E foi por isso que, num acordo que lhes pareceu decente e res peitador, 
resolveram que o morto não po dia ser entregue aos bichos sem os reco men  dos do 
padre e uma vela que alumiasse os repechos do céu.

Honorato lancheava o corpo até o aberto onde haviam arrinconado os cavalos, 
o chacreiro enviava um próprio à família, o guri ia ao povo cabrestear o padre, e 
assim foram repartindo os serviços, e assim, àquele López, tocou-lhe repontar o 
desinfeliz tropeiro, no último estirão de sua triste volta para casa.

De retorno ao paradouro dos cavalos, partiu cada qual com seu mandato e 
quedou-se solo o López com seu morto.

– Fodeu-se o viejo Sarasua – murmurou. 
A faconaços, atacou um amarilho de bom porte e quitou dele uma forquilha, 

cuja pon ta apresilhou no arreio de seu baio. Com um galho menor e o cordame 
que lhe emprestara o pescador, fechou e apequenou o triângulo das varas que iam 
de arrasto – zorra meio achambonada que, na circunstância, resultava ao conten-
to. Perto, atropelado pelas moscas, o Sarasua apodrecia, López precisou trancar 
a respiração para erguer o corpo e sentá-lo na travessa da forquilha. Ter mi nou de 
amarrá-lo e se afastou, pálido, suando frio na testa e nas mãos. Acendeu um cigarro, 
pela folharada no alto do arvoredo esteve um tempo a vigiar o vento, o preguiçoso 
vento de uma manhã que se anunciava luminosa e escaldante. Com o mato alagado, 
adiante a areia já secando, fofa, com a ressolana e o tranco de cortejo, a viagem ia pe-
dir mais do que duas horas, razão bastante para acomodar seu rumo a contravento.

Partiu com o baio a passo, cruzando braços de rio, rasas lagoas, areais, o galha-
redo se enganchava no cordame e ele precisava desmontar, tocar no corpo, vez 
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por outra er guê-lo, sacudi-lo. Nem deixara ainda os sítios inundados quando lhe 
escapou um gemido. Apeou-se, correu até um pequeno descampado e chegou já 
vomitando. Sentou-se por ali, arreliado consigo mesmo. Na sua lida diária, de tro-
peadas secretas que varavam alambrados, de furtivas travessias do grande rio que 
corria em cima da fronteira, na sua lida de partilhas, miséria, punhaladas e panos 
ensanguentados, via a morte e a cor rup ção do corpo como outro mal qualquer, 
co mo os estancieiros, a polícia, fuzilei ros e fis cais de mato, não podia aceitar que 
numa viagem de paz viesse a ter enjoos de chininha prenha. E cismava e se demo-
rava na clareira, fumava outro cigarro quando um relincho esquisito do baio e um 
ruído arrastado e outro relincho o despertaram daquelas sombrias ruminações. 
Correu de facão em punho e aos gritos espantou o tatu que fuçava nos restos do 
tropeiro. Sempre chegou tarde. Feroz arranhador de caixões nos cemitérios cam-
peiros, o rabo-mole não poupara o Sarasua, saqueando pedaços do ventre, alguma 
carne do pescoço, e da sobra cuidava o mosqueiro.

López montou de um salto e tocou o baio quase a trote pelo caminho que 
escolhera entre o matagal, contrariando o ventinho molengão. Não se animava a 
olhar para trás, não queria ver o corpo dilacerado e também achava que, olhando, 
ia padecer demais a danação daquele cheiro. Agora reinava o sol de pico, o arvore-
do sombreando curto e o baio assoleado a tropicar. López fumava sem parar para 
trampear o olfato, tentava dis trair-se com pensamentos pueris e no meio deles se 
intrometiam odores de mor nu ra adocicada. E ele voltava a pensar, a perguntar-se, 
logo ele, que não tinha o costum bre malo de se quedar cismando, ima ginando 
coisas, como os doutores, os preguiçosos e os jacarés.

De sua inquietude participava o cavalo, sempre a cabecear, trocar orelhas, de 
quando em quando um nitrido baixo, ameaçador. Outros tatus? Algum graxaim 
faminto na retaguarda do cortejo? López sujeitou o cavalo, ouviu o rebuliço de 
pequenos animais pela ramaria. Desmontou, viu que o Sarasua, depois do papa-
-defunto ou de outros bichos cujo assédio lhe escapara, trazia uma cova na barriga 
e parte do costilhar já bem exposta. Outra golfada de vômito e, sentindo que per-
dia a visão e o equilíbrio, afastou-se com passos trôpegos, foi parar lá longe num 
montículo de areia onde despontava uma sina-sina. Lá o vento favorecia e não sen-
tia cheiro algum, de lá podia ver o baio, o corpo, vigiar e proteger sua carga. Tirou 
a camisa, enxugou o suor que lhe escorria pela testa e lhe salgava os olhos. O mato 
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era um grande forno verde e a areia já queimava no contato com a pele. López via 
o baio com as virilhas en char cadas, abanando em desespero a comprida cola para 
espantar a mutucagem, e figurou que naquela altura, sem ser movimentado, o cor-
po de Guido Sarasua estaria coberto de centenas, milhares de grandes e médias e 
pequenas moscas. Pensou em desa trelar o cavalo e partir a galope, embor ra char-se 
no primeiro bolicho do caminho. Mas não, não ia fazer esse papel de maula. Era 
um pobre-diabo como todos os tropei ros, chibeiros, pescadores e ladrões de gado 
da quela fronteira triste, mas jamais faltara à palavra empenhada. Prometera levar 
o corpo e trataria de levá-lo, ainda que tivesse de vomitar o próprio bucho. Ou de 
guapear com os bichos. Sim, porque vira uma sombra na areia. No céu, um corvo 
espreitava o cadáver de Guido Sarasua.

López quis levantar-se, suas pernas vacilaram, e ao menor movimento o estô-
mago se embrulhava. Firmou a vista na direção da carga, o baio abanava a cola, 
pateava. Passou um segundo corvo em voo rasante, sumiu atrás das árvores, e era 
este o batedor mais avançado, o outro permanecia dando voltas, agora mais baixas 
e menores. López pegou o revólver. Quando o batedor reapareceu, ele fez pon-
taria, ia atirar, perdeu-o atrás do arvoredo. Quedou-se imóvel, cuidando, o baio 
outra vez se arreliava, deu dois nitridos curtos, raivosos. López ergueu-se, sentiu 
uma tonteira, uma zumbeira no ouvido, começou a andar e andava mais depressa 
e prendia a respiração, chegou quase correndo e montou mal, precisou se pendurar 
nas crinas para pôr-se às direitas no arreio.

O sol do meio-dia abrasava-lhe o pescoço, os ombros nus. López cavalgava com 
a camisa no nariz e ansiava outra vez por vomitar. Viu de longe, no campo, duas 
arvo re zi nhas gêmeas, e disse consigo que não vomitaria antes de alcançá-las. Tre-
zentos metros, quatrocentos talvez, o baio avançava com dificuldade, enterrando as 
patas na areia, e López ouvia o zumbido infernal co mo pendurado ao pé da orelha. 
Que restaria de Guido Sarasua? E restaria alguma coisa para encaixotar debaixo de 
uma vela? Voltou-se de viés, como para espiar antes de ver. E viu que o bicharedo 
tinha lidado a capricho enquanto estivera a tomar um alce debaixo da sina-sina. 
Guido Sarasua era agora um par de pernas despedaçadas, um grande buraco negro 
das costelas para baixo, e ali se moviam, uns sobre os outros, em camadas, moscas, 
formigas, vermes e uma profusão de insetos. López saltou do cavalo e abancou-
-se a dar de camisa no que sobrava do tro peiro. E gritava e voltava a guasquear o 
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cor po, as moscas esvoaçavam em torno de seus pés, de sua cabeça, batendo em seus 
ouvidos e seu rosto. Alucinado, puxou o revólver, disparou a esmo e o tiro como o 
despertou. Pálido, boca aberta, começou a recuar, caiu, levantou-se, tornou a recuar, 
cambaleando, o vômito lhe saía quase sem esforço, descendo pelo queixo, pelo pei-
to. Recuou até sentir que não podia recuar mais, que suas forças se esvaíam, e então 
caiu, sentindo a areia a arder e a grudar nas costas nuas.

O imenso céu azul ao redor, que via através de uma teia de fibrilações, e novas 
sombras que lhe cruzavam por cima. Moveu a ca beça e avistou, não longe, abole-
tado num galho rasteiro e como se soubesse não ter adversários, um enorme corvo 
negro. Laboriosamente, ofegando, pôs-se de bruços. Apoiou os cotovelos na areia, 
apertou o revólver com as duas mãos e disparou. A ave tombou, recompôs-se, deu 
um salto e caiu novamente, a cabeça entre as patas e as compridas asas a ba ter. Ló-
pez suspirou, deitou a cabeça no bra ço, seu corpo arqueou-se para um inespe rado 
vômito, mas nada mais havia para vomitar e de suas entranhas brotou um ruído 
metálico. E uma vertigem que não se acabava. E calafrios. Pensou que precisava 
er guer-se e o corpo negaceava, os olhos já não se abriam e a cabeça teimava em 
passari nhar ideias. Fez ainda um supremo esforço, mas os pensamentos se enreda-
vam, fugiam, e antes do desmaio ouviu confusamente, como dentro da cabeça, um 
relincho feroz, um fragor de patas, e depois não ouviu mais nada.

Por menos de hora esteve aquele López como ausente do mundo, mas ao des-
pertar teve a impressão de que se haviam passado dias, semanas, talvez anos. Deu 
fé, primeiro, de seu peito ardido. Em seguida, a memória de um cheiro, a memória 
de um medo e outras memórias e outros medos. Levou a mão à cintura, e não en-
contrando o revólver pensou-se desamparado, perdido. Tateou a guaia ca, os flancos 
do corpo, localizou-o no chão a dois palmos do nariz. Pegou a arma e, lentamente, 
como se vigiado por mil olhos, ergueu o rosto e espiou ao derredor. Longe, além 
das arvorezinhas gêmeas, lá estava o baio tranquilo a pastar. Mantinha a forquilha 
pendurada, mas do corpo nem sinal. López lembrou-se do galope que ouvira e 
pôde re constituir a cena: o cavalo disparando, a for qui lha aos solavancos, o corpo 
de Guido Sa ra  sua sendo projetado e vol cando no chão. Com preocupação crescen-
te, seu olhar transferiu-se do campo para o fim do mato, entre as areias. Nada viu, 
mas ouviu um rumorejar, algo entre o murmúrio e o espanejar de sedas. Custou a 
identificá-lo, embora habituado àquela espécie de retouço, tipo bando de china em 
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festo. Era o banquete. López sen tou-se, apertando os lábios. De seus olhos saltaram 
grossas lágrimas que correram junto do nariz e hesitaram na saliência dos lábios, 
perlando. Passou por ali a língua seca, como a revitalizar-se em seu próprio senti-
mento. Levantou-se, por fim, descorti nando a cercania. No fim do mato, uma dú-
zia de aves disputava postas de carne escura e ele partiu para lá, cambaleando, o re-
vólver preso nas duas mãos. Alguns corvos se abalançaram naquele grotesco galope 
com que alçam voo, os outros ainda se atracavam na carniça quando ele começou 
a atirar. Quatro disparos compassados, quatro balas perdidas, e as aves se alçaram 
todas numa súbita revoada de asas e crocitos. Todas menos uma, aquele carniceiro 
que tentou voar e, de tão pesado, se escarranchou numa ramada. López aproximou-
-se com surpreendente rapidez e o agarrou. Quis matá-lo pelo bico, es garçando-o, 
o corvo se debatia e as garras vi nham ferir seus braços, seu peito e até seu rosto. 
Tomou do pescoço, então, para que brá-lo, e ao sentir numa só mão o peso intei-
ro, fra quejou e o bicho escapuliu, meteu-se na mesma ramada onde pouco antes 
tombara. López fitou-o, fitou o bando que, no céu, persistia em cercana e aplicada 
vigilância. E eram já mais numerosos, e já vinham outros voando baixo, e outros 
apareciam pousados em galhos bem próximos, silenciosos, pacientes. O cerco se 
fechava, e Ló pez, por caminhos tortuosos de seu pensamento, logrou suspeitar que 
os bichos tinham vencido. Procurou a camisa, vestiu-a, deu uma espiada no corvo 
que, sorrateiro, tentava mudar de ramada. Não, não se considerava derrotado ou 
covarde. Era a lei, pensava, e pelear com aqueles frangos negros não ia mudar coisa 
alguma. E era a mesma lei que reinava em sua vida e na vida de seus conhecidos. 
Todo mundo se ajudava, claro, mas quando alguém morria os outros iam chegando 
para a partilha dos deixados. Peixes, moscas, tatus, ratos, aves carniceiras comiam a 
bucho, as coxas e os bagos de Gui do Sarasua. Os companheiros levavam do mor  to 
uma cadeira, uma bacia, um par de al par  gatas pouco usadas, um ficava com a ca ma, 
outro com a mulher, e a miuçalha, como a ossada de uma carniça, ia se extra vian do 
ao deus-dará. De que adiantava gua pear com os bichos? Aproximou-se do corpo 
estraça lha   do. De Guido Sarasua ainda sobra vam al gu mas carnes, protegidas pelas 
cos telas e ou tros ossos maiores – o bastante para um ban do de urubus famintos. 
Desembainhou o facão.

– Me desculpa, índio velho.
E como quem parte uma acha de lenha, curvou-se sobre o Sarasua e abriu-lhe 

o osso do peito ao meio.
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C a l i g r a m a s 

Rodrigo Rosa

Ro d R i g o  Ro s a . sou gaúcho de Porto alegre, nasci em 
1972. desde onde me alcança a memória, eu já estava com 

lápis na mão. Fui um desenhador – como toda criança é – mas a 
infância passou e a mania não, então não tive outra escolha (tam-
pouco quis) que me tornar um artista profissional. Minha grande 
paixão nesse mundo de imagens traçadas em papel sempre foram os 
quadrinhos. Contar histórias, arranjar esse quebra-cabeças narrativo 
entre texto e desenhos me fascina. Felizmente, com o crescimento 
do mercado de histórias em quadrinhos no Brasil – estimulado pe-
las adaptações de clássicos literários para a linguagem – tive a opor-
tunidade de transformar alguns dos maiores livros de nossa cultura 
em HQs. Nas páginas que se seguem, está uma pequena mostra 
dessa empolgante aventura.
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Festa do povo, festa dos nobres. o CoRTiÇo, roteiro de ivan Jaf  (Ática, 2009).
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o trágico final de Canudos. os sERTÕEs: a LUTa, roteiro de Carlos Ferreira (desiderata, 
2010).
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o casamento de Leonardo e Luisinha. MEMÓRias dE UM saRgENTo dE MiLÍCias, 
roteiro de ivan Jaf  (Ática, 2010).
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o primeiro beijo de Bentinho e Capitu. doM CasMURRo, roteiro de ivan Jaf   
(Ática, 2012).
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amizade de diadorim e Riobaldo. gRaNdE sERTÃo: VEREdas em graphic novel 
(Biblioteca azul, 2014).
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Renata Pallott in i

Renata Pallottini nasceu em São Paulo, onde estudou e tem 
vivido. Seus primeiros livros foram de poesia: Obra Poética e 

Chocolate Amargo são suas últimas publicações nessa área. Ganhou o 
Prêmio Jabuti de 1996. Também se tem dedicado a escrever para 
teatro; tem várias peças encenadas, e com elas já ganhou o Prêmio 
Mollière, o Governador do Estado e o Anchieta. Tem feito tradu-
ções e adaptações para teatro, escreve livros infantis e de ensaios, 
dos quais os mais recentes são Dramaturgia: a Construção do Personagem 
e Dramaturgia de Televisão, pela Ed. Perspectiva. Publicou o romance 
Nosotros, editado também em francês por Edition L’Harmattan, 
Ofícios e Amargura, pela Editora Scipione, Chez Mme. Maigret, pela Ed. 
Global e, agora em 2015, Eu fui soldado de Fidel, pela Ed. Hucitec.

Professora Emérita pela Universidade de São Paulo e membro da 
Academia Paulista de Letras.
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Foste sempre tão pouco
Foste sempre tão pouco.
E agora eu te convoco
Como parte do amor:
A parte que me toca.

Tão grande, tão imensamente tudo
Que envolve o tempo, as horas, o tumulto
Do coração
a permanência viva
a fome, o sono
o beijo à despedida.

Foste sempre tão pouco.
E eu recordo agora:
Arremedo da sombra
Do que minha alma chora.
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O último dia
Busco no tempo o ardor daquela noite:
Teu vulto à porta
O meu carro vermelho
Meu coração no alto
De todos os edifícios

E essa ausência de vento que anuncia
O olho do ciclone
E o último dia.
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No portal do palácio
No portal do palácio
A imagem derradeira:
Nem verdade nem fuga
Só a consciência a meias:
“te conheço? te vi”
Imóvel, titubeias.

Um legado de monjas
Te prende em sua teia.
Vedada uma paixão
No escuro do convento.
Amar? Amor? Às vezes
Sentisse algum enleio.
Mas o musgo da culpa
Recobria o teu seio.

Foi a vida escorrendo
Em triunfos vazios
Os títulos ao vento
Até chegar o dia
da imagem derradeira.

No portal do palácio
Teu ser evanescente
Perguntou simplesmente:

“Quem será que me olhava?
Era o amor? Era o tempo?
Te conheço? Te vi?”
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E foste para sempre
Sem palavra nenhuma,
Sem nenhuma consciência,
Sem tempo para o beijo.

Sim, me viste decerto.
Eu era o teu desejo.
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O que
Que é que move o teu corpo?
Que sopro, que mergulho
Que tormentoso orgulho
Que inferno de soberba
Quem faz de tua coluna
Esse mastro invencível de galera?

Quem faz que sempre fosses
O que eras?
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Adriano Esp ínola

Adriano Espínola é autor, entre outros, de Escritos ao Sol (poe-
sia, 2015), Malindrânia (contos, 2009) e As artes de enganar: as 

máscaras de Gregório de Matos (ensaio, 2000). Professor aposentado da 
UFC e membro da ACL.
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Noutro lugar aqui 
A poesia está onde se é.
O resto vem na imaginação.

Não necessita de ser buscada
no topo das montanhas não mágicas,
nas ondas do mar bravio
ou no suor dos lavradores distantes.
Quanto esforço!

A mim, me basta vê-la onde estou:
− no meio da rua, 
       correndo ali em frente, 
apertando-se dentro dos ônibus & 
dos salários,
saltando adiante,
caminhando apressada pela calçada,
atravessando a esquina ao teu lado
ou dentro de ti,

até chegar por um instante,
suja de palavras, poeira & gestos, 
ao silêncio nu
desta página em branco.

(Se eu vivesse noutro lugar,
a poesia estaria naturalmente noutro lugar, 
mesmo se eu pensasse 
o contrário disso tudo.)
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Vertical
Disseram-me que não há poesia num edifício comercial, porque o cimento, 

o aço & o vidro não são líricos nem negócio algum pode ser poético. 
Não sei.
Sei apenas que me toca, lá em cima, escutar o som dos meus sapatos atra-

vessando os corredores cheios de portas e números, ver a placa de um escri-
tório de advocacia, especializado em cobranças & causas perdidas, guardar no 
bolso um simples recibo de compra e venda ou assistir a uma breve discussão, 
dentro de uma sala com ar-condicionado, sobre os rumos da economia bra-
sileira.

(É tudo tão pegado à alma das pessoas, que certas coisas vistas ou certas 
palavras & papéis trocados, no 12º. andar, terminam ficando misteriosamente 
na carne das pessoas.)

Fora de brincadeira, minha poesia dentro do edifício movimenta-se tão na-
turalmente como este elevador, que sobe comigo cheio de gente até o último 
andar do meu coração.

Ali, onde cabos de aço (ocultos no túnel e na memória) suspendem no 
vazio a comoção inesperada dos meus versos.
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Prateleiras
No mesmo rio, entramos e não entramos; 
somos e não somos. 
          Heráclito de Éfeso

Entro no supermercado da esquina. 
Os enlatados olham para mim, extasiados, 
dentro do carrinho de mão vermelho, 
esmaltado de água mineral, 
ao lado de brancas garrafas de leite, 
tabletes de caldo de galinha Knorr, 
cervejas, carnes, creme de barbear Williams etc.

De que dependem? 
Das ações, das estações, das promoções. 
E do meu desejo ali embalado, reluzente. 

Depois de alguns dias, 
as coisas em casa logo envelhecem, 
se gastam, se vão. 

Sinto-me enganado, traído. 
(Mas volto outra vez ao supermercado.) 

Então, percebo o logro: 
a vida em mim é que é infiel marca breve. 
Os produtos, não; estes se renovam
esplendidamente nas prateleiras.
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Atenção 
Em que esquina
espreitar 
   a vaga?

Em que sinal
segurar 
   a vez?

Em que ponto
penetrar 
   a via?

Em que distância
disparar 
   a voz?

Em que desvio
decifrar 
   o vulto?



Estádio Nacional Mané 
Garrincha, Brasília, DF
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José  Inác io  Vie ira  de  Melo

J osé Inácio Vieira de Melo (1968), alagoano radicado na Bahia, 
é poeta, jornalista e produtor cultural. Publicou sete livros de 

poesia, dentre eles Roseiral (2010), Pedra Só (2012) e Sete (2015), e 
duas antologias: 50 poemas escolhidos pelo autor (2011) e O galope de Ulis-
ses (2014). Organizou as antologias Concerto lírico a quinze vozes – Uma 
coletânea de novos poetas da Bahia (2004) e Sangue Novo – 21 poetas baianos 
do século XXI (2011). Participa de várias antologias no Brasil e no 
exterior. 
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Marabaixo para Patricia
Mande para mim uma canção,
um baião, um marabaixo,
ou uma antiga cantiga
que diga da nossa paixão.

Atenda esta prece,
escute minha oração!

Mande logo, para mim,
uma toada, à capela,
para que na capela dos tempos 
eu possa lhe ouvir.

Atenda os apelos 
da minha pele!

Pelo sinal da luz, 
mande, ao som da sua voz,
um canto da sua alma
para que chegue em mim
um pouco de calma.

Atenda os clamores 
da minha alma!
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Guarânia para Linda
Rapunzel mestiça de contornos míticos,
teus cabelos, nos ombros, caídos,
são trepadeiras para alcançar o luar.

Para a tua imagem de santa brasileira,
de deusa americana, acendo minha vela 
em teu altar, em tua cama.

Seiva europeia, sangue tupi,
da maciez de teu ventre
brotaram dois curumins.

Linda, meu grande amor, 
lenda silenciosa do Jiquiriçá, 
tu és a flor do meu Maracás.
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Cantiga para Gisele
Eu sou esse passarinho vermelho.
Teu poema é um salmo que batiza 

              meu voo

e acende uma esperança no vazio
e me faz ascender.

Amo o canto que tu ergueste
para sustentar 
a incapacidade do existir.

És só passagem – um risco – 
e por isso tuas tintas
sempre estarão aqui.
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Cantilena para Inácia 
De olhos fechados a menina de setenta anos sonha.
Sonha com sua mãe e com sua professora de cabelos louros. 
Elas partiram tão cedo, deixando um mundo vazio,
uma saudade das primeiras letras e uma penca de irmãos
para a senhora de onze anos brincar de mãe – de verdade.

E aos quinze, a mulher perde, sem nenhuma brincadeira,
seu primeiro filho, sem nem entender direito o que ocorrera.
Apenas sentia que mãe, irmãos e filhos morrem de verdade,
aumentando, cada vez mais, o vazio dentro do mundo da gente,
queimando, esturricando, deixando o sentimento em brasa.

Filhos são sementes da alegria e germes do sofrimento.
A vida – severa professora – e o colégio do tempo
ensinaram que filhos, irmãos e mãe são apenas momentos
que se consagram na nossa história e depois partem,
como um candeeiro que gastou pavio e querosene.

E a menina penteou e enterrou dois filhos e duas filhas.
Seu mundo era uma seca ilha cercada de almas e saudades.
Mas a vida não para! A vida, onça madrasta, ruge faminta!
E havia mais cinco filhos – cinco rebentos para cuidar.
E quem vem da escola das facas só pode educar pela pedra.

É na pedra que se amolam as facas de existências agrestes.
Pedras jogadas na cabeça para despertar a aurora das ideias.
Um duro lance de dados que precisa encontrar a ternura:
em uma pedra pode existir a delicadeza de uma flor.
Agora, é assim que eu te sinto, Mãe, uma delicada flor.



Litoral de Camamu, BA



227

Po e s i a

Poemas

Dércio  Braúna

Dércio Braúna [1979] é cearense, de Limoeiro do Norte. É 
bancário e historiador, mestre em História Social [UFC]. 

É poeta e contista, autor das obras poéticas O pensador do jardim dos 
ossos; A selvagem língua do coração das coisas; Metal sem Húmus e Aridez lavrada 
pela carne disto; da reunião de contos Como um cão que sonha a noite só. 
É estudioso das relações entre história e literatura, com ênfase ao 
espaço africano e suas questões pós-coloniais. Sobre a temática, tem 
publicadas as obras: Uma nação entre dois mundos; Nyumba-Kaya: Mia 
Couto e a delicada escrevência da nação moçambicana e A assombração da história: 
história, literatura e pensamento pós-colonial. 
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De sapateiros e máximas
Se legisla a máxima latina,
do alto de sua engomadíssima toga,
“não suba o sapateiro acima da sandália”,
pode a poesia,
do alto de sua fragílima insolência,
decretar:

I) Então que o sapateiro desça até à sola  
e a torne tela dos caminhos do mundo; 
[Maximus Sailormoon Waly]

II) Que então venha um sábio anatomista 
a dizer da razão do pobre sapateiro  
em emendar o joelho  
      (o acima da sandália) 
da figura retratada – 
o que então  
nos levaria a outra máxima?: 
tudo é perfeição  
até que um mais sábio a venha emendar? 
[Maximus Saramagus José]
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Carne e memória
Deus é o tempo.
A coisa que é,
é-o na rosa que cintila 
e em mim que sofro;
é-o neste sol arcaico
e neste osso escasso
de meu ombro imperene.

Deus é o tempo.

E o tempo sou eu
e meu desespero 
de existir-e-deixar
quando deus-minha-carne-e-memória
apodrecer
e eu nem puder saber
se os poemas 
que um dia levei nos bolsos do paletó encardido
abalaram as pessoas.1

Deus é o tempo.
E o tempo não há
(sua carne é ter sido). 

1 FERREIRA GULLAR. A luta corporal. 5 ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000. Referência ao texto 
introdutório, “As ásperas primaveras”.
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Não vim para o bálsamo
Não vim para o bálsamo.
Não serei a casa de tua espera
nem o deus de tuas mãos postas 
      carcomidas, 
      há séculos e séculos.

Não vim para a paz dos inocentes
nem para a santidade
dos cegos.

Vim para a dura habitação 
da terra, 
para o ofício ereto 
de aqui estar.

Vim para dizer o nome 
das puras necessidades.2

2 ADRIENNE RICH, Uma paciência selvagem: antologia poética. Trad. Maria Irene Ramalho e Monica Varese 
Andrade. Lisboa: Edições Cotovia, 2008, p. 61.



Poemas  

231

Como um deus
Como um deus, 
        escrever uma vida.

Como  um deus, 
        assentar ao chão 
        o pó de uma memória.

Como um deus, 
        com seu cajado, 
        escrever um mundo 
        sobre o abismo de uma solidão.

Como um deus, 
        tão só,
        errar depois por esse concebido mundo,
        confrontar os olhos de seus filhos
        nas horas milagradas de suas vidas
        e então se saber memória –

a permanente ausência 
de quem é senhor e deus
num mundo em que tanto se vive 
como um 
  deus
  (criador tão só
  sem a boca que lhe diga).
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Tempo e lavra
O que lavrará o olhar de um homem 
no campo do tempo que lhe cabe?
Que cultivo será seu existir ordinário?
Que grão há de testemunhar sua lavra 
no tempo de depois?

O que lavrará o olhar de um homem
nesta nutrição das raízes arcanas
de uma terra antiga?

O que lavrará o olhar de um homem –
essa pedra que se alteia 
(enquanto se vai a ruir)
contra a tempestade que sopra do paraíso,
qual pudesse ser, 
no tanto mortal que é,
aquele imortal anjo da história?

O que pode o olhar de um homem contra o tempo?
O que lavrará essa sua pequena eternidade?
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Majela  Colares

Majela Colares, poeta e contista. Nasceu em Limoeiro do 
Norte, Ceará, em julho de 1964. Lançou os seguintes 

livros... POESIA: Confissão de dívida, 1993; Outono de pedra, 1994; O 
soldador de palavras, 1997; A linha extrema, 1999; Confissão de dívida e 
outros poemas, 2001; O silêncio no aquário / Die Stille im Aquárium, 2004, 
edição bilíngue português/alemão, trad. Curt Meyer-Clason; Qua-
drante lunar, 2005; As cores do tempo, 2007, 1.ª ed – 2009, 2.ª ed., 
Memória líquida, 2012 e Margeando o caos/Vorejant el caos, 2013, edição 
bilíngüe português/catalão, trad. Joan Navarro. CONTOS: O Fan-
tasma de Samoa, 2005. Tem participação em antologias publicadas no 
Brasil e no exterior. Reside em Recife desde 1992.
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Apocalipse não!
Hoje o sol não deu as caras
fez-se o dia cinza escuro...
eu ao som de línguas raras

clamei, sim, por meu futuro
– que rumava pro passado – 
vi meu fim longe, imaturo

feito imagem, conspirado
convencida, minha mente
de que o sol tinha apagado

uma pane inconsequente
bem na hora do sol-posto
toda luz se fez ausente...

– nosso fim, enfim imposto?
Mas de um sopro germinante
surge o sol rente ao meu rosto
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Palavras a um futuro sol
Vai amigo Vento 
e diz para o alumioso sol  
(... e propague por todo o Universo possível) 
que, apesar de tudo, a humanidade insiste... 
no entanto, necessita 
como nunca, de vozes e silêncios 

– o infindo silêncio de lábios indignos! 

Que os seus intensos e sorridentes raios 
inundem as anoitecidas entranhas humanas
assombreadas em escancarantes e omissas bocas

revele amigo Vento
ao alumioso e comovente sol
que, apesar de tudo, a humanidade insiste...
no entanto, nescessita 
como nunca, embriagar-se do néctar futuro 
do sereno e futuro amanhã 
que germina, cheio de graça, em seu alumiante ventre
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Extremo limite
Por longo tempo pus a paz à mesa...
– de repente chegaram rudes homens
seus gestos encheiram-me de tristeza

dias a fio pus nos campos flores...
– na fria noite vieram fúteis homens
 seus vazios encheiram-me de horrores

em meu silêncio lapidei momentos... 
– mas vozes vãs chamaram torpes homens
seus risos encheiram-me de tormentos

* * *

por longo tempo pus à mesa o Sim...
– no entanto, sempre vinham ocos homens
seus vícios encheiram-me! Pus um fim
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Cantiga do instante sóbrio
Minha vida é feito a lua
decifrada em seus quadrantes
luas cheias e minguantes...

minha vida é feito a rua

inundada de passantes
e de olhares convergentes
de sussurros confidentes...

minha vida é feito instantes

infinitos e silentes
que guardam em mim segredos:
a ternura dos meus dedos...

meu tenso ranger de dentes
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Plenitude
Quando compreenderes o canto do galo, o cricrilar dos grilos 
e a eternidade longínqua das aldeias 
             estarás pronto
para murmurar ao vento os mais sutis segredos do Universo
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Cinco poemas

Jose  Luís  Mendonça

Poeta de profissão, José Luís Mendonça nasceu em 1955, no 
Golungo Alto, e fez a sua aparição no mundo das Letras 

com “Chuva Novembrina”, obra à qual foi atribuído, em 1981, o 
Prêmio Sagrada Esperança. Em 2005, recebeu o Prêmio “Angola 
Trinta Anos” por sua obra poética “Um Voo de Borboleta no Me-
canismo Inerte do Tempo”. 

No ano de 2015, foi-lhe outorgado o Prêmio Nacional de Cul-
tura e Artes na categoria de Literatura. Actualmente dirige e edita o 
Jornal Cultura, quinzenário angolano de Artes & Letras.
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Sangue, suor e lágrimas
Sangue, suor e lágrimas.
Esses três generais de ossos molhados
com os olhos encardidos de terror
e a coragem suspensa do fio das baionetas
finalmente nos levaram pela mão 
até ao quartel general do inimigo.

Matámos o inimigo. 
Torturámos os que podiam
fornecer alguma informação vital.

Não é o homem um animal omnívoro? Então.
Bebemos o uísque e o maruvo.
Comemos as latarias expiradas.
Comemos em fila indiana todas as mulheres.
As mamãs. As crianças. As avós. 

À noite acendemos as fogueiras e 
bem bêbados
cantamos marchas militares
como no tempo de Alexandre Magno.

Quando acordámos
o quartel general do inimigo
estava recheado das mesmas
misérias e grandezas que havíamos
deixado no nosso quartel general.

Fomos enterrar os mortos:
então vimos na face do inimigo
a nossa própria face coberta de
sangue, suor e lágrimas.
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Jesus Cristo poema
Poucos poetas sabem que Jesus Cristo é um poema.

E desses poucos são poucos os que viram
com olhos de ver a ressurreição de Jesus
os seus cabelos negros de azeviche
os seus passos calmos sobre o lago de genesaré
a sua voz doce como as tâmaras de um oásis dentro de nós
o seu vestido feito de uma nuvem de linho branca.

Esse Jesus é que é o cristo vivo que a Bíblia diz
que saiu da pedra fria do gólgota e subiu aos céus
calçado nas suas sandálias de pele de ovelha negra.
Todo aquele poema que tenha ouvidos para
ouvir isto que oiça:
       “o reino de Deus está no meio de vós.
Não o procureis aqui ou acolá.” No meio de vós é o reino dos Céus
onde Jesus está sentado à direita do poema.

E é aqui mesmo com as musas (ou os anjos) cantando de pé
cada verso deste poema que as mãos
de Jesus Cristo ainda com os pulsos abertos
pelos enormes pregos da globalização

fazem o milagre de transformar o poema 
em armadilhas de amor
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Pelas tuas mãos de água
Pelas tuas mãos de água
poria
as minhas mão no fogo.

Mãos de poeira fina
do deserto. Apagando
as rotas das caravanas
do silêncio.

Mãos de infinita infância.
Cicio de cigarra 
numa gota de orvalho.

Feno novíssimo 
ferindo o nariz do antílope.

Pelas tuas mãos de água
poria, sim
poria as minhas mãos
no fogo azul do ozono.
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Tarde de verão
Esta tarde de verão arde na boca 
e o capim da alma arde: devemos à sede
essa queimada que nos elege
para ardermos no lago. 
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Teus passos na areia da ilha
Recolho teus passos na areia
da ilha de nossa senhora do cabo
aonde a noite nos bebe 
és mulher na minha mão.
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Cinco poemas inéditos

João Melo

J oão Melo nasceu em Luanda, Angola, em 1955. Jornalista, 
escritor, publicitário e professor universitário. Como jornalis-

ta, trabalhou e dirigiu vários órgãos de comunicação em Angola, 
públicos e privados. Foi correspondente da agência Angola Press 
(ANGOP) no Brasil, de 1984 a 1992. É fundador e proprietário 
da revista África 21. Tem colaboração dispersa em jornais, revistas 
e sites de Angola, Portugal, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe 
e Moçambique. Recebeu, em 2008, o Prêmio Maboque de Jorna-
lismo, o mais importante galardão jornalístico em Angola. Como 
escritor, tem-se dedicado principalmente à poesia, contos e ensaios. 
Publicado em Angola, Portugal, Brasil, Itália e Cuba, está represen-
tado em várias antologias, revistas e sites literários em português, in-
glês, francês, alemão árabe e mandarim. Em 2009, recebeu o Prêmio 
Nacional de Cultura e Artes, categoria de literatura.
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Da necessidade da poesia
A poetisa Hissa Hilal
escreve poemas necessários

Ela escreve contra o medo
e as cavernas assustadoras
da intolerância

Os poemas de Hissa Hilal
são perigosos:
desprovidos da casca esplendorosa
que torna inúteis as palavras,
apetece mastigá-los com fúria
para satisfazerem certa fome inexplicável
e reiterada
que há milénios alimenta a humanidade,
sem saciá-la jamais...

– Toda a poesia
aparentemente simples
e desesperada
é necessária e radical
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The show must go on
Chuck Berry, o inventor do rock and roll,
espetou um aguilhão de ouro
nos tomates putrefactos do racismo

Chuck Berry, com seu cabelo desfrisado,
seus pulinhos de gato
e seus acordes luminosos,
misturou no mesmo palco
e na mesma febre improvável
o que não se devia misturar

Chuck Berry, com seu orgulho negro
sem ressentimento nem arrogância,
gostava de comer
garotinhas branquinhas
curiosas e safadas

Chuck Berry, por conseguinte,
tinha de ser detido
para não continuar a espalhar
a loucura que havia inventado

Chuck Berry foi trocado
por um branquinho de patilhas espessas
e uma crista pedante na cabeça
chamado Elvis Presley



 João Melo

248

Autocrítica
Eufóricos perante as esplendorosas reverberações do nosso próprio reflexo 

no espelho sujo da história, não sentimos a humanidade drenando-se sob as 
veias pulsantes de entusiasmo, ambição e inveja, nem mesmo quando sucum-
bimos de prazer agnóstico e inútil. O mundo fragmenta-se em mil pedaços 
incompreensíveis, renovando fantasmas antigos, que se locomovem à velo-
cidade digital, mas para nós são apenas fogos de artifício distantes. A vida 
mistura-se com os crimes que cometemos em nome do poder e da liberdade. 
Nada, contudo, nos desvia do nosso destino. Freneticamente, continuamos a 
fabricar os artefactos que, pensamos nós, nos trarão a eterna felicidade: em 
breve seremos canibalizados, sem sabê-lo, pelas nossas prodigiosas invenções. 
Confiamos em Deus como se ele fosse um cartão de crédito. À noite, continu-
amos a ser capazes de amar-nos de modo único, inaudito e indigno.
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Não foi isto o que nós combinámos
Não foi isto o que nós combinámos.
Uma aurora escarlate
de liberdade
e adocicada fúria redentora, não:
um tempo escurecido pelo
esgotamento insidioso das palavras.

Não foi isto o que nós combinámos.
Um corpo novo
e ousado
esculpido pelo cinzel dos sonhos, não:
pútridas e antigas feridas
nas dobras da carne aviltada.

Não foi isto o que nós combinámos.
Um perene futuro
repleto
de canções intensas e flexíveis, não:
este opaco silêncio cortante
sangrando nas entranhas do poema.



 João Melo

250

To be or not to be
1.
As gralhas negras vistas de perto
afinal têm belos e surpreendentes dorsos azuis
esverdeados ocres

Mas vistas de longe espalhando
os seus gritos definitivos pelos ares
parecem-se todas magnificamente negras
2.
As gralhas negras vistas de longe
espalhando os seus gritos definitivos pelos ares
parecem-se todas indistintamente negras

Vistas de perto porém
têm belos e surpreendentes dorsos azuis
esverdeados ocres
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Outras fronteiras

Ana Mafalda

Ana Mafalda Leite, poeta e ensaísta, nasceu em Portugal e 
cresceu e estudou em Moçambique. Iniciou os seus estu-

dos na Universidade Eduardo Mondlane de Maputo, e licenciou-se 
em Filologia Românica na Faculdade de Letras da Universidade de 
Lisboa, onde é professora Associada com Agregação. Começou a 
publicar poesia em 1985 e a sua obra poética caracteriza-se por uma 
lírica muito pessoal que dramatiza vozes em poemas longos e tema-
tiza relações entre escrita, pintura e música, salientando percursos 
autobiográficos e intertextuais de diálogo com a poesia e vivência 
moçambicana, e também com uma lírica amorosa de origens muito 
diversas, desde orientais a ocidentais, tecendo nessa rede citacional 
uma memória e geografia de afetos e de pertenças culturais. Publi-
cou mais de uma dezena de livros de poemas, de que se destacam 
títulos como Rosas da China (1999), Passaporte do Coração (2002), Livro 
das Encantações (2005), O Amor essa Forma de Desconhecimento (2010). 
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Fronteiras, de que lado pergunto-me
onde terá começado a fronteira do dia com a noite? a fronteira da água com a 
terra? a do azul com o lilás? porque tão dividido

o mundo em dois? no tratado de tordesilhas levou-se a ibéria ao novo mundo 
e mais tarde sentados em berlim muitos outros desenharam os mapas a com-
passo e esquadro

um continente não interiormente navegado diziam kurtz apontando o dedo 
ao acaso em caligrafias de cor ou a tinta da china um coração das trevas mapa 
cor de rosa a estilete gravado 

na mão os mistérios arcos de décadas em bissectriz dançando a caneta em 
forma de bisel

de que lado pergunto-me nasce o aroma do coração? meu índico pé ponto de 
nó laçada entremeio azzurro azure azula-me o chão

em haurir de fogo misturo-me nas volutas e entranço-me num subir de velas 
talvez copra e curcuma o lançado mapa estilhaçado em panos esvoaçantes 
desafia-me as escolhas 

de territórios em água marinha lápis lazúli quartzo de lua resplendor     quero 
ser assim repartida em minhas pedrinhas espalhada em rios de terra e miné-
rios quentes

 carvão bauxite malaquite em chama meu amor minha terra meu leito de de-
sejo não me procures nas fronteiras que não tenho 

de que lado se põe o amor ao entardecer? onde me deito levanto-me e torno 
raiz plantada exactamente no interstício de uma falha inaugural 

um lençol me exila ou exulta o destino transbordo entre muitos lugares nu-
vens e águas por isso questionam por vezes as minhas fronteiras a marca da 
diferença que me extraterrioraliza e me lança ao avesso das identidades
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o forro por fora a seda por dentro vim vestida aos avessos das linhas de 
costura que fronteirizam macanga marávia mutarara chiúta zumbo moatize, 
furancungo zobué

em ponto pé de roseta ziguezague em duplo nós elos em cadeia raiz quadrada 
noves fora sempre indago a matemática sem resultado será que é indígena? será 
que é alienígena? será que é?

qual anjo sobranceiro a todas as terras, espreito esse estranho rosto de cabelos 
alaranjados em fogo entre muzimo e valquíria 

sou austral e sou oriente a baunilha de madagáscar exala-me devagar muitos 
desertos apetecíveis sou ocidente e morde-me na boca um papiro de apagada 
escrita alexandria? atravesso-me nos céus a sul um cometa que passa: ano 
nyenyeza dizes-me foi quando? a luz irrompe em múltiplos lugares estranhos 
estou em casa sempre

 a descobrir que voando se foram as andorinhas pousadas nos fios de eléc-
tricas ondas invisíveis os postes de madeira brotando folhas novas caligrafias 
encriptadas

por isso na areia desenho rotas ruas endereços que não existem procuro as 
montanhas sagradas da angónia as pedras gigantes que sobem as escarpas do 
interior de outros mapas úteros ainda mais recônditos

no entanto sentado ele olha-me e aconchega na pele de antílope o som da 
terra

de que lado me olha o sol? e a lua? porque canta assim o pássaro bique-bique 
a íbis preta quando me cega o brilho das tuas pulseiras nos pulsos 

dádiva nas mãos em concha vem uma mudança no tempo alimentar o espírito

diz a sua boca nyau que me fala através das pedras



 Ana Mafalda

254

Moatize: pirilampos dentro da terra 
olha devagar para lá  uko uko
olho para as luzes verdes que se acendem e apagam devagarinho   uko  
uko....  nciciyani? nas tuas mãos? nos arbustos lá longe? não queiras  
agarrar essas minúsculas vozes iluminadas esses lugares mágicos onde  
voas devagar 

mwana   olha para a tua infância kale kale para os mistérios de um  
escuro correndo pelo céus imensos ... geometrias do acaso em luzes que  
estremecem e encantam no silêncio total de uma noite infinita...

porque se apagam e acendem? nyenyezi em torno de uma lâmpada ou lua  
os insectos mostram as pequeninas luzes  zumbem zunem  mitoto  
mwala quartzo fumado quartzo róseo magenta púrpura quartzo citrino  
ocre  amarelo cristal de rocha corindo calcedónia jaspe água-marinha 
... Pirilampos pedrinhas matsenga a ufiti  voam luzes  
no chão? na tua mão? lá em cima? onde caminha a água do rio?  
é espelho? é noite ainda? já é dia?  cai súbita a chama do sol 
vítrea negra obsidiana em que me deito misturo 
e brilha enrola enrodilha esconde por dentro em si essas pedras  
maravilhas ainda ouves ainda respiras uko... uko
ofegante uma constelação? uma carta de estrelas pontilhadas? uma esteira? 
pirilampos  piralampos dentro da terra dentro das mãos 
dentro o mapa do céu enterrado lá 

uko uko jazigos em moatize kambulatsitsi   mécondédzi  marávia 
mucanha bohozi e vúzi   grés feldespático  xisto carbonífero cinzas 
enxofre volutas filões

um pirilampo dois pirilampos meus olhos uko ... uko ... uko
terra de moatize
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Poemas do Nyau, a grande dança 
Fala da Máscara Kapoli
hoje eu estou aqui 
sem rosto
com a minha máscara de muitas plumagens
brancas cinza preta vermelhas
para levar o defunto e dançar com ele até à sua morada
sou o espírito do portal
aquele que faz a passagem
entre os vivos e os mortos 
sou eu a fronteira o visto de entrada
Não voltes a esta terra, não invadas os meus sonhos
não entres na minha casa
não sigas a minha sombra
não me apoquentes
eu danço para que tu me acompanhes
olha os meus trejeitos ouve a minha voz e segue-me
os meus olhos faíscam e trazem luz eu sou a máscara kapoli o espírito antigo
que te dança ensina e adormece

Fala da Máscara Kampini
Eu sou o espírito do ngombe, o boi
eu sou o espírito do njovu, o elefante
eu sou o espírito do chilembwe, o antílope vermelho de listras brancas
eu trago o chifre do rinoceronte
e a altura da girafa
Eu sou a máscara kampini que abre as forças secretas e mágicas dos 
antepassados
meu destino é dançar freneticamente sem parár ao som dos tambores 
forrados a pele de cudo
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Mjidiko kamkumbe mpanja gunda mbalule Salto no ar e a percussão do 
tambor É cada vez forte mais intensa
danço a noite toda Venho assustar os diasVenho assustar as mulheres 
Roubar-lhes a comida
Elas fogem espavoridas chegaram os monstros, os espíritos dos animais, 
dos homens misturados, centauros quizumbas
vêm em grandes grupos e dançam em torno das nossas fogueiras comem a
nossa carne Roubam as nossas pulseiras
E assustam a noite aos gritos e urros

Fala da Máscara Dzwirombo
É por nós que a força vem quando somos esculpidas é connosco que os 
espíritos dos antepassados
falam
como os animais que falam e os homens gigantes de antigamente aqueles 
com chifre de sitatunga e tatuagem branca na pele vermelha
xipene, búfalo, pangolim nas pernas a lama dos caminhos correndo 
correndo
Somos os sem rosto
os ancestrais os que lembram as hienas hipopótamos macacos trombas 
orelhas e cornos levantados, 
esgares, pegadas e sussuros palavras e rugidos
silêncio
somos os misturados descoincidentes zoomórficos
criaturas e criadores
o nosso espírito dança continuamente
Somos aqueles que são secretosVivemos no bosque sagrado E não tememos
a morte nem os mortos 
Porque somos os acompanhantes
Os camaleões gigantes
de deus
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O telescópio e a bússola do astrónomo paulista Lacerda 
e Almeida
Em 1798 em Tete olhando as estrelas Lacerda e Almeida

pensava como os azuis se transmutavam e como as insondáveis geografias

do interior para o índico serpenteavam os inúmeros rios de Sena, o grande 
zambeze, aruângua, manyame, luia, luenha

Sentado e expectante meditava nas difíceis caminhadas que o levariam até 
Kazembe

a reinos desconhecidos, a outros povos e costumes 

Ouvia os tambores tocando noites sem fim, o pombe enlangescendo os 
corpos, os vultos do silêncio caminhando

Entontecido com o milho fermentado 
apenas o coração de Lacerda de Almeida

se ouvia

O grande e insondável mistério era essa outra viagem o globo celeste 
poisado ao lado,

ou apenas a imensidão da hidrografia do interior das terras por conhecer

A escuridão da noite ecoando um céu infinito pontilhado de luzes e uma 
terra sem fronteiras 

pensou no teodolito, no sextante e na bússola que dormiam sem direcção

o oriente oculto pela obscura densidade do sertão

tão diferente daquele outro dos indígenas de mato grosso

De que valiam as minuciosas observações geográficas do naturalista?  
Batendo ao som dos tambores batia seu coração sem rumo
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no sonho colocou as mãos nos ouvidos e pensou 
aqui é o lugar onde vou dormir para sempre

Acariciou o telescópio, olhou de novo as estrelas e os entrançados brilhantes  
que faziam

pensou nos desenhos na textura amarelecida dos mapas, no labirinto dos 
atalhos na fuga dos homens de sua caravana

nas febres que o tomavam no esplendor do silêncio em torno do vulto de 
um solitário embondeiro

e adormeceu.

O telescópio assim quieto e parado junto ao corpo do astrónomo e 
matemático

ficou abandonado à imensidão estelar e ao vermelho escuro da terra 
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Benga: o leque de Dona Francisca Josefa de Moura e 
Meneses
Na Benga as rolas dançavam ao fim da tarde Dona Francisca entediada 
olhava o horizonte da mata e os voos das rolas

a quentura da noite balançava ao ritmo de um leque que abria a paisagem de 
lés a lés

suas terras eram sem fim o rio revugué brilhava ao longe

as rolas cruzavam no ar os últimos voos

na esteira a seu lado a sobrinha Dona Leonarda recém casada com o paulista 
Lacerda e Almeida fazia desenhos na areia

olhava o rio com nostalgia

pensando no marido no homem cujo acento de língua a surpreendia

embrenhado longe numa caravana, dormitando na machila carregada pelos 
escravos de sua tia

a que destinos ele pensava chegar? remexendo na areia com o pauzinho os 
desenhos imaginários da jovem

revolviam rios, obscuros hipópotamos cavalos marinhos, milandos,  
presságios

chegando devagar pelo contorno das marcas na areia

uma pegada do leão

se deixou ver 

inquieta Dona Leonarda nada sabia ainda da conjectura das linhas não 
entendia os mapas as políticas e a estranha cartografia dos rios

ficou suspensa era apenas uma jovem rola que brincava na areia talvez 
sonhadora talvez indiferente

de súbito nas suas mãos actuavam outras forças que ela desconhecia
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uma presença diferente rompeu a brandura esvoaçante do crepúsculo e 
rastejante nela se envolveu como uma serpente

foi assim que viu por instantes 

ao cair da noite o rosto ou a máscara nyau? do distante vulto do astrónomo 
paulista

olhando-a perdido e desacordado
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Po e s i a  d e  M o ç a m b i q u e

O Cão na margem

Luís  Carlos  Patraquim

Lourenço Marques (atual Maputo), 1953. Vagabundagem por 
mundos muitos, dos jornais aos livros e aos amigos; os amo-

res perdidos e o absurdo e maravilhamento da Vida em poemas sem 
perguntas nem respostas. Hoje procuro o silêncio não obstante as 
palavras me traiam. O que publiquei talvez seja o que não soube 
dizer. Há mapas e o pêndulo enquanto durar.
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E deixámos a Noite em seu divã
Um ponto na distância incendiando-nos as mãos

A extenuada Noite    enlanguescendo-se
Orgiástica 
E por um ignorado rio descemos Solitários
Recombinando a memória de a termos pressentido 
Tacteando o Corpo e a Palavra

− Segura o espanador    Elisa    e dança −

E acolhemos o pasmo vivo de Nada e a Gramática urgente
Qualquer coisa a que pudéssemos chamar uma geografia
Uma religação de porções físicas potentes
Um artesanato de onde fluísse a imaterialidade do pensamento
Se ele é
Um cavalo metafórico    ou o eco    de um cão anterior
A imploração de uma gárgula por onde ressoasse a reminiscência marítima
O Ser oscilando para a aventura imotivada
E padecemos da sede e dos sulcos imprevistos
Escravos das formas 
Tão pavorosamente sem medo que as glorificámos
Desenhando-lhes uma aproximação
Um refúgio

Demoradamente enlouquecendo  
Virgo entre impérios incestos parricídios
Tronos decapitados

A Casa em decúbito dorsal e nós
Colectando o que saberíamos depois serem os desígnios
Da Morte
A Amada Morte que a noite recolhera
E desdenhámos
Ébrios da fulguração efémera dos Dias
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Quando a Pátria chegou eu bebia o Vinho
Celebrando os Amigos
E louvei a deusa com a sua curva de ânfora
O vaso alquímico ardendo com a respiração
Do Tempo 
A Música extensa    mineral fundente
E a amada Morte florescendo entre o gemido das suas colunas
Abertas    arbóreas    um pundonor antes
Dos lábios-carmim e os olhos da Noite
Quando a Pátria chegou
E a Morte transfigurou-se na Amada

E clamo pelo seu coração de nuvem
Loucamente dentro das vísceras
A Noite da Amada
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Se canto é o silêncio das palavras feridas
Uma crosta da Terra
E bebo o Vinho    John Silver
No tombadilho das canções obscenas
Românticas    puras    naufragadas

Bastam-me os heróis Invisíveis
Os que a poeira faz adubar no chão revolto
E ajoelho-me venerando os olhos espantados
Que o vento afaga
A majestade humilde das árvores 
Cabeleira da Noite

Não a desarrumes    Elisa    e os cristais
Poisa-os onde alguma luz 
Os restitua ao fogo inaugural 
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Dorme entre as espigas de milho
Ele que transfigurou o Amor na pele nacarada
Dos canaviais e corre com a boca
Por dentro da multidão 

Não morras    Eduardo 
Mata a maldita e chama-lhe o que quiseres
Parca    benevolente    fiandeira de esmaecidas telas    puta
Na berma da luz    entre os feitiços
E o candeeiro inclinado  

E vê as cidades menstruadas 
A cacimba nos caixilhos das janelas
E a impenetrabilidade da alma nos vidros
Cabisbaixos    secretos    nus

Que os não quebrem    podia dizer
Sentado sobre os cemitérios inúteis 

Dança    Elisa    com as virgens saciadas
E recolhe no chão da distância o espírito
Das línguas à beira-rio 

Há um hipopótamo sereno entre as margens
E a criança dorme no seu dorso
E conhece o sulco das águas 
A floração das alturas nos pássaros
Divinos    transfigurados
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Sou    dos ossos    a fosforescência da Terra
O exílio grávido    a sagração vulcânica    Suleiman
De todas as vozes

Porque divina foi a inscrição do pasmo no Tempo
Não desceu sobre mim o Anjo do suicídio

Trazia no corpo
O estorvo da Pele dobrando as esquinas
E um esgar de raiva
Mascando o sorgo da linguagem

A realeza de um deus quotidiano
Revolteando nas mesas dos cafés ocupados
E a nudez inscrita 
Nas mãos

Brancos lábios de lívida espuma
A fosforescência
Da pedra

Esguardae a grafia inscrita
Os símbolos durando
E a lança ritmada
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Parage    meu amor    vamos demorrer no Kongolote
Tu não és suja como os pântanos esquecidos
Sete e meio o preço da epopeia    vamos
Tenho a fome do teu despojamento
O sorriso da sombra que cai
A luminescência das tuas entranhas
A Terra deitada

Sei das pontes e dos assassinos debruçados
E dos molwenes implorando a Mãe perdida
Catanados de sonho

Tu não me matas    John Silver
Limpa o caruncho dessa perna 
E deixa o papagaio saudar o Albatroz que há-de vir 

Parage    meu amor    é agora
A baleia branca dorme
Os anjos dançam com os pirilampos

Que passem eles    vorazes 
E escondam as kalash no escroto 

Nós vamos com as flautas melancólicas da Ricatlha
E inundaremos o lago e a nudez das águas

Parage    Amada 
A pedra fez círculos concêntricos na superfície da sombra
E o sulco espera
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Demolhei o cânone na torrente do Zambeze
E sei do papiro nas margens do N’Komathi
 
A erva pastoreia o movimento das águas
E de Babel    a Torre é a coluna desabando
O excessivo sémen

O poema diz a espuma e submerge
Entre os canais jubilatórios

Eu canto o vaso com o fundo escuro
Onde a matéria se precipita

Estou sozinho    Amada
Dá-me as mãos    o rendilhado das veias
A pele profunda

É onde a coreografia começa    e a soletrada voz
O intervalo

Ouve a música que fermenta nos frutos
A melodia silenciosa

E os livros acostam
Barcos extenuados no cais

O que sobrou 
Do rio por onde descemos
Os teus olhos
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Prometeu 
e o tempo

Souza Bandeira

Na sublime tragédia de Ésquilo, quando o soberbo revoltoso 
é ligado ao cimo do Cáucaso, Hefesto, o executor da alta 

justiça do Olimpo, se apieda da sorte do titã vencido e, ao forjar as 
últimas cadeias que o devem acorrentar ao fatal rochedo, exclama, 
horrorizado pelo atroz sofrimento da imortal vítima da liberdade: 
“Que alegria para ti, oh Prometeu, quando a noite, no seu manto 
constelado, te abrigar dos ardores do dia, e quando o Sol, surgindo 
te livrar do frio e tórrido silêncio da noite. Infeliz! Tua mortal an-
gústia consistirá em maldizer o presente.”

Entregue aos seus sombrios pensamentos, o semideus a nada se 
abate, e nem as invectivas da Força e da Violência nem os tími-
dos conselhos do velho Oceano nem as carinhosas consolações das 
Oceânides nem as falaciosas promessas de Hermes, enviado pelos 
deuses, o conseguem demover do seu propósito e revelar o segredo 

Quarto ocupante 
da Cadeira 13 
na Academia 
Brasileira de 
Letras. 

Almanaque Garnier, 1909.

M e m ó r i a  F u t u r a
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da consumação dos séculos. Quando, porém, fazendo uma rápida pausa na 
sua carreira desordenada, lhe aparece a triste Io, transformada em novilha, 
lúgubre prometida aos cruéis amores de Zeus, obrigada, sob o incessante agui-
lhão do terrível Argos, a devorar sem repouso o espaço, o gigante se mostra 
movido à piedade e consente em desvendar à mísera vagabunda uma parte 
do seu futuro. O contraste dos dois infortúnios atinge ao sublime, na genial 
concepção do grande trágico. “Quem me dera o teu repouso”, exclama louca 
de dor a pobre Io destinada a uma carreira sem-fim pelos espaços infinitos.” 
“Quem me dera o teu movimento”, responde o desgraçado Prometeu, eterna-
mente acorrentado ao seu medonho rochedo.

A maravilhosa lenda, talvez a mais majestosa de quantas tem produzido o 
engenho humano, define com a mais pungente exatidão a nossa vida diante 
das constantes variações do tempo, cujas três divisões clássicas, passado, pre-
sente e futuro, constituem os vértices de um triângulo dentro do qual, ridí-
culo joguete, se debate a triste humanidade. O presente é sempre detestado e 
nunca nos achamos bem nele, porque, como dizia Sófocles, o rival de Ésquilo, 
a felicidade consiste apenas em nós nos julgarmos felizes, e não há quem, no 
presente, se julgue de posse da felicidade completa. O passado, porém, tem o 
perfume inefável da saudade, faz esquecer os males, e visto de longe só mostra 
as saliências luminosas dos acontecimentos que nos deram prazer, deixando 
inteiramente na penumbra todos os sofrimentos. O futuro traz a esperança, 
ainda que louca ou infundada, mas brilha como uma consoladora estrela no 
fundo caliginoso da vida. Assim realizando incessantemente a velha lenda 
helênica, a humanidade, eterno Prometeu, vive a maldizer do presente, chorar 
o passado e esperar no futuro.

E toda vez que, das mãos trêmulas do velho Cronos, cai mais um ano no 
abismo insondável dos séculos, todos nós, sem sabermos por quê, fundamos as 
mais fagueiras esperanças no novo ano, que desponta precedido pelo misterioso 
crepúsculo do desconhecido. Passa, entretanto, o ano, continua sempre a nossa 
vida “a oscilar como um pêndulo entre a dor e o enfastio”, mas no ano seguinte, 
depois de uma lágrima ao que passou, persistimos em receber os novos 365 dias, 
como um ciclo de felicidade, o “Ano-Bom” que desejamos com efusão.
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E o Tempo, superior e indiferente às efêmeras divisões em que supomos 
poder enclausurá-lo, continua inflexível na sua marcha, esmagando desapie-
dadamente em seu caminho, tristezas e alegrias, loucuras e ambições, paixões 
e amores. 

Se a humanidade, acorrentada ao rochedo do sofrimento, anseia pelo mo-
mento em que, despedaçadas as cadeias, possa correr como Io em busca da 
felicidade eterna, por outro lado bem desejaria que, moderada a carreira verti-
ginosa de tempo, se fizesse uma pausa que lhe permitisse tomar fôlego.

É esta pausa que a lenda moderna, mais pobre em ideias, porém muito 
mais consoladora, introduziu nos costumes populares com a tocante come-
moração do primeiro dia do ano. Nesse dia, esquecem-se os males, paralisa-se 
a vida ativa, cessam as rivalidades, deixa-se de maldizer do presente, e em 24 
horas exclusivamente consagradas às afeições da família e da amizade, trocam-
-se em toda a parte congratulações e votos por um próspero ano novo. Esta 
ilusão de felicidade nos fascina e embriaga, e assim deslembrado o presente, 
realizamos por um feliz paradoxo os anhelos opostos de Prometeu e de Io, 
confundimos em um mesmo ato o repouso e o movimento, e reunindo em 
uma só coisa o passado e o futuro, nos envolvemos com delícia em uma rósea 
nuvem, que obscurece de todo os males da vida, para somente dar passagem 
aos sentimentos puros e bons, capazes de realçar o lado suave da existência.

Abençoada lenda! Feliz ilusão! 



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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As sessões preparatórias para a criação da Academia Brasileira de Letras realizaram-se na sala de redação da Revista Brasileira, fase III 
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